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OD REDAKCJI
Światowe zbiory ziarna kukurydzy w ostatnich latach przekraczają 1 miliard ton. Tak wielkie zainteresowanie ziarnem kukurydzy
wynika z wielu walorów jakimi cechuje się kukurydza jako roślina. Postęp hodowlany spowodował, że kukurydzę z powodzeniem
można uprawiać na wszystkich kontynentach świata. Wymagania
glebowe jak i klimatyczne są na poziomie pozwalającym uzyskać
godziwe a nawet rekordowe plony. Ziarno kukurydzy jest nie tylko
podstawą wyżywienia w wielu krajach świata a też ze względu na
swą wartość pokarmową, stanowi cenny surowieć dietetyczny np.
w żywieniu bezglutenowym. Również ze względy na swój skład, ziarno
kukurydzy jest podstawowym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu
rolno-spożywczego, farmaceutycznego i lekkiego. Ziarno kukurydzy
w swym składzie zawiera wiele składników pokarmowych, witamin
i minerałów, bardzo przydatnych w żywieniu człowieka jak i zwierząt.
Dlatego jest tak szeroko wykorzystywana na świecie jako podstawowy
surowieć w produkcji żywności.
olski Związek Producentów Kukurydzy,
rozumiejąc wartości pokarmowe jak
i wartości odżywcze zawarte w ziarnie kukurydzy prowadzi od kilku lat akcję promocyjną nt.
wykorzystania ziarna kukurydzy w żywieniu
ludzi. Akcja ta finansowana jest z Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (KOWR). Aktualnie – na przełomie
roku 2020/2021 – prowadzona jest akcja pod
hasłem: Promocja uprawy i wykorzystania
ziarna kukurydzy na cele spożywcze. Jest to
już trzecia odsłona programu promocji ziarna
kukurydzy w żywieniu człowieka; dwie poprzednie edycje odbywały się pod hasłem „Kukurydza
Słoneczne Ziarno Zdrowia” oraz „Złote Ziarno
Kukurydzy w Zdrowej Polskiej Diecie”.
Postęp hodowlany wśród odmianach kukurydzy (dostępność odmian o wysokiej przydatności przemiałowej niezbędnej w produkcji
żywności), obserwowane od lat stopniowe
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zmiany klimatyczne, stwarzają coraz lepsze warunki do produkcji tego zboża na terenie kraju.
W ostatnich kilku latach ogólna produkcja ziarna
kukurydzy sięgała rocznie ok. 4 mln ton, z czego
na cele spożywcze przeznaczano niespełna 5%,
co stawia nasz kraj na odległym miejscu wśród
innych krajów europejskich. Rozumiejąc walory
odżywcze jak i zdrowotne ziarna kukurydzy,
władze PZPK podjęły się zadania popularyzacji
wśród konsumentów produktów i przetworów
z udziałem kukurydzy, celem wzrostu jego spożycia. W ramach tej akcji rokrocznie odbywają
się pokazy produktów z kukurydzy połączone
z ich degustacją, warsztaty kulinarne organizowane dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje
i promocje w prasie i mediach społecznościowych. Prezentowane wydawnictwo Związku,
jest koleją formą promocji ziarna kukurydzy na
cele spożywcze. Serdecznie zapraszamy Czytelników do lektury pisma.
Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura PZPK
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Wstęp
Kukurydza jest rośliną uprawną o olbrzymim znaczeniu gospodarczym w skali
całego świata. Pod względem powierzchni uprawy rywalizuje z dwoma pozostałymi
zbożami, a mianowicie pszenicą i ryżem. Obecnie uprawiana jest na obszarze przekraczającym 160 mln ha. Główni producenci kukurydzy to USA, Chiny, Brazylia
i Meksyk, ale także kraje europejskie takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia,
Francja czy Niemcy.
ej duża wartość gospodarcza wynika z możliwości wszechstronnego wykorzystania
surowca. Oprócz celów pastewnych, przemysłowych czy energetycznych, wykorzystanie na cele spożywcze podnosi jej znaczenie w życiu człowieka.
Gatunek Zea mays L. – kukurydza – obejmuje osiem podgatunków a głównym kryterium
podziału na podgatunki jest budowa wewnętrzna ziarniaka.
Te podgatunki to:
Zea mays ssp. indentata – kukurydza koński ząb, zwana też kukurydzą pastewną,
Zea mays ssp. indurata – kukurydza szklista, zwana też zwyczajną,
Zea mays ssp. saccharata – kukurydza cukrowa,
Zea mays ssp. everta – kukurydza pękająca,
Zea mays ssp. amylacea – kukurydza skrobiowa (czyli mączysta),
Zea mays ssp. amyleo-saccharata – kukurydza skrobiowo-cukrowa,
Zea mays ssp. ceratina – kukurydza woskowata,
Zea mays ssp. tunicata – kukurydza oplewiona.
Z wymienionych podgatunków szczególnie duże znaczenie dla rolnictwa europejskiego mają cztery pierwsze. Trudno jest obecnie spotkać w uprawie typową kukurydzę
koński ząb czy zwyczajną. Wiele odmian uprawnych kukurydzy to mieszańce powstałe
ze skrzyżowania linii wsobnych tych dwóch podgatunków. Dwa pozostałe podgatunki,
czyli kukurydza cukrowa i pękająca to rośliny uprawiane praktycznie wyłącznie na cele
spożywcze.

J

Przedstawione poniżej artykuły dotyczą uprawy i wykorzystania kukurydzy na cele
spożywcze.
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Stanowisko i uprawa roli pod kukurydzę
wysiewaną na ziarno
Kukurydza ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe i może być uprawiana na różnych
rodzajach gleb, natomiast nie radzi sobie na zimnych, zlewnych i podmokłych.
rzy jej uprawie na glebach słabszych bardzo ważna jest ich zasobność w składniki
mineralne, a szczególnie uregulowane pH, które
powinno się mieścić w granicach 5,5-6,5. Jest
to bardzo ważne w kontekście efektywnego
pobierania składników pokarmowych, szczególnie fosforu. Przy niskim odczynie gleby słabiej
rozwijają się mikroorganizmy glebowe odpowiedzialne za rozkład stosowanych nawozów
organicznych, a w szczególności słomy. Odpowiednie pH gleby sprzyja też dobremu rozwojowi systemu korzeniowego, który nie tylko dobrze
zaopatruje roślinę w składniki pokarmowe, ale
też pozwala przetrwać okresy niedostatku wody
w glebie. Kukurydza wykazuje też dużą tolerancję co do stanowiska w zmianowaniu i dobrze
znosi uprawę w monokulturze. Można ją uprawiać właściwie po wszystkich przedplonach.
Najlepsze przedplony pod kukurydzę to: rośliny
bobowate grubo i drobnonasienne oraz okopowe,
a niekiedy zdarza się też, że wysiewana jest po
wymarzniętych zbożach. Jeśli uprawiana jest
po okopowych, wówczas po wyrównaniu pola
wykonuje się jesienną orkę. Uprawiana po motylkowych lub trawach wymaga dwukrotnego
talerzowania, a następnie głębokiej jesiennej
orki. Podstawowym zabiegiem w jej uprawie
jest podorywka lub płytka uprawa ścierniska
za pomocą agregatu uprawowego, a następnie
orka zimowa. Wiosenne zabiegi doprawiające
glebę powinny być jak najpłytsze, aby przerwać
parowanie i zniszczyć młode siewki chwastów,
a z drugiej strony, aby nadmiernie jej nie przesuszyć. Uprawki wiosenne rozpoczyna się od
włókowania i bronowania, aby wyrównać pole
i stworzyć dobre warunki do precyzyjnego
siewu, a następnie szybkich i równomiernych
wschodów. Wiosenne orki są postrzegane jako
błąd agrotechniczny, którego wytłumaczeniem
może być jedynie przykrycie stosowanego wiosną obornika.
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Termin siewu kukurydzy przypada z reguły
na okres od 20 kwietnia do 10 maja, gdy temperatura gleby na głębokości 6-8 cm ma ok. 6-8oC.
Siewy wcześniejsze wiążą się z niższą temperaturą gleby, co utrudnia i przedłuża wschody,
natomiast siewy późniejsze z obniżeniem plonu, a także pogorszeniem jego jakości. Bardzo
istotnym elementem agrotechniki jest precyzja
siewu, czyli równomierne rozmieszczenie nasion, warunkujące odpowiednią obsadę roślin
po wschodach.
W uprawie kukurydzy możliwe są coraz częściej uproszczenia w uprawie roli, polegające na
spłycaniu uprawy, rezygnacji z niektórych zabiegów, czy też całkowitej ich eliminacji do siewów
bezpośrednich włącznie. Warunkiem wykonania
siewu bezpośredniego jest optymalna wilgotność gleby w momencie jego wykonywania. Ze
względu na to, że zwykle w terminach siewu
bywa różnie z wilgotnością, stąd równomierne
umieszczenie nasion kukurydzy na odpowiedniej
głębokości jest dość trudne. Skuteczność wykonania siewu bezpośredniego wiąże się użyciem
odpowiedniego siewnika, który najczęściej
wyposażony jest w kroje talerzowe rozcinające
glebę i dające możliwość umieszczenia nasion
na odpowiednią głębokość. Warunkiem powodzenia uprawy w tej technologii jest uzyskanie
odpowiedniej obsady roślin po schodach, a co za
tym idzie odpowiedniej liczby kolb na jednostce
powierzchni. Do zalet tego systemu uprawy należy zaliczyć obecność mulczu na powierzchni
pola, który utrzymuje wilgotność gleby, chroni
przed erozją, a także utrudnia wschody i rozwój
chwastów. Natomiast z drugiej strony utrudnia
ogrzewanie gleby przez co wydłuża okres kiełkowania i wschodów kukurydzy. W warunkach
naszego kraju bardziej przyszłościową technologią wydaje się być pasowa uprawa kukurydzy.
Spulchnione pasy gleby ułatwiają kiełkowanie
nasion i równomierne wschody roślin. Specjalnie
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skonstruowane do tego celu agregaty wysiewające dają możliwość uprawy bez spulchniania
międzyrzędzi i wysiewu nasion w uprawiony
pas gleby, a często również dodatkowo aplikacji
nawozów mineralnych czy płynnych nawozów
organicznych w pobliżu nasion, co wiąże się
z efektywniejszym ich wykorzystaniem. Wykonanie siewu kukurydzy jest wówczas możliwe
również w trudnych i bardziej wilgotnych warunkach, gdyż koła siewnika poruszają się po
nienaruszonej przestrzeni, a ponieważ nie mają
kontaktu z wilgotną glebą nie ulegają oklejeniu.
Do zalet tego sposobu uprawy możemy również
zaliczyć niższe nakłady robocizny, mniejsze
zużycie paliwa oraz możliwość wcześniejszego
wykonania siewu, czyli zapewnienie dłuższej
wegetacji roślin. Na rynku jest już sporo dostępnych agregatów do takiej uprawy, które zwykle
składają się z krojów tarczowych, często z regulowanym hydraulicznie dociskiem, za którymi
zwykle pracują wąskie zęby spulchniające glebę
i wtórnie zagęszczający glebę wał strunowy lub
oponowy.
Z kolei kukurydza nie jest dobrym przedplonem dla ziemniaka ze względu na dużą masę
twardych i długo rozkładających się resztek
pożniwnych, zbieranych przez kombajn wraz
z bulwami, powodując ich uszkadzanie przy
przeładunku. Kukurydza jest rośliną, która też
dobrze znosi nawożenie organiczne i urozmaica
często występujące u nas płodozmiany zbożowe. Jej wartość przedplonowa uzależniona jest
od kierunku użytkowania, czyli czy uprawiana
jest na kiszonkę, czy też na ziarno. Zbierana na
kiszonkę schodzi wcześniej z pola, więc daje się
po niej zasiać w terminie zbliżonym do opty-
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malnego pszenicę ozimą. Pozostałą wówczas po
zbiorze kukurydzy słomę należy rozdrobnić, co
przyspieszy jej mineralizację, dodać 4-10 kg/ha
azotu i wykonać orkę. Z kolei po kukurydzy
zbieranej na ziarno uprawia się rośliny jare.
Należy wówczas bezpośrednio przed siewem
spulchnić glebę agregatem uprawowym na głębokość umieszczenia nasion.
Pielęgnacja mechaniczna kukurydzy polega
na spulchnianiu międzyrzędzi w trakcie okresu
wegetacji. Początkowo może ono być głębsze,
natomiast w miarę rozwoju systemu korzeniowego powinno być płytsze, aby nie uszkodzić
rozrastających się poziomo korzeni. Ilość zabiegów uprawowych uzależniona jest od stanu
zachwaszczenia oraz zaskorupiania się gleby
i kończy w momencie zakrycia międzyrzędzi
przez liście rozwijających się roślin. Pamiętajmy,
aby nawożenie kukurydzy poprzedzić analizą
zawartości gleby w podstawowe makroskładniki.

KUKURYDZA

prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2(59) 21

Potrzeby nawozowe i nawożenie naturalne
i mineralne kukurydzy

Kukurydza charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Aby go w pełni
wykorzystać niezbędne jest dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości składników pokarmowych.
Nawożenie, przede wszystkim mineralne, wpływa nie tylko na wysokość plonu, ale także na jego
jakość, gdyż dobrze odżywione rośliny są bardziej odporne na stresy środowiskowe, a w pośredni
sposób także na patogeny. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne jest zaspokojenie potrzeb nawozowych roślin, a ograniczona dostępność któregokolwiek z składników pokarmowych
wpływa na redukcję plonu kukurydzy. Spośród makroskładników najsilniej przez kukurydzę
pobierany jest potas, w dalszej kolejności azot, a następnie fosfor, wapń i magnez. Nie należy
zapominać ponadto o siarce, a z mikroskładników najważniejszymi są cynk i bor. Przyjmuje
się, że do wytworzenia 1 tony ziarna potrzebne jest 20-32 kg azotu, 8-10 kg fosforu, 18-32 kg
potasu, a także 4-5 kg wapnia i magnezu oraz 3-4 kg siarki oraz 10-12 g cynku i 20-30 g boru.
odstawową funkcją potasu w roślinach
jest kontrola gospodarki wodnej oraz
azotowej. Rośliny mające dostęp do
potasu lepiej gospodarują wodą i lepiej radzą
sobie w warunkach suszy. Równie ważną funkcją
potasu jest wpływ na pobieranie i przetwarzanie
azotu, szczególnie w trakcie kwitnienia i formowania ziarna, co znajduje odzwierciedlenie
w plonie ziarna czy świeżej masy roślin. Fosfor
jest odpowiedzialny za rozwój systemu korzeniowego, w tym korzeni przybyszowych, a zatem
i tempo rozwoju początkowego roślin. Nawożenie fosforem i potasem wpływa również korzystnie na zawiązywanie kolb i ich wypełnienie
ziarnem. Wapń kojarzony jest głównie z jego
wpływem na odczyn gleby. Jest on jednak także
istotnym składnikiem budulcowym komórek
roślinnych, niezbędnym do prawidłowego pobierania innych składników. Magnez stanowi
główny składnik chlorofilu, wpływa zatem na
prawidłowy rozwój kukurydzy, a także pobieranie azotu i wypełnienie oraz równomiernie
dojrzewanie ziarna. Innym składnikiem, którego niedobór ogranicza wykorzystanie azotu
jest siarka, która odgrywa również istotną rolę
w wytwarzaniu chlorofilu, i wpływa na jakość
plonu. Rolą cynku jest z kolei zwiększenie efektywności pobierania azotu, wzmocnienie tkanki
mechanicznej i przewodzącej. Wpływa on także
na produkcję i żywotność pyłku. Kształtowanie
struktury ścian komórkowych, a tym samym
tworzenie silnej łodygi, kontrolowanie aktywności auksyn odpowiedzialnych za wzrost merystemów wierzchołkowych oraz korzystny wpływ
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na zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe,
to z kolei główne funkcje boru.
Pobieranie składników przez rośliny kukurydzy w dużym stopniu uzależnione jest od przebiegu warunków pogodowych. W temperaturze
poniżej 12°C aktywność młodych korzeni kukurydzy jest ograniczona, co utrudnia pobieranie
azotu i fosforu. Problemy z pobieraniem potasu
również są związane z niższą temperaturą powietrza, a pogłębia je jeszcze susza oraz uprawa
kukurydzy na glebach o pH poniżej 5,5. Należy
zwrócić uwagę, że słabsze pobieranie potasu
może być wynikiem zbyt wysokiej zasobności
gleby w magnez lub niedoboru w glebie fosforu.
Najwięcej fosforu kukurydza pobiera od kiełkowania do fazy 6-8 liści i w fazie tworzenia
i dojrzewania ziarna, a potas najintensywniej
pobierany jest od fazy 5-6 liści do kwitnienia
kukurydzy.
Składnikiem niezbędnym do osiągniecia wysokiego plonu kukurydzy i innych roślin uprawnych jest azot. Jednak w uprawie kukurydzy
najważniejszym zadaniem nie jest dostarczenie
wysokiej dawki azotu, ale stworzenie warunków
sprzyjających jego pobieraniu i wykorzystaniu
przez rośliny. Aby tak się stało koniecznym jest
optymalne zaopatrzenie kukurydzy w pozostałe
składniki, od których zależna jest dynamika pobierania azotu z gleby w całym okresie wegetacji, a finalnie jej plonowanie. Zapotrzebowanie
kukurydzy na azot jest zróżnicowane w trakcie
wegetacji. Początkowo pobieranie azotu jest
niewielkie, a zwiększa się w miarę osiągania
przez rośliny kolejnych faz rozwojowych, przy
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żenia kukurydzy. W przypadku gnojowicy zastosowanie 25 m3/ha jesienią i późną wiosną w pełni
pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor
i potas, a uzupełnienia wymaga wówczas jedynie nawożenie azotem. Gnojówka zastosowana
w kwietniu w dawce 20 m3/ha daje dodatkowe

czym maksymalne zapotrzebowanie na azot
stwierdza się w fazie kwitnienia i na początku
rozwoju ziarniaka (tab. 1). Zbilansowanie nawożenia mineralnego stanowi zatem podstawę
do osiągniecia wysokiego i dobrej jakości plonu
ziarna czy świeżej masy kukurydzy.

Tabela 1. Krytyczne fazy zapotrzebowania na składniki pokarmowe w trakcie wegetacji
kukurydzy (Grzebisz 2012)
Składniki
pokarmowe

Faza rozwojowa

5-6 liści

N, P, Zn

Faza szybkiego wzrostu

N, K, Mg, S

Wyrzucanie wiechy – stadium wodne dojrzałości ziarniaka

woda, N, K, B, Zn

Nalewanie ziarna

P, N, Zn, Mg, S

80 kg azotu i potasu. Ustalając dawki nawozów
naturalnych pod kukurydzę należy uwzględnić
dopuszczalną przepisami ilość azotu dostarczoną
w tej postaci na pole, która nie może przekraczać
170 kg/ha.
Planując nawożenie mineralne pod kukurydzę
należy uwzględnić nie tylko zasobność gleb
w składniki pokarmowe, ale także ilość dostarczonych na pole składników w nawozach naturalnych. Ich prawidłowe zbilansowanie będzie
z korzyścią nie tylko dla kukurydzy, ale może
także wpłynąć na ograniczenie dawek nawozów
mineralnych, a zatem i obniżenie kosztów nawożenia. Ponadto należy brać pod uwagę odmianę
i przeznaczenie (ziarno czy kiszonka), wysokość
oczekiwanych plonów, potrzeby pokarmowe,
krytyczne fazy wzrostu i pobierania składników
pokarmowych, a także odczyn i zasobność gleby.
Dawki nawozów można ustalić na podstawie
zaleceń (tab. 2), choć o rzeczywistym zopty-

Kukurydza bardzo dobrze wykorzystuje
składniki zawarte w nawozach naturalnych,
takich jak obornik, gnojówka czy gnojowica,
dlatego warto je zastosować, szczególnie pod
kukurydzę uprawianą na kiszonkę. Zawartość
składników pokarmowych w oborniku uzależniona jest między innymi od gatunku, wieku, kierunku użytkowania i sposobu żywienia zwierząt
oraz warunków w jakich obornik jest przechowywany. Standardowo zakłada się, że obornik
bydlęcy/świński zawiera w 1 tonie 4,7/5,1 kg N,
2,8/4,4 kg P2O5, 6,5/6,8 kg K2O, 4,3/4,4 kg CaO,
1,5/1,8 kg Mg i 1,0/1,1 kg Na. Optymalnym
terminem dla nawożenia obornikiem jest jesień,
choć nawożenie na wiosnę nie jest wykluczone.
Wywiezienie na pole 30 ton obornika pokrywa
w około 35% zapotrzebowanie kukurydzy na
azot i w nieco ponad 50% na potas.
Gospodarstwa dysponujące gnojówką lub
gnojowicą mogą je także wykorzystać do nawo-

Tabela 2. Zalecane dawki NPK (kg/ha) w zależności od prognozowanego plonu
(Jadczyszyn i in. 2013)
Plon
t/ha

Azot
(N)

Fosfor
(P2O5)

Potas
(K2O)

Magnez
(MgO)

na ziarno

5
7
9
10

80
130
180
200

55
75
95
105

70
100
125
140

30
45
55
60

na zieloną masę

50
60
80
100

140
160
190
220

70
80
100
120

150
175
220
240

60
70
95
110
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malizowaniu nawożenia można mówić jedynie
wówczas, gdy dawki wyliczone są na podstawie
analiz próbek glebowych, bowiem tylko wtedy
znany jest aktualny stan zasobności gleby.
Nawożenie fosforem i potasem należy prowadzić w taki sposób, aby utrzymać w glebie
ich średnie zawartości. Bardzo wysoka i wysoka
zawartość obu składników w glebie pozwala
obniżyć ich zalecane dawki o 20-40 kg/ha
w stosunku do zaleceń, na stanowiskach o ich
niskiej zawartości należy z kolei dawki nawozów
zwiększyć o ok. 30 kg/ha. Istotnym czynnikiem
decydującym o dostępności fosforu dla roślin
jest odczyn gleby. W glebach o pH na poziomie
6,0-6,8 fosfor znajduje się w formie najłatwiej
dostępnej dla roślin, niezależnie od rodzaju nawozu fosforowego. Lepsze wykorzystanie obu
składników ma miejsce po ich wymieszaniu
z glebą, dlatego na glebach cięższych nawożenie
fosforem i potasem powinno mieć miejsce już
jesienią, po zbiorze przedplonu kukurydzy, najlepiej pod orkę zimową, a na glebach lżejszych
wiosną, pod uprawki przedsiewne.
Siew kukurydzy na stanowiskach mniej
zasobnych w fosfor, bardziej kwaśnych i nawożonych głównie azotem może prowadzić do tak
zwanego głodu fosforowego. Kukurydza jest
rośliną ciepłolubną, wrażliwą na niższe temperatury w początkowych fazach rozwojowych.
Osłabienie aktywności korzeni, zmniejszenie
przepuszczalności błon cytoplazmatycznych
oraz większa lepkość wody w znacznym stopniu
ograniczają pobieranie fosforu przez kukurydzę.
Przeciwdziałanie tym zjawiskom polega na
zwiększeniu stężenia składnika w bezpośredniej
bliskości korzeni, dzięki nawożeniu startowemu.
Wyposażonym w aplikator do granul siewnikiem
umieszcza się wówczas nawóz w odległości
ok. 5 cm, z boku i poniżej nasion, co sprzyja
wykorzystaniu nawozu, choć w przypadku
nieprawidłowego wysiewu może prowadzić do

uszkodzeń roślin. Należy pokreślić, że efektywność nawożenia startowego w porównaniu do
rzutowego, jest wyższa w mniej korzystnych
dla rozwoju kukurydzy warunkach pogodowych
w dalszej części sezonu wegetacyjnego. Z kolei,
jeśli warunki sprzyjają rozwojowi kukurydzy
różnice są zdecydowanie mniejsze.
Również efektywne nawożenie kukurydzy
azotem możliwe jest tylko po uwzględnieniu
jego zawartości w glebie, bowiem jedynie wówczas możliwym jest ustalenie optymalnej dawki,
która ponadto musi być zastosowana w odpowiednim terminie. Należy podkreślić, że pełne
wykorzystanie azotu przez rośliny kukurydzy ma
miejsce w warunkach uregulowanego odczynu
gleby, przynajmniej średniej zasobności w fosfor
i potas, a także dobrym zaopatrzeniu w magnez i
siarkę oraz cynk i bor. Analiza zawartości azotu
w glebie wykonana wczesną wiosną pozwala
określić potrzeby nawożenie tym składnikiem.
Bardzo mała i mała zawartość Nmin wskazuje na
duże potrzeby nawozowe, a zatem konieczność
zastosowania wysokich dawek nawozu, z kolei
wysoka, a tym bardziej bardzo wysoka zawartość
Nmin pozwala znacznie zredukować nawożenie
azotem (tab. 3). Na zawartość Nmin w glebie
wpływa między innymi skład granulometryczny
gleby, przedplon i stosowanie nawozów naturalnych, dlatego różni się pomiędzy poszczególnymi polami.
Po ustaleniu dawki azotu, należy wybrać
właściwy nawóz, a także termin jego stosowania. Zapotrzebowanie kukurydzy na azot
zmienia się w trakcie sezonu wegetacyjnego,
a najintensywniejsze pobieranie zaczyna się
przed kwitnieniem i trwa do fazy wytworzenia
kolb. Aby kukurydza mogła w pełni wykorzystać azot niezbędnym jest stosowanie dawek
dzielonych nawozów, gdzie przedsiewnie stosuje się od 50 do 70% dawki, w formie nawozu
wieloskładnikowego lub mocznika, ale także

Tabela 3. Potrzeby nawożenia azotem na podstawie zawartości Nmin (kg/ha) wczesną wiosną
w warstwie gleby 0-60 cm (Fotyma i Maćkowiak 2002)
Potrzeby nawożenia azotem – zawartość Nmin

Kategoria
agronomiczna
gleby

bardzo
duże

duże

średnie

małe

bardzo
małe

lekka

do 40

41-60

61-80

81-100

powyżej 100

średnia, ciężka

do 50

51-70

71-90

91-120

powyżej 120
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saletry amonowej, saletrzaka, a nawet RSM.
W przypadku wyższych dawek azotu w formie
amonowej (NH4) i amidowej (NH2) stosowanych
pod kukurydzę uprawianą zwłaszcza na glebach
zasadowych, dochodzi do przejścia tych form
w amoniak (NH3), co prowadzi nie tylko do strat
azotu z gleby, ale może mieć także niekorzystny
wpływ na wchody roślin. Pozostałą część dawki
stosuje się nie później niż w fazie 4-6 liści kukurydzy, najczęściej w formie mocznika, gdyż
wykorzystanie saletry amonowej może doprowadzić do uszkodzeń roślin.
Niedobór wody w glebie ogranicza pobieranie składników pokarmowych przez rośliny.
W takiej sytuacji pozostaje rolnikowi dokarmianie dolistne kukurydzy. Najczęściej stosowanym
nawozem azotowym w takich przypadkach jest
mocznik, co wynika przede wszystkim z łatwości
rozpuszczania w wodzie, szybkiego pobierania, a także niewielkiego uszkadzania roślin.
Stężenie mocznika stosowanego w ten sposób
nie powinno przekraczać 6%, czyli 6 kg/100
l wody, a zabieg należy wykonać w fazie 6-7
liści kukurydzy. Najlepsze efekty uzyskuje się,
gdy zabieg jest wykonywany w umiarkowanej
temperaturze i wyższej wilgotności powietrza,
np. późnym wieczorem lub wczesnym rankiem.
Aby zwiększyć efektywność zabiegów i w pełni
zaspokoić zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe zaleca się stosowanie mocznika
z dodatkiem magnezu, np. siedmiowodny siarczan magnezu (MgSO4 x 7H2O) w 5% stężeniu.
Najważniejszym mikroskładnikiem dla kukurydzy jest cynk, a następnie bor, w dalszej kolejności mangan, żelazo, miedź i molibden. Zastosowanie cynku w postaci oprysku na glebę lub na
kukurydzę we wczesnych fazach rozwojowych
jest zdecydowanie najefektywniejsze i wymaga
znacznie niższych dawek niż zabieg doglebowy.
Przyjmuje się, że dawka cynku powinna wynosić
od 0,5 do 1,5 kg/ha, a samo nawożenie należy
wykonać dwukrotnie, tj. bezpośrednio po siewie
i w fazie 3-4 liści kukurydzy, w postaci tlenku
cynku, siarczanu cynku bądź ich mieszanin.
W przypadku braku nawożenia na początku wegetacji zaleca się dostarczenie 300-500 g Zn/ha
w fazie 6-10 liści kukurydzy, w jednym lub
dwóch zabiegach, najlepiej w formie chealtów,
które są pobieranie szybciej niż siarczany. Bor
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w dawce od 200 do 500 g/ha stosuje się głównie
nalistnie, w podobnych fazach rozwojowych jak
cynk.
Uzyskanie wysokiego, dobrej jakości plonu
ziarna czy świeżej masy kukurydzy jest wypadkową pracy rolnika i przebiegu warunków pogodowych w okresie wegetacji. Głównym czynnikiem decydującym o ilości i jakości zebranego
plonu jest nawożenie kukurydzy, natomiast zadaniem pozostałych zabiegów agrotechnicznych
(zarówno zabiegów uprawowych, jak i ochrony
roślin) jest stworzenie roślinom jak najlepszych
warunków pozwalających w pełni wykorzystać
dostarczone w nawozach składniki pokarmowe.
Pełne wykorzystanie potencjału roślin zależy
przede wszystkim od rolnika, który dysponuje
instrumentami (analiza gleb, ustalenie dawek,
wybór nawozów i terminów ich stosowania)
pozwalającymi maksymalnie zoptymalizować
nawożenie kukurydzy. Należy w tym miejscu
podkreślić bardzo ważną rolę jaką w nawożeniu
odgrywa analiza zasobności gleb pod kątem
składników pokarmowych. Wydawać się bowiem może, że działania te są zbyt kosztowe, ale
w ostatecznym rozrachunku, wiedza ta pozwala
zbilansować nawożenie mineralne, ograniczając
w istotny sposób wcześniej ponoszone na zakup
nawóz środki. Szeroki asortyment dostępnych na
rynku nawozów mineralnych, zarówno jedno-,
jak i wieloskładnikowych o różnych składzie
i zawartości makro-, jak i mikroelementów
w praktyce pozwala opracować optymalny
program nawożenia dla każdego gospodarstwa.
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Ochrona roślin
kukurydzy
Przyjmuje się, że straty w uprawie kukurydzy na kiszonkę spowodowane obniżeniem plonu
i jego jakości wynikające z żerowania szkodników wynoszą średnio ok. 10%. Występujące
choroby powodują straty szacowane na około 10-15%, a chwasty w zależności od nasilenia ich
występowania od 15 do 60%. Z reguły straty w plonach ziarna bywają nieco wyższe, gdyż kukurydza zostaje na polu do późnej jesieni. Niektóre szkodniki występują na powierzchni ziarna, a
korzystne warunki do infekcji znajdują po jego wysiewie, natomiast inne towarzyszą kukurydzy
w trakcie jej wegetacji.

O

prócz takich czynników jak odpowiednie
przygotowanie roli, nawożenie, jakość
materiału siewnego, także odmiana odgrywa
ważną rolę pod względem jej atrakcyjności dla
chorób i szkodników. Stąd też poszukuje się
odmian kukurydzy, które będą mniej atrakcyjne dla szkodników i występowania chorób, co
pozwoli w maksymalnym stopniu zniwelować
straty plonu związane z porażeniem i uszkodzeniami tej rośliny powodowanymi przez
właśnie choroby i szkodniki. W integrowanym
programie ochrony kukurydzy np. przed omacnicą prosowianką główny nacisk kładzie się na
stosowanie metod niechemicznych, zwłaszcza
na wybór do uprawy odmian kukurydzy mniej
podatnych na uszkodzenia powodowane przez
jej gąsienice. Powszechnie uważa się, że uprawa
wcześniejszych odmian kukurydzy może być
czynnikiem różnicującym wielkość uszkodzeń
powodowanych przez gąsienice tego szkodnika.
Uszkodzenie roślin kukurydzy przez omacnicę
prosowiankę i skrzypionkę zbożową może być
również uzależnione od atrakcyjności odmiany
dla pojawiającego się szkodnika. Innym szkodnikiem są mszyce, które wysysają soki z kukurydzy, osłabiają jej wzrost oraz mogą przenosić
wirusy np. mozaikę kukurydzy, żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, czy smugowatą
mozaikę pszenicy na kukurydzy. Zwłaszcza
w przypadku chłodnej wiosny wzrasta szkodliwość ploniarki zbożówki (tym bardziej, że
obecnie nie ma środków chemicznych do jej
zwalczania w trakcie wegetacji kukurydzy).
Z występujących na roślinach kukurydzy w
ostatnim czasie zauważalne jest też coraz większe nasilenie stonki kukurydzianej.
Niezmiernie groźne dla kukurydzy są rolnice, które żerują na nasadach pędów, korze2(59) 21

niach i liściach, w których wyżerają dziury
i zanieczyszczają je odchodami. Natomiast
w glebie podgryzają korzenie, co przyczynia
się do więdnięcia i usychania roślin. Drutowce
z kolei podgryzają korzenie siewek, powodując
ich więdnięcie. Lokalnie uszkodzenia kukurydzy mogą powodować ptaki i zwierzyna łowna,
a szczególnie dziki.
Do najważniejszych czynników chorobotwórczych kukurydzy należy zaliczyć grzyby
pleśniowe z rodzaju Fusarium, które tuż po
siewie kukurydzy powodują zgorzel siewek,
a późniejszym okresie jej rozwoju fuzariozę
łodyg i kolb. Latem, przy niskiej temperaturze
i wysokiej wilgotności powietrza może pojawić
się drobna plamistość liści kukurydzy (atraknoza kukurydzy). Na liściach kukurydzy pojawiają
się wtedy plamki z czerwonobrunatną obwódką
otoczoną chlorystycznym pierścieniem. Szkodliwość tej choroby polega na zmniejszeniu
powierzchni asymilacyjnej liści, co prowadzi do
obniżenia plonu ziarna oraz masy ziarniaków.
Inną chorobą, która może porażać liście kukurydzy jest żółta plamistość powodowana przez
grzyb (Helmitosporhium turcicum). Pojawiają
się wówczas szarobrunatne plamy otoczone
czerwonobrunatną obwódką. Porażone liście
z czasem obumierają a rośliny są osłabione
ze względu na zmniejszoną ich powierzchnię
asymilacyjną. Liście kukurydzy mogą być również nękane przez rdzę brunatną – objawiającą
się rdzawymi, wydłużonymi punkcikami. Do
porażenia dochodzi w warunkach wietrznej
pogody, gdy tkanki uszkodzone są przez szkodniki. Prowadzi do wcześniejszego dojrzewania
roślin kukurydzy i gorszego zaziarnienia kolb,
które są surowcem do dalszego przerobu na
cele spożywcze.
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Porażeniu kolb przez Fuzariozy sprzyja ciepła
i wilgotna pogoda w lecie, a także uszkodzenia
ziarniaków przez omacnicę prosowiankę. Objawy choroby widoczne są w fazie dojrzałości

mlecznej i woskowej ziarna w postaci białych,
różowych lub czerwonych grzybni. Infekcje
przez patogeny prowadzą do słabszego wypełnienia ziarniaków, ich matowienia i pękania,

Tabela 1. Ochrona chemiczna kukurydzy przed agrofagami (Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2018-19)
Agrofag

Nazwa
środka

Termin
stosowania

Dawka
Choroby

Głownia guzowata

Vitavax 200 FS

300 ml + 700 ml H2O/
100 kg ziarna

Zaprawianie ziarna

Głownia pyląca kukurydzy
Zgorzel siewek

Alios 300 FS

110 ml+ 400-500 ml
H2O

Zaprawianie ziarna

Żółta plamistość liści
kukurydzy

Retengo Plus 183 SE

1,0-1,5 l/ha

Drobna plamistość liści
kukurydzy

Azyl 250 SC

1,0 l/ha

Retengo Plus 183 SE

1,0-1,5 l/ha

Fuzarioza kolb kukurydzy
Rdza kukurydzy

Opryskiwanie roślin zapobiegawczo
lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów choroby

Fuzarioza kolb

Odporność odmian: duża – Es, Cirrius, Jawor, ES Paroli, SY Multitop

Fuzarioza łodyg

Odporność odmian duża – Podium
Podwyższona odporność: DKC 2787, ES Zizou, ES Albatros, P9400, KWS Magnet, ES Seafox

Głownia guzowata
– na łodygach

Odporność odmian: duża – Konsulixx, Dynamite, KWS Magnet,
podwyższona: Jawor DKC 2960, NK Nekta, Alduna

– na kolbach

Odporność odmian: o większej odporności – DKC 2971, Smolik, MT Maksym, KWS Magnet,
RGT Chromixx, Konsulixx, ES Makita

Szkodniki

Mszyce

Karate Zeon 050 CS

0,1 l/ha

Opryskiwać w okresie masowego nalotu
mszyc uskrzydlonych na rośliny na podstawie prowadzonego monitoringu. Próg
ekonomicznej szkodliwości 300 mszyc na
1 roślinie
Nie uprawiać roślin w pobliżu lasów,
krzewów, zadrzewień oraz po trawach
i wieloletnich bobowatych. Płodozmian,
zwalczanie chwastów, głębokie orki
i częste spulchnianie gleby ograniczają
występowanie szkodników glebowych.

Rolnice i drutowce

Omacnica prosowianka

Karate Zeon 050 CS

0,2 l/ha

Opryskiwać rośliny 1-2 razy w sezonie
wegetacyjnym po wystąpieniu szkodnika
(liczny wylęg gąsienic)

Ploniarka zbożówka

Mesurol 500 FS

1,0 l/100 kg ziarna

Zaprawiać ziarno przed siewem

Stonka kukurydziana
chrząszcze

Rumo 30 WG

0,125-0,15 kg/ha

Stosować od fazy kwitnienia do początku
fazy dojrzałości woskowej.

Stonka kukurydziana
larwy

SoilGuard 1,5 GR

12,0 kg/ha

W trakcie siewu stosować doglebowo
w bruzdę
Stosować izolację przestrzenną kukurydzy
od zbóż ozimych oraz wieloletnich użytków zielonych. Wcześnie przygotować
glebę pod siew. Stosować odmiany
o szybkim wzroście początkowym.

Śmietka kiełkówka
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Agrofag

Nazwa
środka

Dawka

Termin
stosowania

Chwasty
Chwasty prosowate,
wiechliny, miotła zbożowa

Dual Gold 960 EC

1,5 l/ha

Bezpośrednio po siewie lub tuż po
wschodach do fazy 4 liści kukurydzy.

Dwuliścienne i jednoliścienne w fazie kiełkowania i wschodów

Stomp 400 SC

3,0 l/ha

Bezpośrednio po siewie kukurydzy,
przed wschodami chwastów.

Dwuliścienne w fazie
2-3 liści, prosowate w fazie
2-4 liści, perz w fazie
5-7 liści

Mambo 25 WG + Trend 90 EC
Ramzes 25 WG + Trend 90 EC

50-60 g + 0,1%
50-60 g + 0,1%

Stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy.
Pierwszy liść powinien być w pełni
wykształcony. Do niszczenia perzu
stosować wyższą dawkę (60 g/ha).

Dwuliścienne w fazie
2-4 liści. Prosowate od 3
liścia do końca krzewienia

Hector 53,6 WG + Trend 90 EC

70-90 g + 0,1%

Stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy

Jednoliścienne jednoroczne, perz właściwy i wieloletnie jednoliścienne

Focus Ultra 100 EC
Focus Ultra 100 EC + Dash HC

1,0-2,0 l/ha
1,0 + 1,0 l/ha

Stosować w fazie 2-9 liści kukurydzy.
Focus Ultra 100 EC stosować tylko
w odmianach kukurydzy tolerancyjnych na cykloksydym.

0,6 l/ha

Najczęściej stosowany podczas niskiej
temperatury, we wczesnych fazach
rozwojowych. Zabieg można wykonać
3 razy w sezonie.

Bioregulatory: Polepszenie
kondycji roślin zalecane
w przypadku suszy, przymrozków, uszkodzeń środkami ś.o.r. lub nawozami

Asahi SL

a także porażenia przez inne szkodniki. Inną
chorobą występującą na roślinach kukurydzy
jest głownia guzowata. Uszkodzenie roślin
przez głownię guzowatą uzależnione jest od
wczesności odmian i najczęściej silniej porażane
są wczesne odmiany kukurydzy, a stopień ich
porażenia przez ten patogen zależy od zaopatrzenia ich w wodę w okresie około 10 dni przed
kwitnieniem i 5-7 dni po kwitnieniu. Porażone
ziarniaki kukurydzy przez tę chorobę i powinny
trafić do przerobu na cele spożywcze.
W prezentowanej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony roślin kukurydzy
przed chorobami, szkodnikami i występowaniem
chwastów.
Kukurydza uprawiana jest w szerokich rzędach i charakteryzuje się rzadką obsadą roślin
oraz wolnym tempem wzrostu. To powoduje,
że jest rośliną mało konkurencyjną z chwastami.
Ochrona przed nimi możliwa jest przed siewem
kukurydzy i przed jej wschodami przy wykorzystaniu środków doglebowych, które działają na
chwasty kiełkujące w glebie, a także na te, które
już wykiełkowały. Bardzo dużą rolę w czasie zabiegów doglebowych odgrywa wilgotność gleby,
która jest warunkiem przeniknięcia preparatu
w jej głąb, a co za tym idzie skuteczność jego
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działania. Gdy w tym okresie nie ma odpowiedniej wilgotności gleby warto zwalczanie
chwastów oprzeć na stosowaniu herbicydów nalistnych w oparciu o analizę aktualnie występującego stanu i stopnia zachwaszczenia. Na podstawie stanu zachwaszczenia, który oznacza skład
gatunkowy chwastów, dobieramy odpowiedni
herbicyd, aby zwalczyć aktualnie występujące
gatunki chwastów na polu. Ważny jest również
stopień zachwaszczenia, który oznacza liczbę
chwastów danego gatunku występujących na
jednostce powierzchni i na jego podstawie ustala
się dawkę środka na ha. Należy jednak pamiętać,
że dla każdego herbicydu określona jest maksymalna dawka na ha. Wybrane przykładowe
herbicydy, dawki oraz terminy ich stosowania
w kukurydzy przedstawiono w zamieszczonej
powyżej tabeli. Szczególnym zagrożeniem
w uprawie tego gatunku są chwasty prosowate
oraz dwuliścienne (komosa biała, przytulia
czepna, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica
pospolita, fiołek polny, a niekiedy i samosiewy
rzepaku). Jednak szeroki dobór herbicydów na
rynku pozwala na skuteczną walkę z tymi gatunkami chwastów.
Należy pamiętać, że bardzo dużą rolę
w ochronie zasiewów kukurydzy przed poraże-
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niem przez choroby oraz uszkodzeniami przez
szkodniki, jak również w walce z chwastami
odgrywa profilaktyka, czyli jej miejsce w zmianowaniu, a także odpowiedni płodozmian. Jest
to roślina, która dobrze znosi uprawę po sobie,
jednak zbyt krótka przerwa lub wysiew w monokulturze sprzyja nagromadzeniu chorób i szkodników, a także jednostronnemu wykorzystaniu
składników pokarmowych z gleby. Nie należy
też wysiewać kukurydzy po roślinach zbożowych, co sprzyja rozwojowi grzybów z rodzaju
Fusarium, dlatego też nie powinno się uprawiać
zbóż po kukurydzy. Ważną rolę w ochronie roślin
odgrywa też nawożenie mineralne, szczególnie
azotem. Przy wyższym nawożeniu tym składnikiem roślina może nie uruchomić mechanizmów
ochronnych, co może objawiać się intensywniejszym rozwojem mszyc oraz zwiększeniem
podatności na porażenie głownią guzowatą
kukurydzy a także przez choroby fuzaryjne. Po
zbiorze roślin powinno się rozdrabnić resztki
pożniwne i wymieszać je z glebą w celu przyspieszenia ich rozkładu.
prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Wymagania jakościowe ziarna kukurydzy
dla przemysłu młynarskiego
Na świecie największą powierzchnię uprawy zajmują zboża, wśród których dominuje pszenica,
dalej kukurydza i ryż. Duże zainteresowanie uprawą kukurydzy wynika z jej możliwości plonowania (do 15 t/ha ziarna lub 25 t/ha suchej masy całych roślin) oraz z wszechstronnego zastosowania
ziarna, nie tylko jako paszy, ale także surowca dla przemysłu. W Polsce gatunek ten wykorzystywany jest przede wszystkim jako pasza dla zwierząt, głównie drobiu, trzody chlewnej i bydła mlecznego, ale znajduje też zastosowanie w przemyśle energetycznym – spalanie (ziarno, słoma, rdzenie)
i produkcji biogazu (biomasa) oraz przemyśle papierniczym i produkcji materiałów izolacyjnych
(słoma), czy tworzyw sztucznych (tab. 1).
Tabela 1. Możliwości przemysłowego wykorzystania ziarna kukurydzy (Niedziółka i Szymanek)
Rodzaj
produkcji

Produkcja
skrobi

Produkcja
młynarska

Produkcja
alkoholu

Półprodukt

Wykorzystanie

Skrobia przemysłowa

Kleje, włókiennictwo, papiernictwo, chemia

Skrobia spożywcza

Piwo, piekarnictwo, ciastkarstwo, wędliny, żywność

Skrobia uszlachetniona

Zupy, sosy, odżywki dla dzieci, gastronomia

Skrobia modyfikowana chemicznie

Papiernictwo, włókno szklane i sztuczne dekstryny

Skrobia hydrolizowana (syrop, glukoza)

Piwo, piekarnictwo, farmacja, żywice, chemia

Grys (kasza)

Płatki, olej, otręby, gastronomia, piwo

Gluten (zeina)

Produkty farmaceutyczne, lakiery, włókno szklane
i sztuczne

Otręby

Pasza, mieszanki paszowe

Kiełki (zarodki)

Kosmetyki, tłuszcze jadalne, gastronomia

Spirytus

Przemysł farmaceutyczny, monopolowy

Bioetanol

Biopaliwo, przemysł motoryzacyjny

Wywar

Pasza, mieszanki paszowe

edną z wielu możliwości przerobu ziarna
kukurydzy jest przemiał w młynach. Produktem przemiału jest kasza o różnej grubości,
nazywana grysem i mąka, wykorzystywane do
bezpośredniego spożycia lub jako półprodukty
do przemysłu spożywczego i słodowniczego.
Mąka znajduje zastosowanie w produkcji chleba, herbatników, makaronów, płatków, chrupek,
pop-corn`u; kaszki wykorzystuje się w przemyśle browarniczym, do wyrobu płatków kukurydzianych i wyrobu polenty; olej kukurydziany
jest używany w margarynie, syrop kukurydziany
jako słodzik w marmoladzie. Ponadto, kukurydza wchodzi w skład batoników, hamburgerów,
piwa lub whisky typu bourbon.

J

2(59) 21

Ziarno, które trafia do przemiału w młynach
musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami jakościowymi. Wysokie wymagania
jakościowe zmuszają producentów do wyboru
odmian, których parametry odpowiadają kierunkowi użytkowania. Nowe technologie produkcji,
w ramach których wykorzystuje się ulepszone
odmiany hybrydowe, osiągnięcia rolnictwa precyzyjnego, czy odmiany odporne na pestycydy
sprawiają, że możliwym staje się zaspokojenie
rosnącego popytu surowcem odpowiadającym
wymaganiom poszczególnych kierunków użytkowania.
Zanim ziarno trafi do przerobu podlega ocenie
pod kątem przydatności do przemiału na podstawie parametrów, takich jak:
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- typ ziarna,
- parametry i wilgotność ziarna,
- zawartość mykotoksyn,
- gęstość ziarna w stanie zsypnym.
Ziarno przeznaczone na cele młynarskie
podczas zbioru powinno być w pełni dojrzałe
i zawierać możliwie niewielką ilość wody.
W praktyce w warunkach Polski dojrzałość pełną
osiągają odmiany o niskiej liczbie FAO, które
są gotowe do zbioru najczęściej od września do
połowy października, czyli w czasie, gdy warunki termiczne w trakcie dnia i nocy sprzyjają
jeszcze dojrzewaniu ziarna. Jest to o tyle istotne,
że dosuszanie ziarna jest energochłonne i kumuluje koszty, które niejednokrotnie decydują
o rentowności upraw kukurydzy. Sam proces suszenia nie może zaś przebiegać w zbyt wysokiej
temperaturze, która prowadzi do termicznych
uszkodzeń widocznych w postaci przebarwień,
ponadto pękania bielma, przesuszenia ziarna
(poniżej 13%) i przenikania tłuszczu z zarodka
do grysu przyczyniając się do ograniczenia jego
przydatności i trwałości. Partia ziarna odstawianego do młyna powinna sprzyjać jego długiemu
przechowywaniu w suchych i chłodnych warunkach, a także ułatwiać jego obróbkę mechaniczną
w trakcie mielenia, dlatego wilgotność ziarna nie
może przekraczać 14,5%.
Ziarno na cele przemiałowe musi charakteryzować się dobrym stanem zdrowotnym. Z tego
powodu za wykorzystaniem odmian wcześnie
dojrzewających przemawia ponadto fakt, że są
one krócej narażone na porażenie kolb przez
patogeny, zwłaszcza grzyby, których metabolity
zwane mykotoksynami (np. aflatoksyny, zearalenon, deoksyniwalenol, fumonizyny) obniżają
lub nawet wykluczają wykorzystanie ziarna na
cele konsumpcyjne czy paszowe. Ich obecność
na ziarnie stwarza bowiem realne zagrożenie dla
zdrowia nie tylko ludzi, ale i zwierząt gospodarskich i domowych.
Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wartości przemiałowej jest kształt
ziarniaka, najlepiej zbliżony do okrągłego,
łatwość oddzielenia owocni od zarodka oraz
budowa anatomiczna. Pod względem anatomicznym ziarniak składa się z okrywy owocowo-nasiennej, bielma i zarodka (stanowi ok. 12% masy
ziarniaka i zawiera ok. 38% tłuszczu). Bielmo
dzieli się z kolei na rogowe (zwane twardym)
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i mączyste (miękkie). W przerobie na cele
młynarskie o wartości ziarna decyduje udział
bielma rogowego, którego więcej zawierają właśnie odmiany typu flint, ewentualnie flint-dent.
W ziarniakach kukurydzy typu dent przeważa
bielmo mączyste, co właściwie wyklucza je
z przerobu na cele młynarskie. Partia ziarna do
przemiału powinna ponadto charakteryzować się
małym udziałem ziarna połamanego i popękanego (prawidłowy zbiór i suszenie) o wyrównanej
wielkości i zabarwieniu.
Parametrem pozwalającym ocenić przydatność ziarna do przemiału jest także gęstość ziarna
w stanie zsypnym. Na wartość tego parametru
wpływają między innymi kształt i wymiary,
wilgotność oraz masa 1000 ziaren, ponadto ilość
i rodzaj zanieczyszczeń, sposób ułożenia warstw
ziarna i stan jego powierzchni. Gęstość w stanie
zsypnym decyduje nie tylko o przydatności do
przemiału, ale także o ładowności zbiorników
magazynowych. Dobrej jakości ziarno kukurydzy powinno cechować się gęstością na poziomie
nie niższym niż 72 kg/hl.
Decyzja o produkcji ziarna kukurydzy na cele
młynarskie wiąże się z wyborem odmiany, która
jest predysponowana do uprawy w tym kierunku,
której ziarno będzie odpowiadało wymogom
stawianym przez odbiorcę. Postęp hodowlany
w przypadku kukurydzy jest tak zaawansowany,
że w ofercie hodowców znajdują się również
odmiany z przeznaczeniem na grys czy mąkę.
O wyborze konkretnej odmiany finalnie decyduje rolnik, który pod uwagę powinien brać także
przydatność danej odmiany do uprawy w danym
rejonie i stanowisku, a całość agrotechniki powinna być nastawiona na uzyskanie produktu
jak najwyższej jakości.
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prof. UPP dr hab. Robert Idziak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Wykorzystanie ziarna kukurydzy
w celach spożywczych
Ziarno kukurydzy jest surowcem, które budzi coraz większe zainteresowanie przemysłu
spożywczego. Obecnie uprawa kukurydzy w Polsce zdominowana jest przez kierunek paszowy
(około 85%). Na cele spożywcze (konsumpcyjno-przemysłowe) używa się corocznie tylko nieco
ponad 10% produkowanego ziarna kukurydzy, podczas gdy inne kraje wykorzystują na te cele
20-30% tego surowca.

T

łuszcz kukurydziany jest bogaty w ksantofile, które nadają intensywne zabarwienie żółtku jaja kurzego. Ziarno kukurydzy jest
bogatym źródłem antyoksydantów. Obecność
luteiny pomaga utrzymać w dobrym stanie nasz
wzrok, a u kobiet w ciąży wspiera prawidłowy
rozwój płodu. Kukurydza jest również źródłem
witaminy E, selenu i beta-karotenu. Każdy
z wymienionych składników wykazuje dość
silne działanie przeciwutleniające, chroniąc nasz
organizm przed wolnymi rodnikami.
Suche mielenie kukurydzy jest tradycyjną
technologią przerobu ziarna do uzyskania odpowiedniej tekstury. Głównymi produktami
przemiału są mąka kukurydziana i kaszki zwane
grysem.
Mąka kukurydziana ma lekko żółtawą barwą, w smaku jest neutralna. Wartości odżywcze
mąki kukurydzianej opierają się głównie na
dostarczaniu węglowodanów, które stanowią
około 78% jej zawartości. Bogata jest również
w błonnik, żelazo, selen, magnez, witaminy
z grupy B, karoteny i antyoksydanty. Najbardziej bogata w składniki mineralne jest mąka
zmielona najgrubiej. 100g mąki kukurydzianej
to ok. 340 kcal. Ponadto produkt ten posiada
dość wysoki indeks glikemiczny. Wynika to
z dużej zawartości węglowodanów przy niskiej
zawartości białka. W efekcie po zjedzeniu tego
produktu występuje dość nagły wzrost cukru
we krwi. Z tego względu niewskazany jest dla
osób chorych na cukrzycę oraz insulinooporność.
Dla osób zdrowych mąka kukurydziana nie
jest szkodliwa, szczególnie jeśli zestawi się ją
z wartościowym źródłem białka i tłuszczów.
Warto również wspomnieć, że mąka kukurydziana jest lekkostrawna, nie podrażnia żołądka,
dlatego też znajduje zastosowanie w przygotowaniu dań dla osób starszych oraz niemowląt.
Zawartość wspomnianego wcześniej błonnika,
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odgrywa ważną rolę w naszym organizmie.
Zmniejsza wchłanianie cholesterolu, dzięki
czemu zapobiega chorobom układu krążenia.
Niestety nie jest ona tak bogatym jego źródłem
jak kasza gryczana lub jaglana, natomiast jej
ogromną zaletą jest brak zawartości glutenu,
który przez coraz większą ilość osób jest nietolerowane. Choroba ta jest nazywana celiakią.
Osoby, które powinny unikać glutenu mogą
więc z rozmysłem sięgać po mąkę kukurydzianą
lub wykonane z niej wypieki. Należy ona do
tańszych opcji bezglutenowych. Sięgając po
mąkę kukurydzianą zwiększamy urozmaicenie
naszej kuchni, pamiętając, że nie powinna ona
być całkowitym zastępstwem dla mąki pszennej, gdyż dostarcza niewielką ilość składników
odżywczych.
W ostatnich latach zwiększa się popyt na wykorzystanie tej mąki oraz sprzedaż produktów,
które są wykonane z jej użyciem. Coraz częściej
możemy spotkać w sklepach, restauracjach,
kawiarniach produkty, które są sporządzane na
bazie mąki kukurydzianej. Są to między innymi gotowe tortille, ciasto do pizzy, naleśniki,
pieczywo, omlety i kluski. Należy pamiętać,
że dzięki użyciu mąki powstałej z kukurydzy,
wypieki będą bardziej puszyste o lekko słodkawym smaku. Mąka kukurydziana może stanowić
zamiennik mąki pszennej, którą wykorzystuje się
do zagęszczania zup i sosów. Można jej również
użyć do przygotowania makaronów, a także do
panierowania mięs i ryb.
Szczególne znaczenie mąka kukurydziana ma
w kuchni meksykańskiej czy włoskiej. W krajach
Ameryki Południowej, a głównie w Meksyku, popularnymi produktami otrzymywanymi z użyciem
mąki kukurydzianej są nachos, tacos oraz placki
tortilli. Nachos to przekąska, która konkuruje
z chipsami a przygotowywana w domu w piekarniku może zawierać mniej tłuszczu niż gotowe ze
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sklepu. Tacos znane są na całym świecie a lubiane
przede wszystkim za ich kruchość i smak. Ten
przysmak z kuchni meksykańskiej i tradycyjne
danie jest robione na bazie mięsa wołowego,
pomidorów, cebuli i papryki. Tortilla w kuchni
meksykańskiej to rodzaj płaskiego, okrągłego
placka o średnicy od 6 do 30 cm z mąki kukurydzianej lub pszennej stosowanego jako pieczywo
i baza do innych potraw. Również w takich krajach jak Peru, Brazylia i Boliwia stanowi bazę do
robienia wypieków. Natomiast we Włoszech jedną z najbardziej znanych potraw z użyciem mąki
kukurydzianej jest włoska polenta, która jest uznawana za danie ludowe i smakuje „nieziemsko”.
Polenta to potrawa pierwotnie sporządzana z mąki
kasztanowej, a obecnie z mąki kukurydzianej lub
kaszki z kukurydzy, niekiedy z dodatkiem sera
i różnych sosów (np. pomidorowego).
Mąka kukurydziana może dobrze zastąpić
mąkę pszenną, jeśli chodzi o przygotowywanie
potraw – sprawdzi się jako wymiennik w praktycznie każdym przepisie. Można ją wykorzystać
jako składnik:
• pieczywa
• ciasta na pizzę
• ciast i ciasteczek
• naleśników
• placuszków
• klusek
• omletów
Nadaje się również do zagęszczania sosów
czy przygotowania zasmażki.
Jak już wcześniej wspomniano w mące kukurydzianej znajdują się także witaminy, składniki
mineralne i antyoksydanty mające pozytywny
wpływ na zdrowie, jednak ich ilość jest mniejsza,
niż w innych mąkach bezglutenowych. Produkt
ten może więc stanowić ciekawe urozmaicenie
w diecie osób pragnących ograniczyć gluten,
jednak nie powinien całkowicie zastępować
mąki pszennej – w tej roli warto wykorzystać
np. mąkę jaglaną czy gryczaną.
Grys kukurydziany to specjalność Ameryki.
Łuskane i suszone ziarna kukurydzy najczęściej są gniecione. W tej wersji są spożywane
jako danie śniadaniowe, ze względu na wysoką
zawartość węglowodanów, które powinniśmy
dostarczać nad ranem, aby nabrać energii na
cały dzień. Pomimo tego, że grys kukurydziany
jest dość kaloryczny, znajdują szerokie zasto18

sowanie w menu dietetycznym. Jest idealnym
składnikiem dla zbilansowanej diety, ponieważ
jest bogaty w błonnik.
Innym produktem otrzymywanym z ziarna
kukurydzy jest olej kukurydziany. Pozyskuje
się go z zarodków znajdujących się wewnątrz
ziaren kukurydzy. Pierwszym etapem po zbiorze
ziarna jest ich ekstrakcja, którą dokonuje się mechanicznie, na sucho lub chemicznie z wykorzystaniem roztworu kwasu siarkowego. Pozyskane
zarodki kukurydziane następnie są czyszczone,
zmiękczane oraz cięte na płatki. Następny etap
przerobu to ich gotowanie mające na celu ścięcie
białka, aby pomóc w aglutynacji oleju. W dalszej
kolejności są one tłoczone w specjalnych maszynach. Końcowy etap produkcji to oczyszczanie
oleju z niepożądanych substancji. Otrzymany
olej kukurydziany należy do najbardziej neutralnych olejów spożywczych. Jego zastosowanie
w kuchni jest dość szerokie. Jest koloru jasnego,
a mało wyraźny smak pozwala na zastosowanie
go przy większości przygotowywanych potraw.
Pozytywną cechą jest jego wysoka temperatura
dymienia, która wynosi 232 stopnie C, wyższa
od oleju kokosowego, oliwy z oliwek czy oleju
słonecznikowego.
Olej kukurydziany należy do najlepszych
gatunków olejów roślinnych. Jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): kwas
linolowy (45-70%), oleinowy (30%), palmitynowy (13%), stearynowy (4%) i korzystną dla
zdrowia proporcję kwasu omega 6 (bardzo dużo)
do kwasu omega 3 (niewiele), która napędza metabolizm, usprawnia aktywność jelit, pęcherzyka
żółciowego i wątroby. Taki skład powoduje,
że kwasy bardzo łatwo i szybko ulegają utlenieniu, dlatego olej kukurydziany najczęściej
jest rafinowany, by jak najdłużej nadawał się do
spożycia. Spożywany na surowo powinien być
w ciągu 3 miesięcy od otwarcia, natomiast rafinowany (w celu poprawienia smaku i trwałości)
nadaje się do smażenia i pieczenia.
W oleju kukurydzianym (także rafinowanym)
znajdują się spore ilości witaminy E i K, a także witaminy A, B1, C, PP i lecytyna. Witamina
K i kwas linolowy znakomicie uzupełniają się
w profilaktyce układu sercowo-naczyniowego
i poprawie krzepnięcia krwi, stąd zaleca się
regularne spożycie łyżki nierafinowanego oleju
na czczo. Według medycyny ludowej zażywanie
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oleju kukurydzianego w tej formie niweluje bóle
migrenowe, łagodzi astmę i katar sienny.
Olej kukurydziany, dzięki stężeniu witaminy
E (której zawiera dwukrotnie więcej niż oliwa
z oliwek czy olej słonecznikowy), pomaga
chronić naczynia krwionośne przed miażdżycą
i nowotworami. Ma cztery razy więcej steroli
roślinnych niż oliwa z oliwek i o 40% więcej
niż olej rzepakowy, dzięki czemu znakomicie
wzbogaca dietę dla serca: zapobiega odkładaniu
się złego cholesterolu. Fitosterole przy okazji
z sukcesem są stosowane w walce z przerostem
gruczołu krokowego.
Olej tłoczony na zimno warto stosować do
sałatek, majonezu, zimnych sosów i surówek.
Można go dodawać do gotowych dań, zup, warzyw, kasz. Podgrzanie posiłku na łyżce oleju
z zarodków kukurydzianych jest dopuszczalne, o ile temperatura na patelni nie przekroczy
90oC – taka jest granica ciepła dla zachowania
właściwości zdrowotnych surowego oleju. Do
smażenia oraz pieczenia nadaje się równie wartościowy olej kukurydziany rafinowany.
Ponadto olej kukurydziany, dzięki idealnej
równowadze kwasów tłuszczowych omega, ma
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właściwości przeciwzapalne, eliminuje łupież,
zapobiega łuszczeniu się skóry głowy i wypadaniu włosów, pomaga też pobudzić ich porost.
Z punktu widzenia współczesnego odżywiania ziarno kukurydzy jako zamiennik dla ziarna
pszenicy jest cennym, bezglutenowym źródłem
węglowodanów złożonych, a także dostarcza
organizmowi korzystnych antyoksydantów
i zeaksantyny. Bogate jest w błonnik i zawiera
również całkiem pokaźne ilości witamin z grupy B oraz składniki pokarmowe: cynk, fosfor,
magnez, mangan i miedź.
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Uprawa i wykorzystanie kukurydzy cukrowej
na cele spożywcze
Niektóre elementy agrotechniki kukurydzy cukrowej i kukurydzy uprawianej na cele pastewne czy spożywcze są podobne. Jest jednak kilka elementów, które powinny różnić uprawę
tych form. Różnice w agrotechnice kukurydzy cukrowej i uprawianej na cele spożywcze dotyczą
głównie możliwości uprawy w monokulturze, terminu siewu, obsady roślin, poziomu nawożenia,
sposobu pielęgnacji oraz terminu i sposobu zbioru.
Stanowisko w zmianowaniu
ukurydzę cukrową można uprawiać po
wszystkich przedplonach w zmianowaniu. Nie ma ona szczególnych wymagań pod
tym względem. Oczywiście będzie reagowała
pozytywnie plonem po umieszczeniu jej w stanowiskach lepszych, np. po roślinach strączkowych czy rzepaku. Nie wskazana jest jej uprawa
w monokulturze, ze względów fitosanitarnych.

K

Termin siewu
ermin siewu kukurydzy cukrowej zależy
od temperatury gleby, która na głębokości 10 cm najlepiej powinna wynosić około
10oC. W takiej temperaturze ziarniaki zaczynają
szybko kiełkować i następują wschody już po
7-10 dniach. Optymalny termin siewu w Polsce
to okres od 25 do 30 kwietnia w południowo-zachodnich rejonach kraju, od 30 kwietnia do
5 maja w południowo-wschodnich rejonach i do
10 maja w pozostałych rejonach kraju. Przy zbyt
wczesnych siewach w zimną glebę ziarniaki wolno kiełkują i narażone są na gnicie, a wschodzące
rośliny mogą ginąć na skutek występujących w
tym okresie przymrozków. Ponadto, młode rośliny o wolnym tempie wzrostu są w większym
stopniu uszkadzane przez ploniarkę zbożówkę.
Kukurydza cukrowa potrzebuje wyższej temperatury do kiełkowania i wschodów niż kukurydza
uprawiana na cele pastewne lub spożywcze,
a odmiany super słodkie kukurydzy cukrowej
mają wyższe wymagania pod tym względem niż
odmiany normalnie słodkie lub o podwyższonej
zawartości cukru.
Termin siewu wpływa zarówno na plon kolb
z liśćmi okrywowymi jak i bez liści okrywowych, przy czym działanie tego czynnika zależy
od przebiegu pogody w czasie wegetacji. Duże
spadki plonów kolb, w miarę opóźniania terminu
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siewu, stwierdza się przy niedoborach opadów
w czasie siewów kukurydzy, chłodami w okresie
kwitnienia a nadmiarem opadów podczas dojrzewania roślin. Tak niekorzystne dla kukurydzy
cukrowej warunki pogodowe sprawiają, że plony
kolb z siewów opóźnionych (czerwcowych) są
znacznie obniżone, w porównaniu do siewów
wcześniejszych.
Siewy późne, stosowane często w celu wydłużenia okresu podaży a wykonywane nawet
w pierwszej połowie czerwca są możliwe, jednak
należy liczyć się ze spadkiem plonu kolb przy
równoczesnym pogorszeniu się jego jakości.
Wynika to zarówno z ujemnej reakcji kukurydzy
na długość dnia, jak i występujące niedobory
wody..
Obsada roślin
o najważniejszych czynników decydujących o wysokości i jakości plonów kukurydzy cukrowej należy obsada roślin. Istotne
zwiększenie plonu kolb z liśćmi jak i bez liści
okrywowych występuje do osiągnięcia 7 roślin
na 1 metrze kwadratowym. Zwiększenie obsady
do 9 roślin nie ma już istotnego wpływu na poziom całkowitego plonu kolb, natomiast zaznacza się tendencja do zmniejszania się plonu kolb
I klasy. Na podstawie badań własnych, słusznym
wydaje się zalecać obsadę roślin kukurydzy cukrowej nie większą niż 7 roślin na 1 m2.
Nawożenie
ukurydza cukrowa, podobnie jak cały gatunek, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych: przede wszystkim potas
i azot, a w znacznie mniejszym fosfor. Zaleca się
stosowanie nawozów mineralnych w dawkach:
30-60 kg P2O5/ha oraz 80-140 K2O/ha. Wielkości
dawek azotu na jednostkę powierzchni w naszym
kraju zalecane są od 100 do 150 kg N/ha.
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Odmiany
Uprawę kukurydzy cukrowej prowadzi się
obecnie z wykorzystaniem odmian mieszańcowych. Odmiany populacyjne były powszechnie
uprawiane aż do czasu pojawienia się odmian
mieszańcowych. Mieszańce okazały się bardziej
plenne, wytwarzające większe kolby, równocześnie dojrzewające, o wysokich walorach
smakowych, nadające się nie tylko do bezpośredniej konsumpcji, ale również dla przemysłu
przetwórczego. Z tego powodu, udział odmian
populacyjnych w uprawie kukurydzy z roku na
rok malał i obecnie uprawia się wyłącznie odmiany mieszańcowe. Duży postęp hodowlany w
kukurydzy cukrowej wyraża się obecnością na
rynku znacznej ilości nowych odmian mieszańcowych o wysokich wartościach gospodarczych.
Charakteryzują się one dużą odpornością na
choroby i szkodniki, różną wczesnością dojrzewania oraz wysokimi plonami i dobrą jakością
ziarniaków zarówno do bezpośredniego spożycia, jak również dla przemysłu. Kolby nowych
odmian charakteryzują się dobrym zaziarnieniem
i wyrównaniem ich wielkości, a ziarniaki delikatnością skórki, łatwością odziarniania oraz
smakowitością. Smakowitość kukurydzy cukrowej zależy przede wszystkim od występujących
w niej cukrów oraz estrów nadających smak
i aromatyczny zapach.
W zależności od zawartości cukru, odmiany
kukurydzy cukrowej dzielą się na normalnie
słodkie zawierające od 2,5% do 6,0% cukru,
o podwyższonej jego zawartości 6,5-8 oraz ekstra-słodkie (super-słodkie) od 8,5 do ponad 11%.
Obecnie dostępne są następujące kombinacje
klas genetycznych:
Su – normalnie cukrowe. Standardowa kukurydza w wysiewach. Posiada bogaty smak.
Najlepiej smakuje tego dnia, którego była
zebrana.
Se – o podniesionej cukrowości. Odmiany te
mają zmodyfikowany gen odpowiadający za
odpowiedni poziom cukru w ziarnie i właściwy smak. Utrata cukru jest wolniejsza niż
u su, poprawiona jest także delikatność. Dłużej utrzymują smak.
Sh – super-słodkie lub extra słodkie. Posiadają
gen shrunken, który zwiększa zawartość
cukrów prostych oraz powoduje wolniejszą
zamianę na skrobię, również dłuższe utrzymywanie smakowitości ziarniaków.
2(59) 21

Postęp hodowlany w kukurydzy cukrowej
w dużym stopniu wymuszony został wymaganiami przemysłu przetwórczego. Dla jego potrzeb,
obok wyżej już wymienionych cech, odmiana
oprócz dobrej plenności powinna odznaczać
się dużą odpornością na choroby i szkodniki,
odpowiednią wczesnością oraz zdolnością do
wytwarzania tylko jednej kolby co umożliwiałoby zbiór jednorazowy.
Walka z chwastami
Nie ma opracowanych odrębnych zaleceń
dotyczących zwalczania chwastów w kukurydzy cukrowej. Dotychczasowe wyniki badań
nad stosowaniem środków chwastobójczych
w kukurydzy pastewnej czy na cele spożywcze
są automatycznie odnoszone do kukurydzy
cukrowej, co jest błędne. Wynika to przede
wszystkim z krótszego okresu wegetacji kukurydzy cukrowej i możliwości większej kumulacji
pestycydów w kolbach, a także ostrzejszych
norm jakościowych dla jej surowca.
W uprawach kukurydzy pastewnej i przemysłowej oraz w kukurydzy cukrowej występują
podobne gatunki chwastów Są to przede wszystkim: chwastnica jednostronna, komosa biała,
fiołek polny oraz perz właściwy. W mniejszych
ilościach występują, takie gatunki jak: tasznik
pospolity, jasnota purpurowa, żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita,
przetacznik bluszczykowaty oraz rumianowate.
Okres podaży
kres użytkowania kukurydzy cukrowej
przy tradycyjnej uprawie jest krótki, nie
przekraczający trzech tygodni. Wydłużeniem
okresu użytkowania zainteresowany jest zarówno
przemysł przetwórczy jak też drobni producenci
kukurydzy cukrowej, którzy przeznaczają surowiec na sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji.
Okres podaży kukurydzy cukrowej można
znacznie wydłużyć stosując różne zabiegi agrotechniczne. Można dokonać tego poprzez:
– wysiew odmian o różnej długości okresu wegetacji
– wysiew w różnych terminach
– przykrycie gleby folią.
Wykorzystanie różnych terminów siewu, doboru odmian i stosowanie folii może wydłużyć
okres użytkowania kukurydzy cukrowej średnio
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z około 20 do 54 dni. W dużej mierze optymalny
termin zbioru zależy od warunków pogodowych.
Na podstawie kilkuletnich badań najbardziej
efektywny i przydatny w praktyce dobór metod agrotechnicznych, w celu maksymalnego
wydłużenia okresu podaży surowca kukurydzy
cukrowej to:
1) wysiew wczesnej odmiany pod folią w terminie około 20 kwietnia
2) wysiew w tym samym terminie późniejszej
odmiany – bez folii
3) wysiew wczesnej odmiany około 5 maja
4) wysiew późniejszej odmiany około 5 maja
5) wysiew wczesnej odmiany około 20 maja
6) wysiew późnej odmiany około 20 maja.
Stosując taki model uprawy kukurydzy cukrowej można ją użytkować od połowy trzeciej dekady lipca do początku trzeciej dekady września.
Wykorzystanie kukurydzy cukrowej
w żywieniu człowieka
Kukurydza cukrowa jako produkt żywieniowy w różnych regionach świata jest bardzo popularny. Również w Polsce powoli wchodzi ona
na stałe do jadłospisu jako podstawowy element
zasady racjonalnego żywienia i urozmaicenia
naszego sposobu odżywiania się. Oczywiście
nie jest ona w kuchni polskiej tak popularna jak
jęczmień czy pszenica, ale warto nasz jadłospis
o ten surowiec wzbogacić. Wartość odżywcza
kukurydzy oraz wartości smakowe to główne
walory produktu. Jednak dodatkowo ma duże
znaczenie dietetyczne. Był to podstawowy
pokarm Inków, Azteków i Majów. Obecnie
spożywana jest przede wszystkim w postaci
płatków, kasz czy wykorzystywana jako mąka.
Wartość odżywcza ziarna wynika z jego składu.
100 g świeżych ziarniaków kukurydzy cukrowej
dostarcza organizmowi 110 kcal (zielony groszek – 76 kcal, fasolka szparagowa – 27 kcal,
fasola – 288 kcal, groch – 293 kcal). Zawartość
składników mineralnych w 100 g ziarniaków
kukurydzy cukrowej przedstawiono obok.
Białko zawarte w ziarniaku kukurydzy cukrowej jest niestety ubogie w aminokwasy – lizynę
i tryptofan, które są odpowiedzialne za zaopatrzenie organizmu w witaminę PP, a jej niedobór
wywołuje awitaminozę. Dlatego w krajach, gdzie
podstawą diety jest kukurydza, do mąki kuku-
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rydzianej dodaje się mąkę sojową, zawierającą
dużo tych aminokwasów. Mąka kukurydziana
nie zawiera glutenu, mogą więc ją jadać osoby
będące na diecie bezglutenowej. Alergia na gluten
powoduje konieczność eliminacji z diety wyrobów ze zbóż, takich jak pszenica, jęczmień czy
żyto. Również chorzy na celiakię, czyli trwałą
nietolerancję glutenu mogą przez jej stosowanie
przestrzegać diety bezglutenowej. W wyrobach
bezglutenowych, oznaczonych symbolem przekreślonego kłosa, produkty glutenowe zastępuje
się mąką z kukurydzy. Mąka kukurydziana jest
koloru żółtego. W Ameryce Północnej i w krajach
Ameryki Łacińskiej używana jest powszechnie
do wypieku chleba i placków. Można z niej robić
tortillę, meksykański chrupiący placek. Wyrabia
się także bliny i kluski oraz nadzienie do indyka
albo ryby. Na Karaibach popularne są kluski
Potas
Sód
Wapń
Magnez
Żelazo
Miedź
Mangan
Fosfor
Cynk
Selen
Fluor

138 mg
186 mg
4 mg
13 mg
0,6 mg
0,05 mg
0,11 mg
47 mg
0,34 mg
0,7 ug
14,6 ug

oraz:
Białko
Tłuszcz ogółem
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Kwasy tłuszczowe omega-3
Kwasy tłuszczowe omega-6
Węglowodany
Błonnik pokarmowy
Witamina A
Witamina E
Witamina K
Witamina C
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3 (PP)
Witamina B6
Kwas foliowy
Kwas pantotenowy
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3,02 g
0,78 g
0,119 g
0,227 g
0,336 g
0,011g
0,355 g
20,71 g
2,1 g
195 I.U.
0,08 mg
0,3 ug
6,4 mg
0,083 mg
0,068 mg
1 739 mg
0,168 mg
0,36 ug
0,361 mg
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z mąki kukurydzianej z mięsnym lub serowym
nadzieniem. We Włoszech mąkę kukurydzianą
gotuje się z wodą i odrobiną soli na gęstą papkę. Jest to tzw. polenta, będąca dodatkiem do
mięs. Mamałyga to ugotowana na papkę kasza
kukurydziana, którą przekłada się kozim serem,
następnie piecze, a przed podaniem polewa się
śmietaną. Kleiki i placki z mąki kukurydzianej
są podstawowym pożywieniem w krajach afrykańskich.
Spożywany z kukurydzą cukrową selen wraz
z witaminą E i beta-karotenem broni nas przed
działaniem wolnych rodników, zwiększa odporność i przedłuża młodość. Posiada również dwa
silne antyoksydanty należące do karotenoidów:
luteinę i zeaksantynę, które pomagają chronić
plamkę żółtą oka przed zwyrodnieniem.
W ziarniakach kukurydzy cukrowej obecny
jest również błonnik, który ułatwia trawienie.
Charakterystyczny zapach zawdzięcza natomiast
obecności dwusiarczku metylu. Luteina nie tylko
chroni oczy, ale również przyczynia się do lepszego rozwoju płodu u kobiet w ciąży.
Z kukurydzy cukrowej można gotować zupy,
przyrządza się rozmaite farsze, dodaje do dań
mięsnych i warzywnych. Jest ona najważniejszym składnikiem atoli - napoju z kukurydzy,
miodu, brązowego cukru z trzciny i chili. Gotowane i grillowane kolby sprzedawane są na
ulicy obok hot dogów, kiełbasek i hamburgerów.
Kukurydza cukrowa w Polsce wciąż walczy
o swoją pozycję na stole, przegrywając obecnie
z fasolą i grochem.
Wyróżnia się następujące kierunki wykorzystania surowca kukurydzy cukrowej:
• bezpośrednia konsumpcja (tzw. świeży rynek)
– zbiór w dojrzałości mlecznej ziarna,
• przemysł przetwórczy, czyli konserwowanie
całych kolb lub ziarna oraz mrożenie również
całych kolb lub samego ziarna – zbiór w dojrzałości późno-mlecznej,
• przerób ziarna, uzyskując takie produkty jak
mąka czy kasza – zbiór w dojrzałości pełnej
ziarna (w Polsce trudno ja uzyskać).
Konsumpcja bezpośrednia, czyli wykorzystanie jej w gospodarstwie domowym umożliwia:
• spożywanie na surowo,
• po gotowaniu,
• przetwarzanie sposobami domowymi.
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Do bezpośredniej konsumpcji kukurydzę
cukrową należy zbierać we wczesnej fazie dojrzałości mlecznej, gdy ziarniaki mają zawartość
suchej masy – około 24%. Są bardzo słodkie,
delikatne, soczyste i zawierają mało skrobi. Im
młodsze kolby, tym większa zawartość cukru,
ale ziarniaki są mniej wyrośnięte. Opóźnienie
zbioru – ziarniaki twardnieją, wartość smakowa
się pogarsza, maleje zawartość cukrów – sacharozy, ziarniaki stają się mączyste, a skórka staje
się coraz bardziej twarda.
Ziarniaki można spożywać same lub dodawać
do różnych surówek.
Popularne jest gotowanie kolb bardziej
dojrzałych, tzn. w pełnej lub w końcowej fazie
dojrzałości mlecznej. Można ją również wekować, przeznaczając do tego celu ziarno całe
lub rozdrobnione. Jest to popularny domowy
sposób konserwowania różnych produktów.
Z powodzeniem można mrozić całe kolb lub
same ziarno. Przed mrożeniem blanszuje się
ją, czyli obgotowuje. Ma to na celu przerwanie
aktywności enzymów, powodujących zmianę zabarwienia ziarna. Zamrażanie przeprowadza się
w temperaturze minus 40oC, a przechowywanie
w około minus 20oC. Przechowywać zamrożone
ziarniaki można przez kilka miesięcy. W celu
przygotowania jej do jedzenia postępuje się z nią
po ugotowaniu podobnie jak z kukurydzą świeżą.
Jako surowiec dla przemysłu przetwórczego, zbieramy ją w dojrzałości późno-mlecznej,
wtedy ziarno zawiera 24-28% suchej masy i
najwięcej składników pokarmowych. Ziarniaki
są błyszczące, w zależności od odmiany żółte
lub białe.
Do zbioru kukurydzy cukrowej powinno
przystąpić się w chłodnych okresach dnia tzn.
rano lub wieczorem. Zagospodarowanie plonu
musi być możliwie szybkie (12-24 godzin po
zbiorze). Ziarno przechowywane w temperaturze
około 24oC traci po 24 godzinach około 30%
cukru. W tym miejscu możemy przypomnieć
o zawartości cukrów w ziarniaku kukurydzy
cukrowej. W skład świeżych ziaren wchodzi
70-76% wody, 5-12% cukrów, 3-20% skrobi,
2-4,5% białka oraz 1,1-2,7% tłuszczów. Zawartość cukru waha się w szerokich granicach,
w zależności od typu odmiany kukurydzy cukrowej, terminu zbioru oraz od warunków uprawy
(w tym również pogodowych).
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Fot. 1. Sałatka śródziemnomorska (zbiór własny)

Fot. 2. Zupa z kukurydzy (zbiór własny)

Niektóre z propozycji żywieniowych przedstawiono na prezentowanych fotografiach

Fot. 3. Mieszane warzywa i kukurydza marynowana
(zbiór własny)

Fot. 4. Babka z mąki kukurydzianej (zbiór własny)

Najpopularniejsze potrawy z ziarna kukurydzy
cukrowej to:
sałatki,
dania na ciepło – kukurydza z wody, mamałyga, zupa z kukurydzy, gulasz z kukurydzy, kolby
kukurydzy pieczone na grillu,
przetwory – kukurydza marynowana,
wypieki – chleb kukurydziany, babka gotowana, babka drożdżowa z mąki kukurydzianej
W naszym kraju najpopularniejsze są sałatki.
Poniżej podano przepis na sałatkę „Benjamin”. Do
jej przygotowania potrzebne są: 1 puszka kukurydzy, 1 pęczek rzodkiewek lub 1/3 średniej rzodkwi
japońskiej, 10 dojrzałych śliwek węgierek, 3 łyżki
posiekanych orzechów włoskich, 1 mały słoik
majonezu, sól do smaku
Jak postępować przygotowując taką sałatkę?
Kukurydzę osączyć. Rzodkiewki pokroić
(rzodkiew zetrzeć na tarce o dużych oczkach).
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Śliwki wydrylować i pokroić w kostkę. Do naczynia włożyć: kukurydzę, rzodkiewki, śliwki
i część posiekanych orzechów (zostawiając trochę
do posypania). Polać majonezem, posolić, delikatnie wymieszać. Przed podaniem przełożyć do
salaterki i posypać pozostawionymi orzechami.
I tylko życzyć smacznego!
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