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W doświadczeniach odmianowych lat 2020-2021 wystarczającą plenność i wczesność uzasad-
niającą zarejestrowanie wykazało 36 nowych odmian. Jedna z odmian została wycofana przez 
hodowcę krótko po rejestracji.

Corocznie szereg nowych odmian kukurydzy jest zgłaszanych do badań urzędowych z zamia-
rem wpisania ich do Krajowego rejestru (KR). Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem 
odmiany standardowo trwa dwa lata. Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech lat, jeżeli 
dwuletnie wyniki badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub nierozstrzygnięte 
są wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT). Odmiany kukurydzy są deklarowane 
przez hodowle do oceny: na ziarno, na kiszonkę, a czasem także na obydwa kierunki użytkowania. 
Doświadczenia rejestrowe są prowadzone w kilkunastu Stacjach i Zakładach Doświadczalnych 
Oceny Odmian. W odrębnych seriach doświadczeń są oceniane odmiany do uprawy na ziarno i na 
kiszonkę. W każdej serii doświadczeń są wyodrębnione 3 grupy wczesności: odmiany wczesne, 
średniowczesne i średniopóźne.

Równolegle do badań wartości gospodarczej są prowadzone badania odrębności, wyrównania  
i trwałości odmian (OWT). Jednak wiele odmian jest wycofywanych już po pierwszym roku badań 
przez podmioty zgłaszające lub przez COBORU. Do drugiego roku badań przechodzą wyłącznie 
odmiany o najlepszych parametrach. Dwuletnie wyniki badań stanowią podstawę wpisania odmia-
ny do KR. Przedmiotem rejestracji są odmiany o korzystnych parametrach, wysokim i stabilnym 
potencjale plonowania połączonym z odpowiednią wczesnością, odporne na wyleganie i choroby, 
a w przypadku odmian kiszonkowych wyróżniające się dobrą strawnością. Odmiany rejestrowane 
muszą spełniać wymagania OWT – być odrębne od innych, wyrównane i trwałe, czyli wykazywać 
powtarzalność cech.

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych odmian. Uszeregowano je alfabetycznie. Litery SC 
i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe. Obok 
nazw odmian podano skrótowe nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców. 
Charakteryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, którymi 
były zestawy odmian zarejestrowanych w poprzednich latach oraz odmiany z CCA (które zostały 
włączone do doświadczeń PDO), oceniane w danej grupie.
Almondo (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny śred-
niej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb 
– dość duża, na fuzariozę kolb i głownię łodyg – 
średnia; na omacnicę prosowiankę – dość mała.

Ashley (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu 
zbliżonego do dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość 
wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, na 
fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz omac-
nicę prosowiankę – średnia.

Dolmino (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do upra-
wy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 
typu zbliżonego do flint.
Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb – średnia, na głownię łodyg i kolb – 
dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.

ES Jetway (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu zbliżonego do flint.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 
wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, na 
głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.
Odmiana skreślona z KR na wniosek hodowcy.

Nowe odmiany kukurydzy – 2022 r.
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ES Midgard (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-
kształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb 
– duża, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę
prosowiankę – średnia.

ES Midway (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno 
typu dent. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bar-
dzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i głownię łodyg – 
średnia, na fuzariozę kolb – duża, na głownię kolb 
– dość mała; na omacnicę prosowiankę – średnia.

ES Skytower (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250.
Plon ogólny suchej i świeżej masy bardzo duży. 
Rośliny bardzo wysokie. Odporność na głownię 
łodyg – dość mała, na głownię kolb – średnia. 
Strawność roślin mała.

Farmalou (farmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-
kształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny śred-
niej wysokości, o dość dużej odporności na wyle-
ganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, 
na fuzariozę kolb – dość mała, na głownię łodyg  
i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

Farmarquez (farmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230.
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy 
duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wyso-
kości. Odporność na głownię łodyg – średnia, 
na głownię kolb – mała. Strawność roślin dobra.

Farmbeat (farmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-

www.ragt.pl
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kształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, 
na fuzariozę kolb, na głownię łodyg i kolb oraz 
na omacnicę prosowiankę – średnia.

Fieldplayer (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 220.
Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon 
świeżej masy duży do bardzo dużego. Rośliny 
wysokie. Odporność na głownię łodyg i kolb – 
dość duża. Strawność roślin średnia.

Garantio (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-
kształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 
średniej wysokości, o dość małej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg oraz na 
głownię łodyg i kolb – średnia, na fuzariozę kolb 
– dość mała; na omacnicę prosowiankę – mała.

Interago (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość 
niskie, o średniej odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość 
duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg 
oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

Justy (farmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
a zębokształtnym. Plon ziarna duży. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, 
głownię łodyg i kolb – oraz na omacnicę proso-
wiankę – średnia.

Kristallo (Saatbau)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu 
zbliżonego do flint.
Plon ziarna duży. Rośliny bardzo wysokie,  
o dość małej odporności na wyleganie. Odporność

na fuzariozę łodyg i głownię kolb – średnia, na 
fuzariozę kolb – dość duża, na głownię łodyg – 
dość mała; na omacnicę prosowiankę – średnia.

KWS Camillo (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu dent. 
Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości,  
o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność
na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na głownię
kolb – dość duża, na głownię łodyg – średnia; na
omacnicę prosowiankę – dość duża.

KWS Esperanto (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 190. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-
kształtnym. 
Plon ziarna średni. Rośliny wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg – mała, na fuzariozę kolb – dość mała, na 
głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – dość 
duża; na omacnicę prosowiankę – dość mała.

LG31240 (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu dent. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bar-
dzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, na fu-
zariozę kolb i głownię kolb – średnia, na głownię 
łodyg – mała; na omacnicę prosowiankę – dość 
mała.

LID1015C (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębo-
kształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość 
duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg 
i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

LID2210C (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
a zębokształtnym.
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Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 
wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg – średnia, na fuzariozę 
kolb – dość mała, na głownię łodyg i kolb oraz 
omacnicę prosowiankę – dość duża.

LID3306C (Lidea)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno 
typu zbliżonego do dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny śred-
niej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na fuzario-
zę kolb oraz na głownię łodyg i kolb – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – dość duża.

MHR Paribus (MHR)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240.
Plon ogólny suchej masy średni, plon świeżej 
masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odpor-
ność na głownię łodyg – dość duża, na głownię 
kolb – średnia. Strawność roślin średnia do małej.

Murphey (Limagrain)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do upra-
wy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 
typu zbliżonego do dent. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bar-
dzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię 
łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża; na 
omacnicę prosowiankę – średnia.

Profito (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – 
dość duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię 
łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – dość 
duża.

P8754 (Pioneer)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu dent. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny ni-
skie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność 

www.sklep.mhr.com.pl
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na fuzariozę łodyg – duża, na fuzariozę kolb – 
bardzo mała, na głownię łodyg i kolb – średnia; 
na omacnicę prosowiankę – duża.

P8904 (Pioneer)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu dent. 
Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości,  
o przeciętnej odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg i kolb, na głownię 
łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża; na 
omacnicę prosowiankę – średnia.

P9610 (Pioneer)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno 
typu dent. 
Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wyso-
kości, o dużej odporności na wyleganie. Odpor-
ność na fuzariozę łodyg – dość duża, na fuzariozę 
kolb i głownię łodyg – duża, na głownię kolb oraz 
omacnicę prosowiankę – średnia.

P9978 (Pionner)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 280. Ziarno 
typu dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny śred-
niej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na 
głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę 
– średnia.

Qualito (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230.
Plon ogólny suchej i świeżej masy duży do bardzo 
dużego. Rośliny średniej wysokości. Odporność 
na głownię łodyg – dość duża, na głownię kolb – 
średnia. Strawność roślin dobra.

RGT Aloexx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno 
typu dent. 
Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb – dość duża, na głownię ło-
dyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

Rozeen (Limagrain)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do upra-
wy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260.
Plon ogólny suchej i świeżej masy duży. Rośliny 
średniej wysokości. Odporność na głownię łodyg  
i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do dobrej.

Serrano (Saatbau)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu zbliżonego do flint.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, 
na fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz 
omacnicę prosowiankę – dość duża.

SM Bard (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do upra-
wy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250 – 260.
Plon ogólny suchej i świeżej masy duży do bardzo 
dużego. Rośliny wysokie. Odporność na głownię 
łodyg – średnia, na głownię kolb – średnia do 
małej. Strawność roślin średnia.

SM Doktor (HR Smolice)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno 
typu flint. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wy-
sokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na 
fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz omac-
nicę prosowiankę – średnia.

SM Giewont (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do upra-
wy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260.
Plon ogólny suchej i świeżej masy duży do bardzo 
dużego. Rośliny wysokie. Odporność na głownię 
łodyg – dość mała, na głownię kolb – średnia. 
Strawność roślin mała.

SM Chopin (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250.
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy 
duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wyso-
kości. Odporność na głownię łodyg – dość mała, 
na głownię kolb – średnia. Strawność roślin mała.

mgr inż. Karolina Piecuch
COBORU w Słupi Wielkiej
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Podstępne grzyby rodzaju Fusarium w kukurydzy
Choroby kukurydzy z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia. Jednymi z najgroź-

niejszych są te, które pojawiają się w następstwie porażenia roślin przez grzyby rodzaju Fusarium.

W warunkach Polski są one odpowie-
dzialne (lub współodpowiedzialne) za 

rozwój trzech chorób: zgorzeli siewek (razem 
z grzybami rodzaju Pythium), fuzariozy łodyg 
(tak określana jest zgnilizna korzeni i zgorzel 
podstawy łodyg) oraz fuzariozy kolb.

Pierwsza występuje na plantacjach zgorzel 
siewek

Najwcześniej pojawiającą się chorobą 
wywołaną przez infekcje grzybów 

Fusarium i Pythium jest zgorzel siewek. Uak-
tywnia się od siewów, a sprzyja jej spowolnione 
kiełkowanie i wzrost roślin, np. na skutek wa-
runków pogodowych, czy też zbyt głębokiego 
siewu. Nadgryzienia korzonków siewek przez 
szkodniki glebowe to także brama wnikania 
patogenów do roślin. Zgorzel siewek objawia się 
brunatnieniem ziarniaków, zamieraniem kieł-
ków i korzonków, co powoduje brak wschodów. 
Dodatkowo dochodzi do infekcji wtórnych, stąd 
ziarniaki mogą gnić. Patogen może także powo-
dować powstanie brunatnej plamki na szyjce 
korzeniowej i na łodyżce, która się powiększa, 
dochodzi do nekrotyzacji tkanek i powstania 
silnego przewężenia, w miejscu którego siewka 
się łamie i zamiera. Zgorzel siewek prowadzi do 
zmniejszenia obsady roślin.

Fuzarioza łodyg pojawia się w lipcu

Pierwsze objawy, jakie można zaobser-
wować na roślinach w lipcu to żółknące 

i zasychające liście od dołu ku górze rośliny. 
W sierpniu przy silnym porażeniu na tle zielone-
go łanu widać pojedynczo bądź placowo rośliny 
niemal zaschłe. To skutek zniszczenia przez 
grzyby korzeni oraz wiązek przewodzących  
w łodygach. Następuje zakłócenie w pobieraniu 
wody i transporcie jej razem z asymilatami po 
roślinie. W późniejszym czasie można obser-
wować zwieszanie się kolb czubkami w dół, 
ale także bardzo groźne zjawisko jakim jest 
powstawanie złomów łodyg, które utrudniają 
lub uniemożliwiają zbiór plonu. Objaw ten 

przypomina żerowanie omacnicy prosowian-
ki. Łodygi opanowane przez fuzariozę mogą 
brunatnieć na zewnątrz i wewnątrz, dochodzi 
do rozpadu tkanek, w tym przez pewien czas 
widoczna jest grzybnia o różnym kolorze – od 
białawego po czerwonawy, a jej kolor zależy 
jest od gatunku grzyba. Choroba może rozwi-
jać się w następstwie pojawu zgorzeli siewek, 
ale zwykle są to oddzielne infekcje. Porażaniu 
łodyg sprzyjają uszkodzenia gradowe tkanek, 
a także powodowane przez szkodniki, głównie 
omacnicę prosowiankę.

Fot. 1. Fuzarioza łodyg (fot. P.K. Bereś)
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Fuzarioza kolb niszczy ziarno

Co ciekawe, fuzarioza kolb może się roz-
winąć z fuzariozy łodyg – wystarczy, że 

strzępki grzybów fuzaryjnych z łodygi przero-
sną przez nasadę do kolby i ją opanują. Zwykle 
jednak grzyb na kolbach rozwija się z nieza-
leżnych infekcji. Poraża zwłaszcza znamiona 
kolb, z których przedostaje się na ziarniaki. 
Porażeniu sprzyjają w szczególności uszko-
dzenia powodowane przez szkodniki (głównie 
omacnicę prosowiankę, urazka kukurydzianego 
i chrząszcze stonki kukurydzianej), ale i uszko-
dzenia wywołane przez grad. Fuzarioza kolb ob-
jawia się brunatnieniem i pękaniem ziarniaków  
w kolbie, które później pokrywają się białawą, 
różowawą lub czerwonawa grzybnią. Ponadto 
grzybnia może być obecna na znamionach kolb 

oraz liściach okrywowych. Ziarniaki z takich 
kolb są zwykle drobniejsze, słabiej wypełnione  
i zawierają w sobie grzyby fuzaryjne. Po wysia-
niu rozwinie się na nich zgorzel siewek.

Grzyby rodzaju Fusarium występują 
powszechnie

Sprawcy fuzarioz na kukurydzy wywołu-
ją zatem konkretne choroby, ale trzeba 

wiedzieć, że w zdecydowanej większości przy-
padków na roślinach obserwuje się infekcje mie-
szane, czyli obok Fusarium występują też inne 
gatunki mikroorganizmów chorobotwórczych.

Grzyby fuzaryjne występują w przyrodzie 
powszechnie. Znajdują się w glebie, na reszt-
kach roślinnych jako saprofity. Mogą być także 
patogenami w stosunku do różnych roślin, tak 

uprawnych, jak i dziko rosnących. Jako 
pasożyty odżywiają się kosztem swego ży-
wiciela niszcząc jego tkanki. Szczególnie 
duże pokrewieństwo patogenów fuzaryjnych 
występuje w przypadku kukurydzy i pozosta-
łych gatunków zbóż, gdyż rośliny te należą 
do tej samej rodziny – traw (wiechlinowate). 
Grzyby te mogą zimować w postaci grzybni, 
a wiosną porażać rośliny, albo przez przerost 
grzybni na nowe rośliny, albo przez zarodniki 
konidialne. Zarodniki na rośliny dostają się 
bezpośrednio z miejsc spoczynku, a także 
przez wiatr, wodę, fragmenty gleby (pył) oraz 
zwierzęta, jak np. owady. Choć grzyby fuza-
ryjne są wszędobylskie, to na ich liczniejszy 
pojaw ma wpływ wiele czynników, w tym po-
goda, zasobność stanowiska i okolicy w ma-
teriał infekcyjny (a temu sprzyjają monokul-
tury i uproszczone zmianowanie), podatność 
odmiany, wykonane zabiegi pielęgnacyjne,  
a także poziom nasilenia szkodników w da-
nym roku. Warto wiedzieć, że grzyby fuzaryj-
ne mogą rozwijać się systemicznie w roślinie 
przerastając grzybnią poszczególne tkanki.

Rozwijają się w różnych warunkach

Grzyby rodzaju Fusarium kojarzy 
się zwykle z patogenami lubiącymi 

ciepło i opady deszczu. Owszem, wiele ga-
tunków doskonale wówczas się rozwija, ale 
są i takie, które dadzą sobie radę w niższej 
temperaturze, jak również w niższej wilgot-Fot. 2. Fuzarioza kolb (fot. P.K. Bereś)
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ności. Upały tropikalne z jakimi ostatnio Polska 
się mierzy, wbrew pozorom nie są czynnikiem 
sprzyjającym wielu patogenom z tego rodzaju. 
Grzyby to żywe organizmy, które także muszą 
mieć odpowiednie warunki dla swojego rozwo-
ju. Jest wśród nich duże zróżnicowanie, znajdą 
się wśród nich gatunki zarówno o małych, 
jak i dużych wymaganiach co do temperatury  
i wilgotności. Przykładem jest choćby grzyb 
Fusarium avenaceum, który jest w stanie infe-
kować rośliny już w temperaturze powyżej 5°C, 
ale z kolei wymaga wyższej wilgotności (może 
to być choćby mgła lub rosa). Grzyb Fusarium 
graminearum da sobie radę w temperaturze od 
16°C, choć wskazuje się, że może infekować 
rośliny w nieco niższej, a do tego poradzi sobie 
w wyższych temperaturach (do 30°C) i wy-
starczy mu umiarkowana wilgotność. Z kolei 
Fusarium culmorum choć preferuje temperaturę 
około 20°C, to dobrze sobie radzi w niskiej 
wilgotności.

Grzyby rodzaju Fusarium są zatem podstęp-
ne, bo zapomina się, że ogrom gatunków jakie 
obejmują są różnie przystosowane do środowi-
ska i tam, gdzie jeden gatunek nie da rady, zaraz 
znajdzie się taki, który sobie poradzi.

Wytwarzają groźne mykotoksyny

Ważnym problem, który łączy się z obec-
nością grzybów rodzaju Fusarium na 

kukurydzy są predyspozycje genetyczne części 
gatunków do wytwarzania i odkładania w rośli-
nach mykotoksyn. To metabolity wtórne, które 
z jednej strony charakteryzują się toksycznością 
wobec człowieka i zwierząt gospodarskich,  
a z drugiej strony są reakcją grzybów na różne 
zmiany w środowisku i ich zadaniem jest ła-
godzić stresy, na które są patogeny narażone, 
głównie stresy środowiskowe. To też powoduje, 
że sam pojaw grzybów fuzaryjnych nie zawsze 
oznacza zawartości w plonie mykotoksyn.  
O ich obecności niestety można się dopiero do-
wiedzieć podczas analizy laboratoryjnej, której 
poddawane jest ziarno oddawane do skupu. 
Trzeba też wiedzieć, że mykotoksyny mogą 
się przedostać również do kiszonki, którą się 
produkuje w warunkach własnych gospodarstw,  
a tu już sytuacja jest gorsza, gdyż zwykle tej ku-
kurydzy nie bada się na obecność mykotoksyn,  

z uwagi na koszty. Tymczasem jest to zagro-
żenie nie tylko dla zwierząt, ale mykotoksyny 
mogą potem przenikać do mleka, jaj czy też 
są obecne w mięsie. Problem mykotoksyn to 
zatem szerokie zagadnienie i bardzo ważne pa-
trząc na bezpieczeństwo toksykologiczne plonu  
z kukurydzy, ale to dotyczy również i pozosta-
łych gatunków zbóż i innych upraw.

Na podstawie dotychczasowych badań pro-
wadzonych w kraju wykazano, że najczęściej 
sprawcą fuzariozy kolby jest grzyb Fusarium 
graminearum produkujący deoksyniwalenol 
(DON) i zearalenon (ZEA) oraz F. verticillioides 
wytwarzający fumonizyny (FUM). Inne gatunki 
najczęściej izolowane z porażonych ziarnia-
ków to: F. subglutinans, F. proliferatum oraz  
F. temperatum. Pozostałe występują w mniejszej 
liczebności. W chwili obecnej najważniejszymi 
mykotoksynami w kukurydzy są: deoksyniwa-
lenol (DON) nazywany również womitoksyną, 
zearalenon (ZEA, toksyna F-2) oraz fumonizyny 
(FUM).

Obserwując stan zdrowotny roślin w okresie 
ich wegetacji należy także wiedzieć, że obec-
ność charakterystycznej białawej, różowawej 
bądź czerwonawej pleśni na porażonych orga-
nach kukurydzy to tylko finalny efekt porażenia. 
Grzyby te wcześniej rozwijają się bezobjawowo 
niszcząc poszczególne komórki.

Jak ograniczyć występowanie chorób 
fuzaryjnych w kukurydzy?

Ograniczanie chorób fuzaryjnych poja-
wiających się w pełni okresu wegetacji 

jest trudne, zwłaszcza gdy wcześniej nie zasto-
sowano sposobów bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na spadek zagrożenia z ich 
strony. Obecnie jedyną bezpośrednią możli-
wością ograniczenia zagrożenia z ich strony 
jest zwalczanie szkodników pojawiających się 
w pełni okresu wegetacji, do których zalicza 
się głównie omacnicę prosowiankę i stonkę 
kukurydzianą. Ponadto wskazany jest termino-
wy zbiór plonu. Jeżeli stwierdzi się obecność 
grzybni na kolbach, a także objawy porażenia 
fuzariozą łodyg, to w dobie nieprzewidywalnej 
pogody lepiej nie zwlekać ze zbiorem. Opady 
deszczu i wyższe temperatury w okresie jesieni 
mogą bardzo szybko doprowadzić do silnego 
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porażenia kolb, zwłaszcza jeżeli te uprzednio 
zostały uszkodzone przez szkodniki lub czyn-
niki pogodowe.

Wiedząc, gdzie zimują grzyby z rodzaju 
Fusarium, warto już po zbiorze ograniczyć ich 
ilość. Można tego dokonać m.in. przez bardzo 
dokładne rozdrobnienie słomy, na której się 
znajdują. Wcześniej można zastosować na 
ściernisko nawozy lub środki mikrobiologiczne, 
które przyśpieszają rozkład materii organicznej. 
Mają one za zadanie pozbawić patogeny miejsc 
zimowania. Takie resztki należy przykryć glebą, 
pamiętając jednak, żeby rozkład resztek nie na-
stępował w warunkach beztlenowych.

Po zbiorach plonu i przygotowaniu stano-
wiska na kolejny rok, należy dokonać także 
analizy, pod kątem oceny podatności odmian 
jakie się wysiało na omacnicę prosowiankę  
i fuzariozy. Jeżeli okaże się, że wybrane od-
miany nie spełniły pod kątem zdrowotności 
pokładanych w nich nadziei, wówczas warto 
rozważyć ich wymianę na inne, o większej to-
lerancji na organizmy szkodliwe. Jest to wbrew 
pozorom bardzo ważny element w zapobieganiu 
stratom w plonach, tym bardziej, że przez sam 
dobór odmian można już w 30% wpłynąć na 
powodzenie produkcji. Informacje z zakresu 
podatności odmian na fuzariozy i inne agrofagi 
warto zdobyć bezpośrednio przez wizytacje 
najbliższych miejscu zamieszkania kolekcji 
odmianowych różnych firm hodowlanych czy 
dystrybucyjnych, a w szczególności tych pro-
wadzonych w ramach Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego (PDO). To bardzo 
cenne poligony doświadczalne.

W gospodarstwach stosujących zmianowa-
nie, warto zwrócić uwagę na to, jaka roślina 
będzie uprawiana przed oraz po kukurydzy. 
Mając na uwadze grzyby z rodzaju Fusarium 
trzeba wiedzieć, że są to głównie organizmy 
polifagiczne. Wiele gatunków rozwija się dobrze 
i na kukurydzy i na pozostałych zbożach, stąd 
też w sytuacji wzrostu zagrożenia ze strony fu-
zarioz zaleca się, aby na pewien okres przerwać 
wysiew tych roślin zaraz po sobie. Dzięki temu 
ogranicza się ilość materiału infekcyjnego na 
stanowisku. Modelowy płodozmian zalecany 

na stanowiska bardzo zasobne w materiał in-
fekcyjny grzybów fuzaryjnych obejmuje siew 
po kukurydzy ziemniaka, następnie pszenżyta 
oraz łubinu, po czym ponownie można wysiać 
kukurydzę. Jeżeli nie jest możliwe wdrożenie 
takiego płodozmianu, gdyż gospodarstwo jest 
nakierowane wyłącznie na monokulturę, ewen-
tualnie na uproszczone zmianowanie, to tym 
bardziej należy wdrożyć inne sposoby zapobie-
gające silnemu pojawowi patogenów.

Wiedząc, że grzyby z rodzaju Fusarium 
szczególnie łatwo infekują rośliny osłabione, 
nie warto spieszyć się z siewami na wiosnę, co 
zapobiegnie silniejszemu pojawowi zgorzeli 
siewek na wypadek, gdyby po siewach załamała 
się pogoda.

Bezwzględnie należy stosować ziarno siewne 
zabezpieczone fungicydem przeciwko zgorzeli 
siewek, co jest kluczowe na plantacjach prowa-
dzonych w monokulturze, ale nie tylko. W pełni 
wegetacji plantacje kukurydzy można chronić 
wykonując zabiegi opryskiwania fungicydami 
nalistnymi zarejestrowanymi do ograniczania 
fuzarioz.

Nowością od 2021 r. jest możliwość bio-
logicznego ograniczania sprawców fuzariozy 
łodyg i fuzariozy kolb za pomocą fungicydu 
mikrobiologicznego w postaci granul, który 
aplikuje się w trakcie siewu kukurydzy. Biopre-
parat ten powstał na bazie grzyba Trichoderma 
asperellum, który działa konkurencyjnie i paso-
żytniczo na grzyby fuzaryjne ograniczając im 
możliwość infekcji roślin.

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

TSD w Rzeszowie, 
członek PZPK,

mgr Łukasz Siekaniec
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

TSD w Rzeszowie
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Działanie następcze po odchwaszczaniu kukurydzy
W każdej uprawie można zastosować szereg dla niej selektywnych, chwastobójczych substancji 

czynnych. Ich biologiczny rozkład następuje w różnym tempie. Należy to uwzględnić podczas 
siewu roślin następczych.

Celem każdej uprawy jest osiągniecie 
pełnego cyklu rozwojowego, zakoń-

czone zbiorem plonów. Następna czynność to 
przygotowanie stanowiska pod siew kolejnej 
uprawy i rozpatrzenie ewentualnego działania 
następczego zastosowanych substancji czyn-
nych. Ten cykl czasami przerywa niezakładany 
i nieprzewidywany przebieg warunków przyrod-
niczych. Wówczas może zaistnieć konieczność 
wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej 
środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin np. 
przez przymrozki, grad, suszę, szkodniki czy 
choroby. W takiej sytuacji należy tym bardziej 
położyć nacisk na analizę następczego działania 
już zastosowanych substancji czynnych.

Kukurydza w monokulturze

Kukurydza spośród jednorocznych upraw 
rolniczych jest rośliną, którą można 

uprawiać w monokulturze. Ten system uprawy 
nie sprawia kłopotu z działaniem następczym,  
a dobór środków polega na wybraniu herbicydów 
o innym mechanizmie działania, niż zastoso-
wane w ubiegłym sezonie, w celu zapobiegania 
zjawisku uodparniania się chwastów. Każda 
monokultura kiedyś się kończy. Okres uprawy 
w kukurydzy na ogół trwa od 2 do 3, rzadziej 
5 lat. Po podjęciu decyzji o likwidacji mono-
kultury, najlepszym rozwiązaniem jest posianie 
poplonu ozimego. Nie należy go chemicznie 
odchwaszczać. Ewentualne pozostałości rozłożą 
się „w czasie”, a roślina poplonowa, być może  
z różnym skutkiem „pochłonie” pozostałe  
w glebie substancje czynne.

Substancje czynne, które nie stwarzają 
problemu
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie 

środków niestwarzających problemu z siewem 
roślin następczych. W przypadku kukurydzy 
dotyczy to przede wszystkim stosowania regula-
torów wzrostu (syntetycznych auksyn). Niestety 
jest ich mało. Wśród podstawowych można 
wymienić zaledwie cztery produkty zawierające 

tylko 2,4-D (fenoksykwasy) i również cztery za-
wierające samą dikambę (pochodna kwasu ben-
zoesowego). Do bezproblemowych substancji 
należy również pojedynczo zastosowany pirydat. 
Niestety stosowanie tych substancji czynnych 
pojedynczo nie zawsze jest w pełni wystar-
czające, a w mieszaninach koniecznie należy 
rozpatrzyć działanie komponentów. Oczywiści 
kłopotu nie stwarza kilka zarejestrowanych for-
mulacji glifosatu.

Jest jeszcze wiele kombinacji niemających 
wpływu na rośliny następcze w przypadku 
zamkniętego okresu wegetacji i terminowego 
zbioru kukurydzy, ale w sytuacji wcześniejszej 
likwidacji plantacji mogą one ograniczyć siew 
wielu roślin uprawnych.

Groźna terbutyloazyna (?)

To już ostatnia substancja czynna zalecana 
z grupy typowych triazyn. Starsi rolnicy 

pamiętają już wiele lat temu wycofaną atrazy-
nę i symazynę. Substancje bardzo selektywne 
w stosunku do kukurydzy, ale bardzo długo 
zalegające w glebie i negatywnie działające  
w stosunku do roślin następczych. Z terbuty-
loazyną nie jest tak źle. Rzeczywiście dzia-
ła stosunkowo długo i często jest polecana  
w celu zapobiegania zachwaszczeniu wtórnemu 
kukurydzy. Jednak w warunkach normalnego 
przebiegu warunków klimatycznych rozkłada 
się w okresie jednego sezonu wegetacyjnego. 
Stosowana pojedynczo, w maksymalnej dawce 
500 g s.cz./ha oraz w mieszaninach, w których 
jej udział wynosi do 750 g s.cz./ha na ogół nie 
ogranicza siewu roślin następczych.

O mezotrionie, ale nie tylko

Mezotrion to trójketon często zalecany  
w kukurydzy w formie około 30 po-

jedynczych preparatów i kolejnych około 15,  
w których jest komponentem. Przy tak znacz-
nej liczbie produktów, niestety, różnie jest 
interpretowane działanie następcze. Informacje 
najczęściej powtarzające się zamieszczono  
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w tabeli. Ogólnym i najczęściej zamieszczanym 
stwierdzeniem jest, że „Po zbiorze kukurydzy 
uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, 
odchwaszczonej mezotrionem do 1 lipca po wy-
konaniu głębokiej orki można wysiewać wszyst-
kie rośliny uprawne, ale…”. I właśnie po tym 
„ale” zamieszczane są różne przeciwwskazania. 
Najczęściej są wymieniane tzw. rośliny wrażli-
we, do których należą: buraki, słonecznik, rośliny 
bobowate (głównie fasola, groch, bobik), rzepak 
ozimy (tylko niektóre etykiety) oraz warzywa.

Do niekorzystnych warunków zaliczane są: 
gleby piaszczyste, łatwo przesychające, o niskim 
pH (< 6,0), o wysokiej zawartości substancji or-
ganicznej (>4,0%), niskiej aktywności biologicz-
nej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie 
zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotności latem  
i/lub jesienią i/lub zimą, powierzchnie z nałożo-
nym opryskiem, gleby nadmiernie ugniecione itp.

Wśród podstawowych objawów wymienia 
się: tymczasowe (na ogół przemijające) bielenie 
i/lub zahamowanie wzrostu, a także zmniejszenie 
obsady.

Wśród zalet, zwłaszcza dla roślin wrażliwych, 
zalecana jest głęboka orka i stanowiska o pH 
gleby ponad 6,0.

Należy zwrócić uwagę, że informacja  
„W niesprzyjających warunkach rozkład s.cz. 
może ulegać spowolnieniu, co wiąże się z ry-
zykiem następczego oddziaływania” nie jest 
charakterystyczna tylko dla preparatów zawiera-
jących mezotrion, ale także dla innych substancji 
czynnych. Informację tę należy traktować jako 
pewną asekurację producentów herbicydów, 
ponieważ zawsze można się doszukać jakiegoś 
niesprzyjającego czynnika, który wpłynął ujem-
nie na przebieg wegetacji rośliny następczej, 
chociaż należy przyznać, że tego aspektu nie 
można lekceważyć.

Nigdy za dużo ostrożności

Do podstawowych zaleceń należy przede 
wszystkim następcze działanie poszcze-

gólnych substancji czynnych. Jednak warto 
zwrócić uwagę na inne towarzyszące czynniki:
• Oprócz mieszanin fabrycznych, w praktyce 

często stosowane są mieszaniny zbiornikowe. 
Oczywiście należy rozpatrzyć ich skład, ana-
lizując działanie poszczególnych substancji 
czynnych.

Ujemny wpływ następczy na wschody i wczesny rozwój buraków (fot. A. Paradowski)
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Tabela. Analiza następczego działania substancji czynnych stosowanych w kukurydzy w przypadku terminowego zbioru 
              oraz wcześniejszej likwidacji plantacji 
 

Następstwo w przypadku 
terminowego zbioru wcześniejszej likwidacji 

2,4-D (Darby 600 SL, Dicopur 600 SL, Esteron 600 EC, Stapler 600 SL) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych 

2,4-D + florasulam (Mustang 306 SE i inne) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę 

i zboża jare 
Bentazon (Baltar, Beni, Benz) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Zaleca się siew roślin, w których substancja jest zalecana (faso-
la, groch, ziemniak) lub w roślinach zielarskich (dziurawiec zwy-
czajny, naparstnica wełnista, melisa lekarska, mięta pieprzowa) 

Chlomazon + mezotrion (Iseran) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Brak danych 

Chlomazon + mezotrion + terbutyloazyna (Tonale) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po orce można ponownie siać kukurydzę 

Cykloksydym (Focus Ultra 100 EC tylko w odmianach odpornych) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Można uprawiać rośliny, w których preparat jest zalecany oraz 

w innych roślinach dwuliściennych. Po upływie 4 tygodni od 
zastosowania środka można uprawiać kukurydzę i inne zboża 
oraz mieszanki koniczyn z trawami 

Dikamba (Dicash, Dolero, Oceal 700 SG, Vermeil 700 SG) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych 

Dikamba + nikosulfuron (Kaltor 750 SG, Kingsley 750 SG, Kinkel 750 SG) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Można uprawiać ponownie kukurydzę lub słonecznik, po 5 

miesiącach pszenicę ozimą 
Dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron (Hector Max 66,5 WG) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Tylko kukurydza 
Dikamba + prosulfuron (Casper 55 WG) 

Po zabiegu przed 01.07 i wykonaniu głębokiej orki sta-
nowiska bezpieczne dla roślin następczych, po zabiegu 
po 01.07. nie zaleca się uprawy buraka cukrowego, 
lucerny, słonecznika oraz warzyw (buraka ćwikłowego, 
cykorii, endywii, kopru, marchwi, melona, pietruszki, 
sałaty, soczewicy, szpinaku, pora). 
W przypadku niesprzyjających warunków może dojść do 
niekorzystnego wpływu na wzrost uprawianych następ-
czo: buraka cukrowego i pastewnego, gryki, lucerny, 
koniczyny słonecznika, wyki, oraz ww. warzyw 

Po upływie 4 tygodni od zastosowania środka wiosną lub wcze-
snym latem mogą być uprawiane kukurydza, sorgo, trawy, 
natomiast jesienią – wcześnie siane zboża ozime 
W przypadku uprawy takich międzyplonów jak: gorczyca, kapu-
sta, wyka, gryka – możliwe jest wystąpienie uszkodzeń 

Dikamba + tritosulfuron (Mocarz 75 WG i inne) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po 2 miesiącach można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem 

buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy, 
grochu 

Dimetenamid-P + pendimetalina P (Spectrum Plus, Wing P 462,5 EC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Nie zaleca się wysiewu w tym samym roku buraków, cebuli oraz 

traw 
Florasulam + fluroksypyr (Valentia 102 SE) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po upływie 30 dni i wykonaniu upraw przedsiewnych wszystkie 
rośliny. Najbardziej wrażliwe: rzepak słonecznik, ogórki i pomi-
dory 
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Następstwo w przypadku 
terminowego zbioru wcześniejszej likwidacji 

Flufenacet + terbutyloazyna (Aspect T) 
Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać 
w danym sezonie zboża ozime, a wiosną następnego 
roku: bobik, buraki cukrowe, groch, jęczmień jary i rze-
pak ozimy. 
W niesprzyjających warunkach rozkład s.cz. może ulegać 
spowolnieniu, co wiąże się z ryzykiem następczego 
działania 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę 

Fluroksypyr (Fluxyr Pro, Galaper Extra 200 EC, Minstrel, Starane 333 EC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po upływie minimum 5 tygodni i wykonaniu uprawy przedsiew-

nej wszystkie gatunki zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzę. 
Unikać siewu bobowatych 

Foramsulfuron + jodosulfuron mtylosodowy (Maister 310 WG) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po orce na głębokość 20 cm siać tylko kukurydzę 
Foramsulfuron + tienkarbazon metylu (Monsoon Active) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. Po wy-
konaniu orki szczególnie zaleca się uprawę buraków 
cukrowych, pszenicy ozimej, pszenicy durum, pszenżyta, 
owsa, grochu, kukurydzy, lnu, słonecznika, sorgo, soi lub 
ziemniaków. 
W niesprzyjających warunkach rozkład s.cz. może ulegać 
spowolnieniu, co wiąże się z ryzykiem następczego 
działania 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę. Po 3 miesiącach od wykonania orki nie zaleca się 
wysiewać fasoli, rzepaku, słonecznika, soi, sorga, życicy 

Foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu (Maister Power 42,5 OD) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po wcześniejszym zaoraniu plantacji na polu po wykonaniu orki 

na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę 
Glifosat (Roundup 360 Plus i inne) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych, do siewu można przystąpić po 5 dniach 
Fflorasulam + nikosulfuron + tifensulfuron metylu (Flotyn 114 OD, Tudor 114 OD) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po miesiącu można siać kukurydzę, a po 4 miesiącach zboża 
ozime 

Izoksaflutol + mezotrion + terbutyloazyna (Jotamun 650 WG, Metodus 650 WG, Undito 650 WG) 
Po wykonaniu głębokiej orki uprawiać można: następu-
jące rośliny rolnicze: pszenicę także durum ozimą i jarą, 
jęczmień ozimy i jary, buraki cukrowe fasolę, groch, 
rośliny włókniste, słonecznik, ziemniaki, soję, kukurydzę 
(także cukrową), sorgo 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm tylko kukurydzę 

Izoksaflutol + tienkarbazon metylu (Adengo 315 SC) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. W przy-
padku stosowania uproszczeń uprawowych, wzrasta 
ryzyko ujemnego działania na niektóre rośliny następcze 
jak: burak, cukrowy fasola, groch, soja, ziemniak 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę 

Mezotrion (Callisto 100 SC i inne) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. W wa-
runkach uprawy bezorkowej można wysiewać zboża 
oraz trawy. Po wykonaniu orki na minimum 15 cm – 
rzepak ozimy. Wiosną jęczmień i pszenicę jarą. 
W warunkach sprzyjających zaleganiu środka nie zaleca 
się wysiewania buraków, bobiku, grochu i warzyw 

Można uprawiać kukurydzę i życicę trwałą. Po wykonaniu głę-
bokiej orki także sorgo 

  

cd. tabeli
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Następstwo w przypadku 
terminowego zbioru wcześniejszej likwidacji 

Flufenacet + terbutyloazyna (Aspect T) 
Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać 
w danym sezonie zboża ozime, a wiosną następnego 
roku: bobik, buraki cukrowe, groch, jęczmień jary i rze-
pak ozimy. 
W niesprzyjających warunkach rozkład s.cz. może ulegać 
spowolnieniu, co wiąże się z ryzykiem następczego 
działania 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę 

Fluroksypyr (Fluxyr Pro, Galaper Extra 200 EC, Minstrel, Starane 333 EC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po upływie minimum 5 tygodni i wykonaniu uprawy przedsiew-

nej wszystkie gatunki zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzę. 
Unikać siewu bobowatych 

Foramsulfuron + jodosulfuron mtylosodowy (Maister 310 WG) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po orce na głębokość 20 cm siać tylko kukurydzę 
Foramsulfuron + tienkarbazon metylu (Monsoon Active) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. Po wy-
konaniu orki szczególnie zaleca się uprawę buraków 
cukrowych, pszenicy ozimej, pszenicy durum, pszenżyta, 
owsa, grochu, kukurydzy, lnu, słonecznika, sorgo, soi lub 
ziemniaków. 
W niesprzyjających warunkach rozkład s.cz. może ulegać 
spowolnieniu, co wiąże się z ryzykiem następczego 
działania 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę. Po 3 miesiącach od wykonania orki nie zaleca się 
wysiewać fasoli, rzepaku, słonecznika, soi, sorga, życicy 

Foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu (Maister Power 42,5 OD) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po wcześniejszym zaoraniu plantacji na polu po wykonaniu orki 

na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę 
Glifosat (Roundup 360 Plus i inne) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych, do siewu można przystąpić po 5 dniach 
Fflorasulam + nikosulfuron + tifensulfuron metylu (Flotyn 114 OD, Tudor 114 OD) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po miesiącu można siać kukurydzę, a po 4 miesiącach zboża 
ozime 

Izoksaflutol + mezotrion + terbutyloazyna (Jotamun 650 WG, Metodus 650 WG, Undito 650 WG) 
Po wykonaniu głębokiej orki uprawiać można: następu-
jące rośliny rolnicze: pszenicę także durum ozimą i jarą, 
jęczmień ozimy i jary, buraki cukrowe fasolę, groch, 
rośliny włókniste, słonecznik, ziemniaki, soję, kukurydzę 
(także cukrową), sorgo 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm tylko kukurydzę 

Izoksaflutol + tienkarbazon metylu (Adengo 315 SC) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. W przy-
padku stosowania uproszczeń uprawowych, wzrasta 
ryzyko ujemnego działania na niektóre rośliny następcze 
jak: burak, cukrowy fasola, groch, soja, ziemniak 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę 

Mezotrion (Callisto 100 SC i inne) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych. W wa-
runkach uprawy bezorkowej można wysiewać zboża 
oraz trawy. Po wykonaniu orki na minimum 15 cm – 
rzepak ozimy. Wiosną jęczmień i pszenicę jarą. 
W warunkach sprzyjających zaleganiu środka nie zaleca 
się wysiewania buraków, bobiku, grochu i warzyw 

Można uprawiać kukurydzę i życicę trwałą. Po wykonaniu głę-
bokiej orki także sorgo 

  

cd. tabeli
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Następstwo w przypadku 
terminowego zbioru wcześniejszej likwidacji 

Petoksamid (Successor 600 EC, Traxor 600 EC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Bezpośrednio można uprawiać kukurydzę, słonecznik i soję, po 

upływie 4 tygodni od zastosowania środka zboża jare 
Pirydat (Diva 600 EC, Elara 600 EC, Onyx 600 EC) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych po wykonaniu uprawy przedsiewnej 
Rimsulfuron (Titus 25 WG i inne) 

Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Można uprawiać pomidory, kukurydzę, ziemniaki. Po wykona-
niu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny 

S-metolachlor (Dual Gold 960 EC i inne) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukury-

dzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, 
seler, szpinak oraz słonecznik 

S-metolachlor + terbutyloazyna (Gardo Gold 500 SE, Primextra Gold) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą 

Sulkotrion (Asunac 300 SC, Flesz 300 SC, Sula, Sulcogan 300 SC, Sulkorn 300 SC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych, w razie 
panującej suszy nie zaleca się uprawy rzepaku ozimego i 
międzyplonów 

Można uprawiać kukurydzę i zboża jare 

Sulkotrion + terbutyloazyna (Sulcotrek 500 SC) 
Po 7 miesiącach od zastosowania można uprawiać tylko 
zboża jare, po 10 miesiącach można uprawiać wszystkie 
gatunki roślin 

W tym samym roku uprawy można wysiać tylko kukurydzę 

Tembotrion (Laudis 20 WG, Laudis 44 OD) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych, wskazana 
orka 

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie 
kukurydzę 

Tembotrion + tienkarbazon metylu (Capreno 547 SC) 
Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać 
jesienią w roku zastosowania środka (po 5 miesiącach 
po aplikacji) pszenicę ozimą, rzepak ozimy. Nie należy 
wysiewać jęczmienia ozimego. Wiosną w następnym 
roku (po 10 miesiącach) bobik, burak cukrowy, peluszkę, 
pszenicę jarą, soję (po 11 miesiącach) jęczmień jary, 
słonecznik. Nie wysiewać życicy 

Po upływie 1 miesiąca i po wykonaniu orki na głębokość 20 cm 
można uprawiać jedynie kukurydzę 

Terbutyloazyna (Terbusar 500 SC, Terbustar 500 SC, Tezosar 500 SC) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po orce przedsiewnej tylko kukurydzę 

Tifensulfuron (Errani 040 OD, Framen 75 SG, Prokontra 040 OD, Skaut 75 SG, Tiff 040 OD) 
Stanowiska bezpieczne dla roślin następczych Po miesiącu można uprawiać kukurydzę 
 

• Należy unikać w uprawie następczej substan-
cji czynnych, które zostały zastosowane do 
odchwaszczania kukurydzy. Wyjątkiem jest 
uprawa kukurydzy w monokulturze, w której 
dopuszcza się stosowanie takiej samej sub-
stancji czynnej – jednak zaleca się unikanie 
takich sytuacji.

• Zalecenia siewu roślin następczych dotyczą 
przede wszystkim stosowania maksymalnych 
zalecanych dawek. Należy również zwrócić 

uwagę na informacje dotyczące takich sa-
mych substancji czynnych, czasami różnie 
zalecanych ze względu na formę użytkową. 
Dotyczy to także mieszanin fabrycznych,  
w których proporcje komponentów mogą 
być różne.

inż. Adam Paradowski
ekspert ochrony roślin miesięcznika  

„Nowoczesna Uprawa”

cd. tabeli
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Kukurydza skoszona i co dalej?
Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce bardzo dynamicznie wzrasta. Dotyczy to zarówno 

upraw przeznaczonych na ziarno, jak i na kiszonki. Zdecydowana większość opracowań i ar-
tykułów omawia problematykę uprawy gleby i kompleksowego przygotowania stanowiska pod 
kukurydzę, zapominając o konieczności zagospodarowania stanowiska po jej zbiorze.

Przyjmuje się, że stanowisko po kukurydzy 
jest stanowiskiem trudnym. Wynika to 

głównie z wysokości ścierniska i masy resztek 
pożniwnych. Kukurydza ziarnowa pozostawia 
najwięcej resztek co stanowi duże wyzwanie 
w ich prawidłowym zagospodarowaniu. Innym 
zagadnieniem są fizyczne właściwości gleby. 
Stanowisko jest bowiem często przesuszone,  
a gleba nadmiernie zagęszczona.

Warto zatem poświęcić nieco uwagi na przy-
gotowanie tak trudnego stanowiska pod rośliny 
następcze.

Dedykuj uprawę

Określenie to wynika z konieczności opty-
malizacji doboru i sposobu wykonania 

zabiegów agrotechnicznych w zależności od 
rośliny następczej oraz warunków środowisko-
wych. Na stanowisku po kukurydzy ziarnowej 
mamy znaczną ilość resztek pożniwnych – na-
wet do 10 t/ha. Resztki te składają się głównie 
z grubej słomy o różnej długości oraz liści  
i osadek kolb. Grubość zalegającej masy ma 
od kilku do kilkunastu cm miąższości i nie jest 
równomiernie rozmieszczona na powierzchni 
pola. Na resztkach pożniwnych mogą być prze-

noszone choroby fuzaryjne roślin zbożowych,  
a pozostałości pestycydów ograniczają moż-
liwość uprawy np. buraka. Fragmenty łodyg 
dłuższe niż 20 cm stanowią ponadto doskonałe 
miejsce zimowania omacnicy prosowianki, 
która jesienią przemieszcza się do podstawy 
źdźbła. Dobierając zatem technologię uprawy 
roli pod rośliny następcze musimy zmierzyć się 
z tymi wyzwaniami. Uprawa takiego stanowiska 
powinna być podyktowana rodzajem rośliny 
następczej i preferowaną technologią.

Najczęściej po uprawie kukurydzy ziarnowej 
wysiewane są rośliny jare, głównie zboża, często 
stosowana jest monokultura, a od pewnego czasu 
wysiewana jest pszenica ozima w opóźnionym 
terminie lub uprawiane są formy przewódkowe. 
Łagodne zimy oraz suche wiosny sugerują, że 
jesienny siew przewódek jest coraz bardziej 
uzasadniony.

Kukurydza po kukurydzy

Podstawowymi zagrożeniami agrotech-
nicznymi w przypadku monokultury są: 

możliwość porażenia roślin następczych omacni-
cą prosowianką, chorobami podsuszkowymi oraz 
utrudniony siew nasion. Aspekty uprawy warto 

rozpatrywać w różnych technologiach, 
z uprawą pasową włącznie. Wszystkie 
powinny rozpocząć się od rozdrobnie-
nia resztek pożniwnych w taki sposób, 
aby były one krótsze niż 6-8 cm. Taka 
długość słomy wyraźnie ogranicza 
możliwość zimowania omacnicy proso-
wianki, a resztki łatwiej ulegają mine-
ralizacji. Zabieg rozdrobnienia resztek 
standardowo wykonywany jest bronami 
talerzowymi. Skuteczność ich działania 
uzależniona jest przede wszystkim od 
kształtu elementu roboczego. Brony 
zaopatrzone w talerze stożkowate naj-
dokładniej rozcinają resztki roślinne 
 i równomiernie mieszają je z warstwą 

Fot. 1. Kłopotliwe resztki po kukurydzy przenoszą patogeny  
i wabią zwierzynę (fot. T. Piskier)
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gleby. Przy dużej ilości resztek 
dobrze jest dobierać talerze  
o większej średnicy. Doskona-
łym rozwiązaniem są mulcze-
ry. Należy pamiętać jednak, 
że jest to maszyna jednoza-
daniowa – rozdrabnia resztki, 
ale nie miesza ich z glebą. 
Można zastosować również 
brony o elementach roboczych 
w formie łopatek. Są ponadto 
nowatorskie rozwiązania, jak 
np. CrossCutter Disc dosko-
nale rozdrabniający i płytko 
mieszający resztki z glebą. 
Oceniając zatem pierwszy 
zabieg agrotechniczny należy 
pamiętać, że resztki powinny 
być rozdrobnione (6-8 cm), rów-
nomiernie rozmieszczone na powierzchni pola  
i częściowo wymieszane z wierzchnią warstwą 
gleby. Takie przygotowanie stanowiska jest pod-
stawą do dalszych działań, niezależnie od pre-
ferowanej w danym gospodarstwie technologii.

Kolejny zabieg uzależniony jest od prefe-
rowanego systemu uprawy. W technologiach 
orkowych jeszcze jesienią wykonuje się orkę. 
Przy tak dużej ilości resztek wykonanie orki, 
która je dobrze przykrywa, ale słabo miesza  
z warstwą roli, może doprowadzić do stworzenia 
warstwy „materaca” na dnie bruzdy. Sytuacja 
taka jest o tyle niebezpieczna, że wizualnie pole 
wygląda bardzo dobrze – jest 
czarne i pozbawione resztek. 
W uprawie kukurydzy nie 
jest to wskazana sytuacja, 
szczególnie, że w okresach 
niedoboru opadów warstwa 
słomiasta (wspomniany „ma-
terac”) ogranicza podsiąk 
wody. Początkowo dobrze 
rozwijające się rośliny nagle 
zaczynają wykazywać nad-
mierną reakcję na niedobór 
opadów. Orka jeżeli jest stoso-
wana powinna być wykonana 
jesienią. Wiosną wykonuje się 
jedynie zabiegi przerywające 
parowanie i wprowadzające 
nawozy mineralne do gleby. 

Standardowo wykonywane jest to jednym prze-
jazdem agregatu uprawowego na bazie ciężkiego 
kultywatora pracującego na około 15 cm. Należy 
starać się nie przekraczać wiosną tej głęboko-
ści, aby nie tracić zapasu wody pozimowej. 
Brak resztek pożniwnych na powierzchni pola 
stwarza doskonałe warunki do siewu. Gleba jest 
jednak narażona na erozję i nadmierne parowanie  
z powierzchni.

Uprawa bezorkowa

Szczególnie korzystna jest uprawa bezor-
kowa wykonana ciężkimi kultywatorami 

Fot. 2. Kukurydza po kukurydzy w uprawie orkowej (fot. T. Piskier)

Fot. 3. Kukurydza po kukurydzy w prawidłowej uprawie bezorkowej  
(fot. T. Piskier)
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uprawowymi. Zabieg ten również powinien być 
wykonany jesienią z zastosowaniem kultywa-
torów dobrze mieszających glebę. Wskazany 
jest tutaj dobór odkładni cylindrycznej, która 
doskonale miesza glebę i pozostałości roślin 
nie tworząc jednocześnie jej sedymentacji. Na 
powierzchni pola znajduje się około 10-15% 
resztek pożniwnych. Zabiegi wiosenne – podob-
nie jak wspomniano powyżej – ograniczają się 
do przerwania parowania wody i wprowadzenia 
do gleby nawozów mineralnych. Pozostające na 
powierzchni pola resztki nie utrudniają siewu 
kukurydzy, gdyż nowoczesne siewniki mają ele-
menty oczyszczające z nich pas siewny. Resztki 
umieszczone w międzyrzędziach ograniczają 
zjawiska erozyjne i poprawiają gospodarkę 
wodną gleby. Wymieszanie większości resztek  
z glebą ogranicza możliwość porażenia zasie-
wów przez omacnicę, eliminuje również nasile-
nie chorób fuzaryjnych. System ten jest często 
stosowany w gospodarstwach towarowych. 

Uprawa pasowa

Ta technologia nie jest jeszcze jedno-
znacznie rozpoznana, głównie dlatego, 

że jest wiele jej wariantów. Najsensowniejszym 

sposobem wprowadzenia takiego systemu jest 
wykonanie rozdrobnienia resztek pożniwnych 
(opisane powyżej) i pozostawienie pola do 
wiosny. Wiosną zabiegi ogranicza się jedynie 
do zastosowania agregatu do uprawy pasowej 
z jednoczesnym podsiewem nawozu i siewem 
nasion. Agregat rozgarnia resztki, co ułatwia 
wykonanie siewu. Niewątpliwą zaletą tego 
systemu jest pozostawienie niemal całej masy 
resztek na powierzchni – do gleby były one 
wprowadzone jedynie podczas ich jesiennego 
rozdrabniania. Resztki doskonale ograniczają 
parowanie wody i chronią glebę przed erozją, ale 
jednocześnie mogą stanowić źródło zarodników 
fuzarium. Zagadnienie, o którym często zapo-
mina się dotyczy wykorzystania nawozowego 
pozostałych resztek. System uprawy pasowej 
ogranicza do minimum dostępność zawartych 
w nich składników pokarmowych. Resztki nie-
wymieszane, pozbawione kontaktu z glebą (za 
wyjątkiem powierzchni bezpośredniego styku) 
nie ulegają mineralizacji, przez co zawarte  
w nich składniki nie wchodzą w obieg nawozowy 
w danym sezonie. Po dobrze plonującej kukury-
dzy może to być nawet 160 kg/ha azotu, 70 kg/ha 
fosforu i 300 kg/ha potasu, oczywiście składniki 

Fot. 4. Ograniczenie obsady pszenicy ozimej w warunkach wadliwie przygotowanego stanowiska po kukurydzy  
(fot. T. Piskier)
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te nie są zupełnie stracone zostaną stopniowo 
wykorzystane w latach kolejnych. Dodatkowym 
problemem jest termika gleby. Ograniczenie 
parowania i przykrycie powierzchni resztkami 
powoduje spowolnienie ogrzewania się gleby. 
Dbając o dobre warunki kiełkowania często trze-
ba opóźnić siew. Rośliny początkowo również 
mogą rozwijać się wolniej, reagują bowiem na 
temperaturę gleby. Panujące ostatnio chłodne 
wiosny nie zachęcają do stosowania tego syste-
mu uprawy, ma on jednak swoich zwolenników.

Uprawa ozimin

Priorytetem w uprawie stanowiska po 
kukurydzy pod oziminy jest czas. Mimo 

presji czasu rezygnację z rozdrobnienia resztek 
(omówiona powyżej) należy traktować jako 
błąd. Zatem nawet przy braku czasu pierwszym 
zabiegiem powinno być dokładne rozdrobnienie 
resztek. Niewskazane jest również zaniechanie 
uprawy mechanicznej, tzn. spulchnienia war-
stwy uprawnej. Kukurydza pozostawia glebę 
zbitą, nadmiernie zagęszczoną i bardzo często 
przesuszoną. Takie warunki zdecydowanie 
nie sprzyjają szybkiemu kiełkowaniu ozimin 
i wzrostowi młodych roślin. Po rozdrobnieniu 
resztek preferowane są dwa systemy uprawy roli 
– orkowy lub bezorkowy. Zalety i ograniczenia 
obydwu systemów są znane, niemniej jednak 
dobrze jest zwrócić uwagę na szczegóły. Poważ-
nym utrudnieniem w stanowisku po kukurydzy 
jest siew i równomierność rozmieszczenia na-
sion. Wymusza to wykonanie starannej uprawy 
podstawowej gleby. W systemie orkowym od-
wraca się całą warstwę roli. Powierzchnia gleby 
jest wolna od resztek, a siew nasion nie natrafia 
na utrudnienia. Problemy w przypadku suchej 
jesieni mogą dotyczyć jednak wschodów roślin. 
Należy zatem zadbać o wałowanie przyspiesza-
jące konsolidację gleby po zabiegach uprawo-
wych. Czynnikiem ograniczającym wzrost zbóż 
najczęściej jest zachwiana gospodarka wodna  
w kolejnym sezonie wegetacyjnym, szcze-
gólnie jeżeli przyorane resztki stworzyły 
opisywaną wcześniej warstwę „słomiastego 
materaca” na dnie bruzdy. Poważnym błę-
dem w uprawie orkowej pod oziminy jest 
spłycenie orki. Powoduje to płytkie przy-
oranie resztek i najczęściej doprowadza do 
„zawieszenia gleby” nad warstwą słomy.

Uprawa bezorkowa stanowiska po kukurydzy 
ziarnowej powinna być wykonana w sposób 
staranny i przemyślany. Podstawowym zagad-
nieniem jest równomierne wymieszanie resztek 
pożniwnych z warstwą roli i rozluźnienie gleby. 
Najlepiej jest to wykonać agregatem uprawo-
wym na bazie ciężkiego kultywatora. Prefero-
wana jest odkładnia o kształcie cylindrycznym, 
gdyż najdokładniej wykonuje wspomniany 
zabieg. Zwrócić należy uwagę na dobór wałów 
w agregacie. Konsolidacja gleby z dużą ilością 
resztek pożniwnych może być niewystarczająca 
przy źle dobranym wale. Kolejnym ważnym ele-
mentem jest dobór siewnika, a właściwie redlic 
wysiewających. W stanowiskach po kukurydzy 
najlepiej sprawdzają się redlice talerzowe. Nie-
staranna uprawa, a przez to zalegające na po-
wierzchni długie resztki po kukurydzy lub zbyt 
płytkie ich umieszczenie to przepis na kłopoty. 
Wysiewane nasiona często trafiają w warstwę 
słomy lub bezpośrednio pod nią, poważnie utrud-
nia to kiełkowanie nasion i skutkuje poważnym 
ograniczeniem obsady roślin.

Uprawa roślin jarych

Mankamentem w uprawie wszystkich 
roślin jarych jest ograniczony dostęp 

do zapasów wody pozimowej. Najważniejszym 
zatem zadaniem jest zastosowanie takiej tech-
nologii uprawy roli, która zapewni jak najlepsze 
gromadzenie zapasu wody z opadów zimowych. 
Od szeregu lat zauważa się taką tendencję, że 
siew roślin jarych staramy się maksymalnie przy-
spieszać i wykonuje się go w możliwie wcze-
snym terminie. Rośliny z wczesnych siewów 
mają większą szansę na skorzystanie z zapasów 
wody pozimowej. Jedyne ograniczenie w takim 
podejściu stanowi temperatura. Decydując się na 
uprawę roślin jarych często świadomie rezygnuje 
się z jesiennego przygotowania gleby. Pamiętać 
należy, że nawet w takiej sytuacji rozdrobnienie 
resztek nie może zostać zaniechane. Tendencje 
upraw proekologicznych wskazują na pozytywne 
skutki pozostawienia mulczu (rozdrobnionych 
resztek pożniwnych) na powierzchni pola. Po-
dejście to jest zalecane szczególnie w warunkach 
gleb narażonych na erozję. Decyzję o pozosta-
wieniu nieuprawianego pola na okres zimowy 
należy każdorazowo wnikliwie przeanalizować. 
Mulcz z resztek kukurydzy doskonale chroni 
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glebę przed nadmiernym parowaniem, 
nie oznacza to jednocześnie docelowej 
poprawy warunków wodnych gleby. 
Wprowadzając do gleby duże ilości resz-
tek wiosną powodujemy jej przesuszenie. 
W warunkach zimnej i mokrej wiosny 
zjawisko to nie ma negatywnego wpły-
wu na gospodarkę hydrologiczną gleby. 
Sensowniejsze jednak jest wykonywanie 
podstawowej uprawy roli już jesienią. 
Płytka uprawa roli jesienią po kukurydzy 
pod rośliny jare (głównie zboża) nie jest 
wskazana. Zagęszczone podglebie i duża 
masa resztek pożniwnych nie są dobrym 
połączeniem. Uprawę należy zatem 
wykonywać głęboko. Rozdrobnione  
i równomiernie rozrzucone resztki wpro-
wadza się do warstwy gleby pługiem lub 
kultywatorami – następstwa tego rodzaju 
upraw omówiono już powyżej. Wiosną 
niezależnie od sposobu uprawy jesien-
nej wykonuje się zabiegi doprawiające. 
Mają one za zadanie przerwać parowanie 
wody, wymieszać z warstwą roli nawozy 
mineralne i zoptymalizować warunki do siewu 
nasion. Zabiegi te można wykonać oddzielnie 
(doprawianie gleby, nawożenie, siew nasion), 
ale coraz częściej stosuje się agregaty wielo-
zadaniowe wykonujące wszystkie wymienione 
zadania podczas jednego przejazdu roboczego. 
Duża masa resztek pożniwnych znajdująca się 
na powierzchni gleby przy wadliwie wykonanym 
mieszaniu ich z glebą negatywnie wpływa na 
równomierność siewu nasion i ich kiełkowanie. 
Dobrze jest przeanalizować warunki siewu  
i zweryfikować np. głębokość umieszczenia na-
sion. Zwiększenie głębokości siewu powoduje 
w prawdzie opóźnienie wschodów, ale nasiona 
umieszczane są w miejscu lepiej uwilgotnio-
nym i mają większe szanse na wykiełkowanie. 
Błędem jest płytkie umieszczenie nasion w są-
siedztwie słomy. Podczas suchej wiosny często 
obserwujemy ograniczenie wschodów roślin,  
a w skrajnych przypadkach zasychanie siewek. 

Podsumowanie

Głównym problemem stanowiska po 
kukurydzy ziarnowej jest duża masa 

resztek pożniwnych. Podstawową zasadą 

Fot. 5. Utrudnione kiełkowanie jęczmienia jarego (fot. T. Piskier)

uprawy takiego stanowiska jest dokładne roz-
drobnienie resztek i wymieszanie ich z glebą. 
Podejście takie ogranicza presję patogenów na 
rośliny następcze. Szczegółowy dobór zabiegów 
każdorazowo podyktowany jest konkretnymi 
warunkami i celami, które sobie stawiamy. Po-
winny one uwzględniać głównie wykorzystanie 
resztek do poprawy gospodarki wodnej gleby  
i wykorzystania zawartych w nich składników 
pokarmowych oraz prowadzenie działań przeciw 
erozyjnych. Nie można jednak zapominać, że 
wadliwie wykonane zagospodarowanie resztek 
może powodować problemy z jakością wysiewu 
i docelowo z obsadą roślin.

dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK
Politechnika Koszalińska
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Rozwiązania techniczne w przystawkach  
do obrywania kolb kukurydzy

Oferowane na krajowym rynku rolniczych środków technicznych przystawki do zbioru 
kukurydzy na ziarno różną się między innymi formę konstrukcyjną, liczbą zbieranych rzędów 
czy możliwością hydraulicznego ich składania. Producenci adapterów proponują też dodatkowe 
wyposażenie, które ułatwia operatorowi prowadzenie kombajnu podczas zbioru czy poprawia 
jakość pracy. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto poświęcić trochę czas, aby dokładnie 
zapoznać się z rozwiązaniami różnych producentów.

Większość kombajnów do zbioru zbóż 
jest fabrycznie przystosowana do zbioru 

kukurydzy na ziarno. W tym celu należy dokonać 
adaptacji zespołu młócącego i czyszczącego oraz 
zastosować specjalny przyrząd żniwny obrywa-
jący kolby kukurydzy. Adapter w dużym stopniu 
ma bezpośredni wpływ na poziom strat i jakość 
zbioru. Jego zadaniem jest oberwanie kolb kuku-
rydzy i rozdrobnienie łodyg co daje możliwość 
szybszego przygotowania pola do kolejnych za-
biegów agrotechnicznych. Konieczne są również 
inne nastawy parametrów roboczych i regulacje, 
wynikające z fizycznych właściwości kolb.

Różne wersje przystawek

Przystawki do obrywania kolb kukurydzy 
są produkowane zarówno przez produ-

centów kombajnów do zbioru zbóż, jak i przez 
firmy specjalizujące się tylko w konstruowaniu  

i wytwarzaniu przyrządów żniwnych do kombaj-
nów. W zależności od szerokości roboczej rama 
przystawki może być sztywna albo składana. 
Drugie rozwiązanie pozwala osiągnąć szerokość 
transportową nie przekraczającą szerokości 
kombajnu i tym samym nie ma konieczności de-
montażu przyrządu żniwnego i przewożenia go 
na specjalnym wózku transportowym. W wersji 
sztywnej standardowo oferowane są adaptery 
od 4 do 12 rzędów. Na rynku maszyn rolni-
czych oferowane są też przystawki 18-rzędowe, 
które projektują i produkują znane i cenione 
przez rolników na całym świecie firmy Capello  
i Geringhoff. W wersji składanej oferowane są 
modele adapterów już od 5 rzędów. Natomiast 
najbardziej popularnymi na rynku modelami 
przystawek składanych są konstrukcje 6, 8, 10  
i 12 rzędowe, które pozwalają na rozłożenie ze-
społu żniwnego w czasie około 1 minuty. Jednak 

Fot. 1. Największą popularnością na rynku cieszą się przystawki składane 6 i 8 rzędowe (fot. K. Krzyżaniak)
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najszersze wersje adapterów składanych po ich 
złożeniu mają szerokość transportową przekra-
czającą 3,8 m, co może stanowić utrudnienie 
podczas przejazdów po drogach publicznych.

Zespół obrywający kolby

Zespół obrywający kolby składa się naj-
częściej z dwóch obracających się wal-

ców (rotorów), które ściągają łodygi kukurydzy  
w kierunku dolnym i są umieszczone pod li-
stwami, na których następuje odrywane kolb od 
łodyg. Oderwane kolby są następnie przesuwane 
podajnikiem łańcuchowym z zabierakami do 
podajnika ślimakowo-palcowego. Prawidłowe 
wyregulowanie odległości między listwami 
gwarantuje bezproblemową pracę zespołu oraz 
ogranicza straty ziarna podczas zbioru. Szczeliny 
pomiędzy listwami obrywającymi mogą być re-
gulowane elektrohydraulicznie lub elektrycznie 
z kabiny kombajnu. W najprostszych modelach 

Fot. 2. Ustawienia prawidłowej szczeliny pomiędzy 
listwami obrywającymi kolby jest bardzo ważnym 

parametrem ograniczającym straty ziarna  
(fot. K. Krzyżaniak)

Fot. 3. Płyty nożowe zamontowane na wałkach wcią-
gających zapewniają równomierną pracę zespołu przy 
różnej grubości łodyg kukurydzy (fot. K. Krzyżaniak)

ustawiona szczelina jest widoczna na analogo-
wym wskaźniku umieszczonym na tylnej ścianie 
adaptera. Bardziej zaawansowane konstrukcje 
wyposażone są w potencjometr umieszczony 
na cięgnie przestawiającym listwy obrywające,  
a aktualna szczelina jest widoczna na dodat-
kowym monitorze w kabinie operatora. Jeśli 
kombajn pracuje z adapterem dedykowanym 
do danego modelu to jest on kompatybilny  
z fabrycznym terminalem maszyny i nie wymaga 
dodatkowego wyświetlacza.

Firma Dragotec w swoich adapterach Olimac 
Drago stosuje opatentowany system automa-
tycznej regulacji szczeliny pomiędzy listwami 
obrywającymi w czasie pracy, który działa 
niezależnie dla każdej sekcji przystawki. Płyty 
rozszerzają się na grubość łodyg dostosowując 
się do aktualnych warunków roboczych. System 
ten wpływa na zminimalizowanie strat oraz od-
ciążenie uwagi operatora.

W najprostszych modelach przystawek wałki 
obrotowe do wciągania łodyg są wyposażone 
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w proste płyty. Część producentów w standar-
dowym wyposażeniu stosuje wałki obrotowe  
z nożowymi płytami wciągającymi, które mogą 
mieć gładkie lub ząbkowane krawędzie. Pozwa-
la to na bardziej agresywne wciąganie łodyg  
o różnej grubości.

Zespół rozdrabniający łodygi

Główną zaletą zastosowania w przystaw-
kach do zbioru kukurydzy zespołów 

rozdrabniających słomę jest możliwość rozdrob-
nienia łodyg z liśćmi na sieczkę przed przetocze-
niem się po niej kół kombajnu. Pozwala to na 
dokładne rozdrobnienie słomy kukurydzianej, 
bez konieczności przeprowadzenia dodatko-
wego zabiegu. Producent ma też możliwość 
wykonania uprawy pożniwnej bezpośrednio po 
zakończeniu zbioru ziarna, co jest szczególnie 
korzystne w okresie późnej jesieni. Podstawowy 
zespół rozdrabniający składa się z głowicy z pio-
nową osią obrotu, umieszczonej pod zespołem 
obrywającym kolby. Głowice wyposażone są  
w dwa lub trzy noże. Łodyga po wciągnięciu 
przez walce zespołu obrywającego jest rozdrab-
niana na kilkucentymetrowe odcinki i rozrzuco-
na po powierzchni pola.

W przystawkach firmy Olimac Drago  
w opcjonalnym wyposażeniu jest możliwość 
zamontowania dwóch głowice tnących pod 
każdym zespołem obrywającym kolby. Głowice 
są wyposażone w dwa noże każda i umieszczo-
ne w ten sposób, że noże mijają się centralnie 
pod wałkami wciągającymi, dając efekt cięcia 
nożycowego. Pozwala to dokładniej rozdrobnić 
łodygi i liście kukurydzy.

Rozdrabniacz o zupełnie odmiennej konstruk-
cji ma w swojej ofercie firma Geringhoff. Sys-
tem Rota Disc wyposażony jest w układ trzech 
walców. Dwa wirniki o różnej średnicy mają za 
zadanie wciągnięcie rośliny i wprowadzenie jej 
na trzeci wirnik z tarczami tnącymi, służący do 
dokładnego rozdrobnienia. Tarcze rozdrabniają-
ce obracają się odwrotnie do kierunku przepływu 
zbieranego materiału. Cała masa jest w sposób 
ciągły rozdrabniana i rozrzucana po powierzchni 

Fot. 4. W przystawkach do obrywania kolb kukurydzy, 
najczęściej spotykanym typem rozdrabniacza jest układ z 

głowicą o pionowej osi obrotu, która jest wyposażona w dwa 
lub trzy noże (fot. K. Krzyżaniak)

Fot. 5. System Horizon Star II łączy ze sobą układ 
trzech wirników oraz głowicy wyposażonej w dwa 

noże (źródło: www.geringhoff.com)
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Fot. 7. Aktywne ślimakowe rozdzielacze łanu na skrajnych 
sekcjach przystawki doskonale sprawdzają się podczas zbioru 

połamanych łodyg kukurydzy (fot. K. Krzyżaniak)

pola. Producent ten oferuje dodatkowo system 
Horizon Star II, w którym do układu trzech 
wirników dołożona jest głowica obrotowa 
wyposażona w dwa noże tnące. Taki zespół 
pozwala na najdokładniejsze rozdrobnienie 
i rozrzucenie łodyg. Wadą powyższej kon-
strukcji jest jednak duże zapotrzebowanie na 
moc, wysoki koszt zakupu oraz duża liczba 
elementów roboczych co przekłada się jed-
nocześnie na duże koszty wymiany części 
eksploatacyjnych.

Rozdzielacze łanu

Przy wyborze przystawki warto również 
zwrócić uwagę na materiał, z którego 

wykonane są rozdzielacze łanu. Niektórzy 
producenci w celu obniżenia kosztów stosu-
ją w wyposażeniu standardowym metalowe 
rozdzielacze łanu. Niewątpliwą zaletą takiego 
rozwiąznia jest niższa cena oraz prosty sposób 
naprawy w przypadku uszkodzenia. Nato-
miast wadą jest zwiększona masa przystawki 
oraz większa podatność kolb na odbijanie się 
od blaszanych powierzchni i ich wypadanie 
poza zespół żniwny. Drugim rozwiązaniem 
stosowanym w przystawkach do zbioru 
kukurydzy są rozdzielacze łanu wykonane  

Fot. 6. Metalowe rozdzielacze łanu są oferowane w standardowym wyposażeniu m.in. w przystawkach firmy Dominoni 
(fot. K. Krzyżaniak)
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z tworzywa sztucznego. Pozwalają obniżyć masę 
przyrządu żniwnego oraz zapewniają lepszy 
przepływ masy. Dodatkowo na bokach przystaw-
ki stosuje się aktywne ślimakowe rozdzielacze 
łanu, napędzane silnikami hydraulicznymi, które 
bardzo dobrze spełniają swoją funkcję podczas 
zbioru połamanej kukurydzy.

Prowadzenie w rzędzie

Stosowanie przystawek o szerokości ro-
boczej powyżej 6 m powoduje trudności  

w równoległym prowadzeniu maszyny w łanie. 
W celu odciążenia operatora oraz zmniejsze-
nia strat powstałych w wyniku omijania roślin  
w rzędach, firmy produkujące tego typu środki 
techniczne wprowadziły systemy automatycz-
nego prowadzenia kombajnu. Najbardziej po-
pularnym ze względu na zastosowanie prostego 
rozwiązania technicznego i jednocześnie najtań-
szym systemem jest automatyczne prowadzenie 
maszyny wzdłuż rzędów. Przystawka wyposa-
żona jest w czujnik z dwoma kabłąkami, które 
określają ich odległość od dwóch sąsiadujących 
rzędów. Tor jazdy jest obierany w ten sposób, 
aby odległość od czujnika do prawego i lewego 
rzędu była jak najbardziej zbliżona. W termi-
nalu kombajnu można również ustawić czułość 
i szybkość reakcji tego systemu. Wadę tego 
rozwiązania jest to, że system działa poprawnie 
tylko w międzyrzędziach o rozstawie 70-75 
cm. Problem z automatycznym prowadzeniem 
kombajnu pojawia się również w sytuacji, gdy 
w rzędach, na których porusza się czujnik bra-
kuje roślin. Wówczas system zaczyna zmieniać 
kierunek jazdy i, aby nie doszło do omijania 
roślin, kontrolę nad kierowaniem kombajnem 
musi szybko przejąć operator.

Poziomowanie przystawki

Utrzymanie równej wysokości ścinania 
roślin jest bardzo ważnym parametrem, 

szczególnie przy stosowaniu systemów uprawy 
uproszczonej. W celu zwiększenia wydajności,  
a zarazem zredukowania liczby przejazdów, 

użytkuje się coraz szersze adaptery do ku-
kurydzy. Szerokość robocza największych 
przystawek wynosi 12, a nawet 18 rzędów.  
W celu uzyskania równego i niskiego ścierni-
ska, wiodący producenci zespołów żniwnych 
do zbioru kukurydzy, w ramach wyposażenia 
opcjonalnego oferują obecnie automatyczny 
system poziomowania poprzecznego. Pozwala 
to na dokładne kopiowanie nierównego terenu  
i uzyskanie niskiego i wyrównanego ścierniska. 
W tym celu przystawki wyposażane są w czujni-
ki ślizgowe, umieszczone z prawej i lewej strony. 
Po zmianie przyrządu żniwnego do zbioru zbóż 
na przyrząd do zbioru kukurydzy wymagana jest 
kalibracja wysokości roboczej. Jest to konieczne 
do poprawnego kopiowania terenu i poziomo-
wania poprzecznego. Proces kalibracji zazwy-
czaj przebiega automatycznie po włączeniu go  
w ustawieniach kombajnu.

Podsumowanie

Użytkowanie przystawek obrywają-
cych kolby kukurydzy wyposażonych  

w szereg zaawansowanych konstrukcyjnie pod-
zespołów i systemów, pozwala uprościć organi-
zację pracy, uzyskać równe i niskie ściernisko 
oraz zminimalizować starty ziarna. Dokładne 
rozdrobnienie i rozrzucenie krótko pociętych 
łodyg i liści ułatwia ich szybką mineralizację  
w glebie. Dzięki temu pole jest też lepiej przygo-
towane do uprawy pożniwnej. Ważnym aspektem 
poprawiającym komfort pracy operatora jest też 
możliwość stosowania systemu automatycznego 
prowadzenie kombajnu w rzędzie. Takie rozwią-
zanie pozwala one odciążenie uwagi operatora  
i zwiększenie wydajność zbioru.

mgr inż. Krzysztof Krzyżaniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

członek PZPK
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Możliwości zakiszania kukurydzy
Kukurydza ze względu na niską zawartość białka, a wysoką cukrów rozpuszczalnych jest 

jedną z najlepiej kiszących się roślin i można ją zakiszać prawie w każdych warunkach. Zaki-
szanie można wykonać w dołach silosowych, pryzmach, silosach przejazdowych lub czołowych 
oraz w rękawach foliowych.

Wybór typu silosu zależy od wyposaże-
nia gospodarstwa oraz od względów 

organizacyjnych i ekonomicznych, a także od 
powierzchni kukurydzy uprawianej na kiszonkę.

Przygotować silos

Silos przed napełnianiem powinien być 
starannie oczyszczony z pozostałości sta-

rej kiszonki i innych zanieczyszczeń. Jeżeli jest 
taka możliwość, to dno i ściany silosu można 
umyć myjką ciśnieniową. Następnie dno należy 
wyłożyć warstwą słomy grubości około 10 cm,  
a jego boki folią. Z wyłożenia boków folią można 
zrezygnować wtedy, gdy są one zabezpieczone 
specjalną stałą powłoką chroniącą ściany beto-

nowe przed działaniem agresywnych kwasów ki-
szonkowych oraz przedostawaniem się powietrza 
i wody do silosu. W tak przygotowanym silosie 
są warunki do dobrego zakiszenia kukurydzy, 
przy znacznie mniejszych stratach niż w pryzmie, 
zwłaszcza ze względu na możliwość lepszego 
ugniecenia zakiszanej masy przy brzegach.  
W przypadku gospodarstw dysponujących bardzo 
dużym i szerokim silosem, można go przedzielić 
za pomocą balotów słomy w postaci dużej kostki 
na dwie części.

Wykonaną „ścianę” również należy obłożyć 
folią. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwala na 
uzyskanie mniejszej powierzchni ściany podczas 
pobierania kiszonki i na ograniczenie strat.

Fot. 1. Bardzo duże i szerokie silosy można podzielić wykorzystując baloty słomy w formie dużej kostki (fot. I. Kowalik)

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Coraz bardziej popularne kiszenie  
w rękawie

W ostatnich latach w kraju rozpowszech-
nia się również zakiszanie kukurydzy  

w rękawie foliowym. Taki sposób konserwacji 
jest racjonalny w każdym gospodarstwie, dys-
ponującym przynajmniej 50-60 tonami surowca. 
Taka technologia zapewnia uzyskanie paszy  
o wysokiej jakości oraz ogranicza powstawanie 
strat związanych z powierzchniowym pleśnieniem 
i gniciem kiszonki. Powierzchnia terenu, na którym 
prasa silosująca będzie układała rękaw foliowy 
powinna być pozioma, wyrównana i oczyszczona  
z zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować 
jego uszkodzenie. W sytuacji gdy dostępna po-
wierzchnia składowania jest o pewnym nachy-
leniu, to rękawy należy napełniać w kierunku 
wzniesienia. Nie należy ich układać w poprzek 
pochylenia terenu. Ponadto jeżeli jest to możliwe, 
to zaleca się, aby kierunek ułożenia rękawów fo-
liowych był na linii północ-południe. Wówczas 
zmagazynowana w rękawach foliowych pasza 
będzie poddawana po każdej stronie równomier-
nemu działaniu promieniowania słonecznego.

Napełnianie silosu lub formowanie pryzmy

Napełnianie silosu lub formowanie 
pryzmy powinno trwać jak najkrócej  

i nieprzerwanie na całej powierzchni, w czasie nie 
przekraczającym 4 dni. Bezpośrednio po ubiciu 
ostatniej warstwy zakiszany surowiec należy jak 
najszybciej okryć folią dobrej jakości. Właściwa 
organizacja pracy podczas napełniania silosu po-

zwala bardziej racjonalnie wykorzystać 
jego pojemność oraz zmniejszyć nakłady 
robocizny podczas zakiszania. Rozładu-
nek zestawów transportowych należy 
rozpocząć od końca silosu i przemiesz-
czać się w kierunku wjazdu. Pierwszą przyczepę 
objętościową rozładowuje się przy jednym boku 
zbiornika, drugą przy przeciwnym boku, a trzecią 
w środku. Zakiszany surowiec powinien być roz-
garniany i ugniatany w taki sposób, aby od strony 
wjazdu zestawu transportowego tworzył łagodną 
pochyłość. Rozładunek poprzez wjazd na zakisza-
ną masę, aczkolwiek jeszcze stosowany, nie jest 
zalecany ze względu na niebezpieczeństwo zanie-
czyszczenia składowanej masy ziemią gromadzo-
ną na protektorach kół środków transportowych  
i ciągników. Bardziej racjonalnym rozwiązaniem 
organizacyjnym przy zakiszaniu zielonki jest roz-
ładunek zestawów transportowych, bezpośrednio 
przed silosem lub pryzmą na betonową płytę lub 
powierzchnię wyłożoną słomą.

Napełnianie silosu czy formowanie pryzmy 
może być realizowane przy wykorzystaniu cięż-
kich ciągników o dużych mocach wyposażonych 
w czołowo zamontowane szufle spychające, 
samobieżnych ładowarek rolniczych lub łado-
waczy czołowych nabudowanych na ciągnikach. 
Przemieszczanie zakiszanej masy w głąb silosu 
lub w kierunku ściany oporowej, przy napełnia-
niu silosów czołowych, powinno odbywać się 
przy zachowaniu spadku około 30%. W miarę 
napełniania silosu, ciągnik lub ładowarka podczas 

Fot. 2. Napełnianie dwóch silosów jednocześnie umożliwia lesze ubicie kiszonki podczas zbioru kukurydzy samobież-
ną sieczkarnią o dużej wydajności (fot. I. Kowalik)
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przemieszczania zakiszanej masy jednocześnie 
również ją ugniatają. Do rozgarniania i ugniatania 
przepchniętej masy w głąb silosu można też wy-
korzystywać ciągniki wyposażone w rozgarniacze 
zębowe zawieszone na trzypunktowym układzie 
zawieszenia lub specjalne wały rozgarniające 
napędzane o WOM ciągnika.

Dobre ubicie decyduje o jakości

Staranne ubicie zakiszanej sieczki do po-
ziomu około 650 kg/m3, jest kolejnym 

ważnym czynnikiem decydującym o jakości 
przyszłej kiszonki. Pozostawienie powietrza  
w zakiszanej masie ma ujemny wpływ na procesy 
fermentacyjne. W efekcie tego zarówno przed, 
jak i po napełnieniu silosu następuje wzrost 
temperatury w zakiszanej masie, co wiąże się ze 
słabą trwałością kiszonki. Do ugniatania należy 
stosować najcięższe ciągniki z napędem na 4 koła.

Ugniatający ciągnik powinien poruszać się 
wolno, z prędkością około 4-5 km/h, gdyż za-
pewnia to dobre wypieranie powietrza z surowca, 
oraz szybsze i lepsze jego zagęszczanie. Jeżeli 
warstwa ma średnią grubość wynoszącą około 
40 cm, to trzeba przeznaczyć około 2 minut 
na ubicie 1 tony sieczki. Ciągniki ugniatające 
nie powinny być też dodatkowo wyposażane  
w koła bliźniacze, ponieważ nacisk jednostkowy 
jest wtedy mniejszy, i tym samym uzyskujemy 
gorsze efekty w zagęszczaniu zakiszanej masy. 
W przypadku zbioru częściowo suchych roślin, 

po przymrozkach lub w warunkach 
posusznych, ciągnik ugniatający należy 
obciążyć dodatkowym balastem, w celu 
uzyskania lepszego zagęszczenia zakisza-
nego surowca. Przy ugniataniu masy na 
pryzmie, kierowca ze względu na bezpieczeństwo 
oraz w celu ograniczenia obsypywania się ścian 

bocznych, zazwyczaj prowadzi 
zewnętrzne koła ciągnika ugnia-
tającego w odległości około 0,5 m 
od krawędzi formowanej pryzmy. 
Dlatego też przy takim formo-
waniu pryzmy największe straty 
paszy i składników pokarmowych 
będą powstawały na jej ścianach 
bocznych. Aby tego uniknąć, war-
to podczas zakiszania stosować 
specjalne wały do ubijania, które 
umożliwiają równomierne ugnia-
tanie na ich całej szerokości robo-
czej, przy jednoczesnym zwiększe-
niu bezpieczeństwa podczas pracy. 
Wykorzystanie wałów ugniata-
jących pozwala na bardziej bez-
pieczną pracę szczególnie wzdłuż 

brzegów pryzmy i znaczne lepsze ugniecenie jej 
pasów brzegowych, co zapewnia jednakowe za-
gęszczenie zakiszanej masy na całej pryzmie i tym 
samym lepszą jakość kiszonki. Inną możliwością 
stosowaną w praktyce jest formowanie dłuższej 
i niższej pryzmy o bardziej pochyłych ścianach 
bocznych. Istnieje wówczas możliwość wyko-
nywania ubijania przez przejeżdżanie zarówno 
wzdłuż, jak i w poprzek formowanej pryzmy, co 
również pozwala na dobre ubicie jej boków. Tym 
samym można w ten prosty sposób ograniczyć 
straty paszy i składników pokarmowych powsta-
jących na bocznych ścianach pryzmy.

Na co zwrócić uwagę kisząc w rękawie?

Zebraną sieczkę kukurydzianą można zaki-
szać z wykorzystaniem specjalnych pras 

silosowych do napełniania rękawów foliowych.
Rozdrobniony surowiec jest wyładowywany 

ze środków transportowych na przenośnik taśmo-
wy prasy silosującej, którym jest doprowadzany 
do ładowacza rotacyjnego napełniającego rękaw 
foliowy. W zależności od rodzaju i wilgotności 
zakiszanego materiału należy dobrać stopień 

Fot. 3. Wyładunek surowca kiszonkarskiego przed silosem nie powoduje  
zanieczyszczania zakiszanego surowca ziemią oraz nie przerywa pracy  

ciągników ugniatających zielonkę (fot. I. Kowalik)
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zagęszczenia w zakresie 650 – 700 kg/m3, co za-
pewni poprawne napełnienie rękawa foliowego. 
W tym celu wykorzystywany jest system hamul-
cowy usytuowany po obu stronach maszyny. 
W momencie gdy osiągnięte zostanie ustalone 
zagęszczenie, stalowe linki zamocowane pomię-
dzy mechanizmem hamulcowym, a osiatkowaną 
ramą przytrzymującą rękaw foliowy, zwalniają 
hamulec i maszyna może przesunąć się do przodu. 
Zbyt wysokie zagęszczanie może doprowadzić 
do spłaszczenia rękawa, natomiast zbyt niskie do 
pozostania w nim powietrza. Końce rękawa folio-
wego mogą być zamykane hermetycznie specjal-
nymi zakończeniami, które są podobne do zamka 
błyskawicznego lub zasypane ziemią. Obciążenie 
końców rękawa tylko samymi zużytymi oponami 
jest niewystarczające i może prowadzić do psucia 
się konserwowanej paszy. Powstające w procesie 
fermentacji gazy są odprowadzane specjalnymi 
zaworami wentylacyjnymi, które po zakończeniu 
okresu ich tworzenia się, są zamykane na stałe.

Zakiszanie zielonek w rękawie foliowym jest 
korzystnym rozwiązaniem technologicznym, po-
nieważ podczas zakiszania występują tylko straty 
fermentacyjne. Tym samym metoda ta zapewnia 
uzyskanie paszy o wysokiej jakości, przy pełnym 
zachowaniu składników pokarmowych. Zaletą 
tej technologii jest również to, że na rynku są 
dostępne maszyny o różnej wydajności i różnych 
średnicach rękawów, co daje możliwość wyboru 
prasy silosującej do potrzeb różnej wielkości 

gospodarstw. Według danych firmy Bag 
Polska Sp. z o.o., zakup urządzeń do 
produkcji kiszonki taką technologią jest 
już opłacalny przy zakiszaniu w gospo-
darstwie rolnym ok. 3 tys. ton zielonki 
rocznie. Natomiast gospodarstwom zakiszają-
cych mniejsze ilości pasz zaleca się eksploata-
cję zespołową pras silosowych lub korzystanie  
z usług świadczonych przez wyspecjalizowane 
firmy. Dodatkowym atutem jest również duża 
elastyczność przy wyborze miejsca składowania, 
co daje możliwość elastycznego wprowadzania 
zmian organizacyjnych na terenie gospodarstwa. 
Niewielka powierzchnia wybierania kiszonki  
z rękawa, chroni paszę przed ryzykiem zagrze-
wania się i wtórnej fermentacji, która najczęściej 
występuje w trakcie letniego okresu skarmiania.

Zakiszanie przy dużej wydajności 
sieczkarni

Racjonalna organizacja pracy przy zakisza-
niu surowca zbieranego nowoczesnymi 

i wydajnymi sieczkarniami samobieżnymi po-
lega na rozładunku zestawów transportowych, 
bezpośrednio przed napełnianym silosem lub 
formowaną pryzmą. Czas rozładunku zestawu 
transportowego jest wtedy krótszy i wynosi 
około 2 minut dla przyczep z przenośnikiem 
łańcuchowo-listwowym i nie dochodzi też do 
przerywania pracy ciągników lub ładowarek 
ugniatających surowiec kiszonkarski. W przy-

Fot. 4. Zakiszanie kukurydzy w rękawie foliowym wymaga zastosowania specjalnych pras silosujących (fot. I. Kowalik)
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padku wykorzystywania do zbioru sieczkarni  
o wydajności masowej przekraczającej 100 t/h, 
właściwym rozwiązaniem organizacyjnym będzie 
też jednoczesne napełnianie dwóch silosów lub 
formowanie dwóch pryzm.

Pozwoli to wtedy dobrze ubijać zakiszany 
materiał oraz nie będą występowały utrudnienia 
podczas rozładunku środków transportowych 
czy przerwy w pracy wydajnej sieczkarni. Tym 
samym można w ten prosty sposób usprawnić 
organizację pracy podczas zakiszania oraz ogra-
niczyć straty czasu podczas ubijania zakiszanej 
masy i rozładunku zestawów transportowych.

Zakiszacze i konserwanty

Stosunek zawartości cukru do pojemności 
buforowej jest podstawowym wskaźnikiem 

przy ocenie łatwości zakiszania się roślin. Jeżeli 
jego wartość wynosi powyżej 4, to oznacza, że 
rośliny dobrze zakiszają się i można uzyskać  
z nich stabilną kiszonkę. W przypadku kukurydzy 
wskaźnik ten wynosi około 7, co czyni ją jedną 
z najlepiej zakiszających się roślin paszowych. 
Jednak w przypadku przewidywania trudnych 
warunków podczas zbioru, takich jak np. opady 
deszczu, zbieraniu roślin częściowo suchych po 
przymrozkach i o zawartości suchej masy po-
wyżej 35%, czy też konieczności wykorzystania 

do zbioru sieczkarni starej generacji bez 
aktywnego rozdrabniacza ziarna, to apli-
kacja środków ułatwiających zakiszanie 
lub konserwantów do zakiszanego su-
rowca korzystnie wpłynie na proces jego 
konserwacji.

Należy też przypomnieć, że surowiec o zbyt 
dużej zawartości suchej masy znacznie trudniej 
się zagęszcza, przez co pogarszają się warunki 
do prawidłowego przebiegu fermentacji. Zasto-
sowanie konserwantu spowoduje wtedy, bardzo 
szybkie obniżenie pH w zakiszanej masie, co 
będzie sprzyjało fermentacji mlekowej. Zahamo-
wany również zostanie rozwój pleśni i drożdży 
powodujących wyższe straty podczas kiszenia. 
Mając więc świadomość niedotrzymania niektó-
rych wymogów technologicznych podczas zbioru 
i ugniatania zakiszanej masy, warto uwzględnić 
dodatkowe zastosowanie konserwantu, co pozwo-
li również uzyskać stabilną kiszonkę o wysokiej 
wartości pokarmowej. Stosowanym w praktyce 
przez część producentów rolnych rozwiązaniem 
jest też dodanie konserwantu do surowca zbiera-
nego w optymalnym terminie, ale przeznaczanego 
na spasanie letnie. Dodanie środka ułatwiającego 
zakiszanie zwiększy koszt produkcji paszy, ale za-
pewni lepszą stabilność kiszonce podczas wybie-
rania i skarmiania w okresie letnim. Spośród do-

stępnych na rynku środków zakiszających,  
w przypadku kukurydzy najbardziej przy-
datne są dodatki oparte na żywych kul-
turach wyselekcjonowanych szczepów 
bakteryjnych, które wspomagają zakiszanie. 
Planując zatem zastosowanie środków 
zakiszających lub konserwujących, nale-
ży zawsze zwrócić uwagę na odpowiedni 
dobór produktu do zakiszanego rodzaju 
płodów rolnych. Warto wziąć wtedy pod 
uwagę specyficzne cechy zakiszanego su-
rowca kiszonkarskiego oraz jego niedobory 
jakościowe.

Okrywać folią dobrej jakości

Dobre odizolowanie zewnętrznych 
warstw od wpływów atmosferycz-

nych ma decydujące znaczenie dla optymal-
nego przebiegu procesów fermentacyjnych 
zarówno w warstwach wewnętrznych, jak  
i zewnętrznych zakiszanej masy. Stwo-
rzenie beztlenowych warunków w okresie 

Fot. 5. Prasy silosujące są standardowo wyposażone w aplikatory 
dodatków kiszonkarskich (fot. I. Kowalik)
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fermentacji, decyduje także o uzyskaniu stabilnej 
kiszonki. Przestrzeganie powyższych wymogów 
technologicznych stwarza od samego początku 
korzystne warunki do szybkiego rozwoju bak-
terii kwasu mlekowego. Drobnoustroje tlenowe, 
znoszące tylko słabo kwaśne środowisko, nie 
rozwiną się w tych warunkach wcale lub tylko 
śladowo. Wówczas cukier znajdujący się w rośli-
nach będzie wykorzystywany prawie całkowicie 
do fermentacji mlekowej. Natomiast obecność 
tlenu w czasie głównej fermentacji prowadzi 
do zużywania cukru na oddychanie tlenowe  
i wytwarzania niepożądanych produktów, któ-
rych końcowym efektem są: zwiększone straty 
fermentacyjne, zwłaszcza w postaci dwutlenku 
węgla, wzrost temperatury oraz zużycie części 
zapasu cukru niezbędnego do uzyskania stabilnej 
kiszonki. W związku z tym, po zapełnieniu silosu 
oraz ostatecznym wyrównaniu i ugnieceniu jego 
powierzchni zewnętrznych, należy przykryć go 
niezwłocznie folią. W praktyce nie każda folia 
nadaje się do właściwego zabezpieczenia zaki-
szanej masy. Folie zbyt cienkie charakteryzują 
się zbyt dużą przenikalnością gazów oraz niską 
wytrzymałością mechaniczną i łatwo je przebić. 
Następstwem ich stosowania są większe straty 
podczas kiszenia wynikające z dostępu powietrza. 
Użycie do okrywania folii grubszych i o większej 
liczbie warstw zapewnia pełną ochronę zakiszanej 
masy przed dostępem powietrza, promieniami 
UV oraz większą odporność na uszkodzenia 

Fot. 6. Dodatkowym zabezpieczeniem silosu przed uszkodzeniami powodowanymi przez ptaki i inne zwierzęta jest 
specjalna siatka ochronna (fot. I. Kowalik)

mechaniczne. Do okrywania silosów  
i pryzm z kukurydzy na okres zimowo-
-wiosenny może być stosowana folia 
obustronnie czarna, gdyż nie istnieje 
w tym czasie niebezpieczeństwo nad-
miernego przegrzewania się kiszonki. Natomiast 
kiszonki przeznaczone do skarmiania w okresie 
wiosenno-letnim lepiej jest okrywać foliami, które  
z większą intensywnością odbijają promienie sło-
neczne i zmniejszają nagrzewanie się wierzchniej 
warstwy silosu lub pryzmy. Mogą być to folie 
biało-czarne, srebrno-zielone lub metalizowane, 
które intensywniej odbijają promienie słonecz-
ne i ograniczają nagrzewanie się wierzchniej 
warstwy kiszonki. Folię po dokładnym ułożeniu  
i naciągnięciu należy zabezpieczyć przed zrywa-
niem przez wiatr obsypując ją cienką warstwą 
ziemi, mokrej sieczki ze słomy lub obciążając 
powierzchnię zużytymi oponami. Coraz częściej 
stosowanym rozwiązaniem jest też okrywanie 
silosu warstwą siatki ochronnej.

Zapobiega to powstawaniu uszkodzeń przez 
ptaki i inne zwierzęta oraz ogranicza ryzyko gro-
madzenia się wody na górnej powierzchni pryzmy 
przy okrywaniu jej oponami.

prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

członek PZPK,
mgr inż. Krzysztof Krzyżaniak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Słoma kukurydzy – doskonały nawóz i mulcz roślinny
Nie od dziś wiadomo, że słoma i resztki pożniwne to łatwo dostępny i najtańszy sposób uzu-

pełnienia glebowej materii organicznej. Wobec coraz mniejszej podaży obornika, tylko w ten 
sposób możemy chronić materię organiczną i utrzymać odpowiedni poziom próchnicy. Dzisiaj 
w dobie ciągle drożejących nawozów mineralnych, wartość nawozowa słomy nabiera coraz 
większego znaczenia.

Pozostawiając słomę na polu i wyliczając 
realny poziomu dostępnych w niej składni-

ków, uzyskuje się dane pozwalające na obniżenie 
dawki nawozów mineralnych. Ilość pozostałej na 
polu słomy i resztek pożniwnych oraz zawartość 
w tej biomasie składników nawozowych, zależy 
przede wszystkim od gatunku rośliny, zastoso-
wanej agrotechniki, a także w dużym stopniu 
od przebiegu pogody. Spory wpływ może mieć 
również uprawiana odmiana.

Spośród roślin uprawnych, na polu zagospoda-
rowywaniu podlega najczęściej słoma kukurydzy 
i rzepaku oraz liście buraków cukrowych. Dostar-
czają one dużych ilości resztek pożniwnych, które 
jednocześnie z różnych względów są trudniejsze 
do wykorzystania w formie zebranego plonu 
ubocznego. Stanowią natomiast cenne i w miarę 
pewne źródło materii organicznej oraz składników 
pokarmowych dla gleb w gospodarstwie.

Jak obliczyć masę słomy

Generalnie w produkcji roślin uprawnych 
dąży się do tego, aby plon użyteczny 

stanowił jak największy odsetek całości wypro-
dukowanej biomasy. Zależność tę opisuje tzw. ha-
rvest index (HI), czyli wskaźnik zbiorów. Jest on 
zdefiniowany jako iloraz plonu (np. ziarna) przez 
łączną ilość wyprodukowanej masy naziemnej 
(słoma + ziarno). Kiedyś wynosił on najczęściej 
0,2-0,3, ale wraz z rozwojem technologii i uprawy 
oraz wprowadzaniem nowoczesnych odmian, np. 
zbóż o skróconej słomie, HI zbliża się, a nawet 
przekracza wartość 0,5. Wskaźnik ten jest popu-
larny w badaniach naukowych, natomiast w prak-
tyce łatwiej operować porównując bezpośrednio 
wielkość masy plonu użytecznego i ubocznego. 
Stosunek plonu ziarna (lub nasion) do plonu 
ubocznego (słomy) może wynosić od 1:0,5 do na-
wet 1:2,0. Oznacza to przykładowo, że zbierając  
3 t/ha ziarna można uzyskać od 1,5 t słomy  
i resztek pożniwnych (np. w jęczmieniu) do 6 t/ha 

słomy w przypadku dawniej uprawianych odmian 
żyta. Znając więc konkretny przelicznik wyli-
czony dla danego gatunku (niekiedy i odmiany), 
można dla określenia ilości słomy z wystarczającą 
dokładnością oprzeć się na zmierzonym plonie 
ziarna, bez potrzeby bardzo pracochłonnego wa-
żenia plonu ubocznego.

Ile resztek pożniwnych pozostawia na 
polu kukurydza
Ilość słomy, która pozostaje po zbiorze ku-

kurydzy na ziarno jest ogromna w porównaniu 
do innych upraw. Im wyższe plony ziarna ku-
kurydzy, tym więcej jest słomy, którą można 
przyorać. Patrząc na roślinę kukurydzy wydaje 
się, że słomy jest znacznie więcej od ziarna, 
Jednakże badania dowodzą, że w dobrze roz-
winiętej kukurydzy udział słomy w ogólnym 
plonie suchej biomasy wcale nie jest wyższy 
niż u innych gatunków zbóż. Wskaźnik zbiorów 
(HI) dla kukurydzy ziarnowej wynosi aktualnie 
około 0,50, choć jeszcze 50 lat temu wynosił on 
0,30-0,35. Indeks plonu 0,50 oznacza, że stosu-
nek ziarna do słomy dla aktualnie uprawianych 
odmian wynosi w przybliżeniu 1:1. Warto jednak 
uzmysłowić sobie, że zależności te dotyczą tylko 
zestawienia ziarna i słomy. A przecież przy zbio-

Tabela 1. Masa resztek pożniwnych kukurydzy (przy plonach  
                 ziarna ok. 7 t/ha) oraz bilans azotu (średnia z 4 lat) 
 

Wyszczególnienie 

Kukurydza 
ziarnowa 

(słoma 
przyorana) 

Kukurydza 
na  

kiszonkę 
(słoma 

zebrana) 

Sucha masa resztek pożniwnych 
kukurydzy (słoma + ściernisko + 
korzenie)   (t/ha) 

8,8 2,7 

Azot zawarty w resztkach  
pożniwnych   (kg/t) 7,8 2,0 

Bilans azotu               (kg/ha) -80,3 -28,6 
 

Źródło: Kubiak, UP w Poznaniu, 1992 r. 
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rze całych roślin – jak w przypadku kukurydzy 
na kiszonkę – na polu pozostaje pewna ilość resz-
tek pożniwnych w postaci korzeni i ścierniska.  
I nie jest ich tak mało. W badaniach prowadzonych 
w latach 80. XX w. w Poznaniu wyliczono, że 
odpowiada to plonowi blisko 3 t s.m./ha (tab. 1). 
Dzisiaj, przy znacznie wyższym plonowaniu ku-
kurydzy, liczyć można, że masa ta odpowiada ok. 
5 t s.m./ha. Jest to znacząca ilość zarówno pod 
względem ilości masy organicznej, jak i dodat-
kowej wartości nawozowej. Ze względu jednak 
na dużą zmienność ilości i składu chemicznego, 
biomasy ścierniska i korzeni nie uwzględnia się 
w bezpośrednich przeliczeniach. Warto jednak 
zapamiętać, że po zbiorze kukurydzy na kiszon-
kę, na polu pozostaje niewiele mniej resztek niż 
po jęczmieniu jarym z przyoraną słomą.

Mówiąc o resztkach pożniwnych zwykle my-
ślimy o słomie pozostałej po zbiorze kukurydzy 
na ziarno lub CCM, gdzie ilość masy roślinnej 
pozostaje zdecydowanie większa. Są to łodygi 
z liśćmi, rdzenie kolbowe, liście okrywowe 
oraz te resztki, o których wspomniano mówiąc  
o zbiorze kukurydzy na kiszonkę. W cytowanych 
badaniach określono plon słomy na 6,1 t, a łączną 
masę resztek pożniwnych po kukurydzy na bli-
sko 9 t s.m./ha. W przeliczeniu na standardową 
wilgotność 14% wyniosło to odpowiednio 7,1  
i 10,1 tony resztek.

Jak już wspomniano wyżej, kukurydza 
uprawiana na ziarno charakteryzuje się wy-

sokim indeksem plonu (około 0,5). Oznacza 
to, że stosunek ziarna do słomy dla aktualnie 
uprawianych odmian kukurydzy wynosi śred-
nio 1:1. W wielu badaniach wykazano jednak, 
że w przypadku wysokich plonów (12 i wię-
cej ton ziarna), słomy jest relatywnie mniej,  
a stosunek między nimi zmienia się na 1:0,9 lub 
nawet nieco mniej. Dla przykładu zbierając 12 t 
ziarna kukurydzy o wilgotności 14% (tj. „na mo-
kro” 14-15 t ziarna), na polu pozostaje 10,8 ton 
słomy (tab. 2). Dla uzyskania tak wysokich 
plonów oczywiście niezbędne są dobre warunki 
agrotechniczne i w miarę normalny rok (tj. bez 
ekstremalnych warunków pogodowych). Jeśli 
warunki pogodowe nie dopiszą, lub też plon 
ziarna będzie niski z innych powodów, słomy 
będzie znacznie więcej niż ziarna, a omawiany 
stosunek będzie kształtował się na poziomie ok. 
1:1,2 lub więcej.

Stosunek ziarna kukurydzy do słomy zmie-
niać się może także w zależności od odmian. 
Odmiany ziarnowe charakteryzują się najczę-
ściej generatywnym typem rozwoju, w którym 
priorytet ma rozwój kolby, a wielkość masy 
łodyg i liści jest ograniczana. W efekcie udział 
ziarna w suchej masie plonu może sięgać nawet 
60% (stosunek ziarna do słomy 1:0,8). Odmiany 
kiszonkowe hodowane są pod kątem wysokiej 
produkcji biomasy (typ wegetatywny), a mimo 
dobrze rozwiniętych kolb ich udział w plonie 
jest mniejszy. Stąd odmiany tego typu zebrane 

Tabela 2. Plony słomy i zawartość w nich składników mineralnych oraz przybliżona wartość nawozowa słomy  
                 (w cenie nawozów NPK, sierpień 2022 r.) 

 

Zestawienie 

Plon  
ziarna  

14% H2O 
(t/ha) 

Stosunek 
ziarna do 

słomy 

Plon  
słomy 

 14% H2O  
(t/ha) 

Zawartość składników mineralnych w 1 tonie słomy  
o wilgotności 14% (kg) 

Wartość 
słomy wg 

cen  
nawozów 
NPK (zł/t) 

Azot 
(N) 

Fosfor 
(P2O5) 

Potas 
(K2O) 

Magnez 
(MgO) 

Wapń 
(CaO) 

Węgiel 
org. 

A. 
Dane  
jednost-
kowe 

Wg Jadczyszyn, 2013 1 10,3 4 19,1 4 4,8   
Wg Szewczuka, 2010 1 8 4,6 21,6 2,5 5,6   Wartości referencyjne 

Sachsen-Anhalt 1 7,8 2,1 19,8 2,3 2,3 
  

Wartości referencyjne 
Hesja, Bayern, Austria 1 9 2 20 4    

Średnio  
(zestawienie własne) 1 9 2 20 3 4 80 248 

X 
   

Zawartość składników w słomie (kg/ha) (zł/ha) 

B. 
Poziom 
plonu 

4 1:1,2 4,8 43,2 9,6 96,0 14,4 19,2 384,0 1277 
8 1:1 8,0 72,0 16,0 160,0 24,0 32,0 640,0 2128 

10 1:1 10,0 90,0 20,0 200,0 30,0 40,0 800,0 2660 
12 1:0,9 10,8 97,2 21,6 216,0 32,4 43,2 864,0 2873 
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na ziarno pozostawiają więcej słomy, a stosunek 
ziarna do słomy jest szerszy (np. 1:1,1-1,3).

Wartość nawozowa słomy

Kukurydza w trakcie wegetacji wytwarza 
znaczną ilość biomasy pobierając z gleby 

odpowiednią ilość składników pokarmowych, 
które akumulują się również w słomie. Przez pozo-
stawienie słomy na polu oddaje się do gleby część 
pobranych z niej składników mineralnych. Zawar-
tość ich w słomie jest dość zmienna i zależy od 
wielu czynników, m.in.: wysokości plonu, poziomu 
nawożenia, warunków siedliskowych. Dlatego 
też podawane w literaturze dane różnią się dość 
znacznie. Dotyczy to zarówno danych w polskich 
źródłach i zaleceniach, jak i wartości referencyj-
nych w poszczególnych landach niemieckich (tab. 
2). Na szczęście, najmniejsze różnice występują 
w ilościach azotu i potasu, których zawartość jest 
większa i przez co dość istotna do oceny wartości 
nawozowej słomy. Natomiast średnie wyniki ana-
liz na zawartość P2O5 i MgO z różnych regionów 
różnią się nawet o 100%. Jest to dość niepokojące, 
jednakże przez ich uśrednienie można częściowo 
zniwelować te rozbieżności. Uwzględniając różne 
źródła i liczebność analiz, można dla naszych 
warunków przyjąć, że w 1 tonie powietrznie su-
chej słomy (14% wilgotności) znajduje się około:  
9 kg azotu, 2 kg fosforu, 20 kg potasu, ponad 3 kg 
magnezu oraz ok. 4 kg wapnia (tab. 2). Jak wy-
nika też z niektórych badań, ilość siarki zawartej  
w słomie jest zbliżona do zawartości magnezu. 
Po przeliczeniu na rynkową cenę składników na-
wozowych NPK (bez uwzględnienia pozostałych 
składników), wartość nawozowa 1 tony słomy 
wyniosła blisko 250 zł. Cenę 1 kg azotu przyjęto 
w wysokości 10 zł, a P2O5 i K2O po 8 zł/kg (wg 
cen z sierpnia 2022 r.). Warto zwrócić uwagą, że 
ilość słomy i zawartość składników podaje się  
w przeliczeniu na 14% wilgotności słomy, podob-
nie jak w przypadku zbóż. W rzeczywistości wil-
gotność słomy jest zwykle większa i w zależności 
od terminu zbioru i warunków pogodowych waha 
się między 25 a 50%.

Aby obliczyć ilość składników, jaką dostarcza 
się do gleby wraz ze słomą, potrzebne jest okre-
ślenie plonu słomy, który wyznacza się w oparciu 
o znajomość relacji między ziarnem, a słomą oraz 
tabelarycznej zawartości składników w 1 tonie 
słomy. Po przemnożeniu ich uzyskuje się poszu-

kiwane dane. Wyliczenie takie przedstawia tabela 
2 cz. B. Dla przykładu: przy plonie 8 ton suchego 
ziarna, na polu pozostaje 8 ton powietrznie suchej 
słomy o zawartości: 72 kg azotu, 16 kg fosforu, 
160 kg potasu, 24 kg magnezu i 32 kg wapnia. 
W przeliczeniu na rynkową cenę składników 
nawozowych NPK (bez uwzględnienia pozosta-
łych składników) zyskuje się 2130 zł, nie licząc 
wartości słomy jako źródła materii organicznej, 
Jeśli plon ziarna wyniósł 12 t, to w słomie na polu 
zostaje blisko 100 kg N, 22 kg fosforu i 216 kg 
potasu o aktualnej rynkowej wartości rzędu 
2900 zł. Są to znaczące ilości składników, które  
z powodzeniem – po zastosowaniu odpowiednich 
przeliczników, można zastosować do redukcji 
dawek nawożenia rośliny następczej.

Uwalnianie składników pokarmowych  
ze słomy kukurydzianej

Proces ten zależy m.in. od: warunków 
atmosferycznych, rodzaju gleby, rozdrob-

nienia i głębokości przykrycia i może trwać nawet 
3-4 lata. Najwięcej składników pokarmowych 
uwalnia się ze słomy kukurydzianej w pierw-
szym roku po przyoraniu. Najszybciej uwalniany 
jest potas, bo w pierwszym roku jest to 50-70%, 
azot 30%, a fosfor 20-25% całej jego ilości za-
wartej w słomie. Współczynniki wykorzystania 
składników ze słomy są więc dość podobne jak 
z nawozów naturalnych, ale dużo zależy od 
warunków tego rozkładu. Na tempo rozkładu 
słomy kukurydzianej wpływa dokładność jej 
rozdrobnienia i równomierność wymieszania  
z glebą. Drobne frakcje łatwiej podlegają proce-
som mikrobiologicznym. Resztki pożniwne po-
winny być pocięte na krótkie odcinki (nie więcej 
niż 6-8 cm) i płytko wymieszane z glebą. Wtedy 
szybciej ulegają rozpadowi. Nierównomierne  
i zbyt głębokie rozmieszczenie słomy, przy bra-
ku dostępu powietrza powoduje jej pleśnienie  
i butwienie, a udostępnianie składników opóźnia 
się. Dobrą równomierność wymieszania zapewnia 
się przez odpowiednią głębokość pracy narzędzi, 
która powinna być uzależniona od ilości słomy. 
Podczas omłotu celem powinno być rozbicie jak 
największego odsetka słomy przez kombajn. Pro-
blemy z przyoraniem, a potem rozkładem słomy 
mogą pojawiać się w przypadku dużych szeroko-
ści omłotu, podczas omłotu na zboczach, jak też 
przy wysokim koszeniu. Pewnym utrudnieniem 
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Słoma kukurydziana jest łatwo dostępnym i tanim sposób uzupełnienia glebowej materii organicznej ( fot. I. Kowalik)

mogą być wyległe przed zbiorem rośliny, np. na 
skutek fuzaryjnego wylegania, żerowania omac-
nicy prosowianki czy silnych wiatrów. W praktyce 
oznacza to, że ciągnik musi wykonać więcej pracy 
podczas uzupełniającego mulczowania.

W systemach uprawy roli z siewem bezpo-
średnim, nieprzykryta glebą słoma kukurydziana 
szybko wysycha, a jej rozkład jest powolny. Jak 
wiadomo, stanowisko po kukurydzy w środkowo-
-zachodniej Polsce jest często wykorzystywane do 
siewu pszenicy ozimej. Wtedy masa pozostającej 
na powierzchni słomy utrudnia równomierność 
siewu ziarna pszenicy ozimej oraz pogarsza jej 
wschody i początkowy wzrost. W razie wystą-
pienia na kukurydzy chorób fuzaryjnych, odkryta 
słoma ułatwia namnażanie się zarodników spraw-
cy, w efekcie czego wzrasta ryzyko porażenia 
pszenicy przez fuzariozy, zwłaszcza podczas 
„mokrej” wiosny.

Właściwości słomy kukurydzianej  
w porównaniu do słomy zbożowej

Słoma kukurydzy różni się składem w po-
równaniu ze słomą zbożową, co wpływa 

na sposób i tempo jej przetwarzania w glebie. Na 
konwersję resztek pożniwnych wpływa między 
innymi stosunek C:N. Słoma kukurydziana ma 
lepszy stosunek C:N wynoszący 50:1, podczas 
gdy dla słomy pszenicznej wynosi on 80:1. 

Wartości te dotyczą upraw o normalnym nawo-
żeniu azotowym. W przypadku gleb ubogich  
w azot (np. rolnictwo ekologiczne) stosunek C:N  
w słomie kukurydzy wynosi 70:1, a w pszenicy 
aż 150:1. Słoma kukurydziana różni się też od 
słomy zbożowej większą zawartością składników 
łatwo rozkładających się, przez co zachowuje się 
inaczej niż inne rodzaje słomy, gdy jest przetwa-
rzana w glebie. Słoma kukurydziana zawiera 
znacznie mniej włókien surowych i prawie dwa 
razy więcej popiołu niż słoma żytnia, co oznacza 
bardziej korzystne zaopatrzenie mikroorgani-
zmów w minerały. Ponadto zawartość białka  
w słomie kukurydzy jest prawie dwukrotnie wyż-
sza niż w słomie zbóż (odpowiednio 9 i 5 kg N  
w 1 tonie). Resztki pożniwne kukurydzy na ziarno 
(bez masy korzeniowej) dostarczają do gleby co 
najmniej 50-60 kg N/ha, co w zasadzie powinno 
wystarczyć dla prawidłowego rozkładu. W bada-
niach z dodatkiem znakowanego N i bez niego, 
przeprowadzonych w Niemczech wykazano, że 
mineralizacja słomy bez dodatkowego nawożenia 
azotowego przebiega szybko i bez zakłóceń (np. 
mineralizacja 41% słomy w temperaturze 20°C  
w ciągu 6 tygodni zaś uwalnianie N wyniosło 25% 
między 1-9 tygodniem rozkładu). Mineralizacja 
z dodatkowym nawożeniem azotem była nieco 
szybsza w początkowej fazie (pierwsze 320 dni), 
ale później tempo wyrównywało się.
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Czy dodatek azotu jest konieczny?

Mineralizacja słomy przebiega najszyb-
ciej, gdy stosunek C:N wynosi 15-20:1, 

natomiast w kukurydzy wynosi on 40-60:1, zaś 
w słomie zbożowej 80:1. Słoma jest więc bardzo 
dobrym źródłem węgla dla uczestniczących  
w jej przemianach mikroorganizmów glebowych, 
natomiast mogą one odczuwać braki azotu. Wyko-
rzystują więc azot mineralny gleby, co powoduje 
okresowy jego niedobór – zwłaszcza w przypad-
ku wysiewanych po kukurydzy zbóż ozimych.  
W celu przyspieszania mineralizacji zalecane jest 
stosowanie nawozu azotowego w ilości 4-6 kg N/t 
przyoranej słomy kukurydzy i do 10 kg/t słomy 
zbóż. Dobre efekty daje zastosowanie nawozów 
naturalnych, np. gnojowicy lub też nawozu płyn-
nego RSM, który można równomiernie rozpro-
wadzić na powierzchni pola. Należy wówczas jak 
najszybciej wymieszać słomę z powierzchniową 
warstwą gleby, aby uniknąć większych strat azotu 
do atmosfery. Dawka azotu zależeć powinna od 
warunków glebowych. Nawożenie azotem słomy 
konieczne będzie na glebach lekkich, mało zasob-
nych w azot próchniczny i o niskiej retencji azotu 
mineralnego. Natomiast na stanowiskach zasob-
nych w próchnicę i nawożoną wysokimi dawkami 
azotu, nawożenie słomy azotem może okazać 
się zbędne. Nawożenie kompensacyjne azotem 
słomy kukurydzianej zdaniem wielu fachowców 
nie jest konieczne ze względu na korzystniejszy 
stosunek C:N oraz fakt, że rozkład zaczyna się 
w październiku/listopadzie, kiedy nie ma rośli-
ny uprawnej, a w glebie znajduje się spora ilość 
pozostałego po przedplonie azotu. Najlepszym 
wskaźnikiem potrzeby nawożenia N jest więc 
zbadanie zawartości Nmin w glebie, krótko przed 
zbiorami kukurydzy. Wysoka zawartość Nmin 
powyżej 60-70 kg/ha zapewnia wystarczającą dla 
rozkładu słomy zawartość azotu.

W Niemczech, zgodnie z nowymi rozporzą-
dzeniami nawozowymi, w przypadku słomy 
kukurydzianej nawożenia kompensacyjnego 
azotem nie stosuje się, natomiast może być dalej 
stosowane podczas nawożenia słomą innych zbóż. 
Tłumaczy się to w ten sposób, że dodatkowe 
jesienne nawożenie N na słomę kukurydzianą 
zwiększa potencjał strat azotu przez wymywa-
nie. Ponadto po zbiorze kukurydzy na ziarno, 
obserwuje się stosunkowo wysokie wartości Nmin, 
który nadal można znaleźć w glebie. Podkreśla 

się także, że takie nawożenie nie ma większego 
wpływu na plony i pobranie azotu przez kolejne 
uprawy, natomiast zwiększa się prawdopodobień-
stwo wystąpienia chorób fuzaryjnych i ryzyko 
kumulacji mykotoksyn. Istotne są też dodatkowe 
koszty nawozu i przejazdu, a także zbędne za-
gęszczanie gleby.

Wapno na słomę

Coraz bardziej popularnym wśród rolników 
zabiegiem jest wapnowanie pozostałych 

po zbiorze resztek pożniwnych. Traktuje się to 
często jako alternatywę nawożenia azotem przy-
orywanej słomy. Wapno zapobiega obniżeniu 
odczynu gleby i sprzyja rozkładowi słomy. W po-
czątkowych fazach rozkładu resztek pożniwnych 
powstają kwasy organiczne, będące wynikiem 
fermentacji cukrów zawartych w słomie. Często 
powodują one zmniejszenie aktywności mikro-
organizmów glebowych i mogą też ograniczać 
rozwój wysianych krótko po zbiorze kukurydzy 
roślin, jak np. pszenicy ozimej. Zastosowanie 
wapna na słomę neutralizuje działanie powstają-
cych kwasów, zwłaszcza na glebach o nieuregu-
lowanym odczynie, głownie kwaśnych. Stąd na 
nich właśnie szczególnie dobrze widoczny jest 
pozytywny wpływ przyorywania słomy razem 
z wapnem. Stosować należy tylko niewielkie, 
tzw. zachowawcze dawki wapna, dla utrzymania 
poziomu pH i zneutralizowania zastosowanych 
wcześniej nawozów azotowych. Zaleca się apli-
kować 0,5-1 t CaO/ha, najlepiej w postaci drob-
noziarnistego wapna węglanowego np. kredy. Po 
zastosowaniu wapna na resztki pożniwne, należy 
je wymieszać z glebą na głębokość ok. 6 cm. Prak-
tyczne obserwacje wskazują, że po zastosowaniu 
wapna, nawet przy braku wymieszania z glebą czy 
suszy, nie obserwuje się żadnych negatywnych ob-
jawów. Na glebach kwaśnych zastosowana dawka 
1 t CaO nie wystarczy do poprawienia odczynu 
i zaplanować trzeba zwiększone wapnowanie.  
W takim przypadku zalecaną dawkę CaO należy 
podzielić na dwie. Jesienią zwapnowaną słomę 
najlepiej przyorać, a wczesną wiosną zastosować 
drugą dawkę wapna. Pozwoli to bardziej równo-
miernie rozłożyć je w warstwie ornej.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Prezes PZPK
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Ocena technologii zbioru kukurydzy cukrowej
Kukurydza cukrowa jest rośliną, której powierzchnia zasiewów, zarówno na potrzeby tzw. 

świeżego rynku, jak i na cele przetwórcze, w Polsce oraz w innych krajach Europy systematycz-
nie wzrasta. Zainteresowanie nią wynika z wysokiej wartości odżywczej i pokarmowej ziarna,  
a także nowej formy jego pozyskiwania.

W odróżnieniu od form pastewnych, 
których kolby zbiera się w fazie doj-

rzałości pełnej i przeznacza głównie na cele 
pastewne, kolby kukurydzy cukrowej zbiera się 
w fazie dojrzałości mlecznej lub późno-mlecznej 
i przeznacza na cele konsumpcyjne człowieka. 
Zbiór w takim stadium dojrzałości sprawia, że 
powszechnie dostępne i stosowane maszyny do 
zbioru kolb lub oddzielania ziarna nie mogą być 
używane. Ciągłe adaptowanie zagranicznych 
odmian do krajowych warunków, brak tradycji 
w jej uprawie, brak niekiedy bliskiego sąsiedztwa 
rynków zbytu (zakłady przetwórcze, giełdy rolne), 
jak i wzrost wymagań jakościowych surowca ze 
strony konsumenta i zakładów przetwórczych 
sprawiają, że jej rozpowszechnianie napotyka na 
szereg trudności. Obecnie w kraju, z uwagi na 
stosunkowo duże rozdrobnienie upraw tej rośli-
ny, jak i wysoki koszt specjalistycznego sprzętu 
do zbioru, realizowany jest w około 95% zbiór 
ręczny. Gwarantuje on względnie wysoką jakość 
zebranego surowca, ale wymaga dużego nakładu 
robocizny, zwłaszcza na dużych powierzchniach. 
Tymczasem tylko surowiec pochodzący z du-
żych plantacji i ze zbioru kombajnowego będzie 
mógł konkurować na rynku z tym pochodzącym  
z krajów o większych areałach uprawy i lepszych 
warunkach klimatycznych (Francja, Węgry).

Zbiór ręczny czy mechaniczny?

Do zbioru kukurydzy cukrowej przystępuje 
się, gdy ziarniaki osiągną dojrzałość wła-

ściwą dla kierunku użytkowania. Zbiór kolb na po-
trzeby przetwórcze (mrożenie, puszkowanie) sta-
nowi pierwszy etap w pozyskiwaniu ziarna. Dalsze 
zbiegi związane z oddzielaniem liści okrywowych  
i ziarna od kolb kukurydzy odbywają się przy uży-
ciu specjalnych maszyn. Do wymagań dotyczących 
jakości oddzielanego ziarna należy zaliczyć, m.in.: 
gładką powierzchnię i równą długość odciętych 
ziaren, brak uszkodzeń mechanicznych oraz niskie 
straty masy i składników pokarmowych. Zależą 
one od cech morfologicznych kolb i ziarna, jego 

wilgotności i wytrzymałości mechanicznej, a także 
od parametrów procesu odcinania.

Najlepszym sposobem jest zbiór ręczny, gwa-
rantujący otrzymanie surowca bez uszkodzeń  
i strat. W wielu krajach wprowadzany jest coraz 
częściej zbiór mechaniczny kombajnami (picke-
ry). Może on jednak powodować uszkodzenia zia-
ren, co jest niekorzystne przede wszystkim przy 
przeznaczaniu kolb do bezpośredniej konsumpcji.

Ręczne obrywanie kolb najczęściej stosowa-
ne jest w gospodarstwach dostarczających je do 
bezpośredniego spożycia, czyli na tzw. świeży 
rynek. Pozwala ono bezpośrednio na wstępną 
selekcję kolb i zbiór tylko tych, które znajdują 
się we właściwej fazie dojrzałości. Jest to bardzo 
ważne, gdyż nie wszystkie kolby dojrzewają 
równocześnie, a kilkukrotne przejście po plantacji 
i wybranie tych, które znajdują się w pożądanej 
dojrzałości gwarantuje maksymalną wielkość 
plonu najwyższej jakości. Kolby można zbierać 
ręcznie w dwóch lub trzech etapach, w zależności 
od uzyskania przez nie dojrzałości. W pierwszym 
etapie zbiera się około 65% plonu, w drugim – 
23%, a w trzecim – 12%.

Na większych plantacjach w celu usprawnie-
nia pracy osób zbierających stosuje się specjalne 
zestawy maszyn, tzw. mule-train. Zestaw taki 
składa się ze specjalnego samochodu lub ciągnika 
zagregowanego ze specjalną przyczepą-platformą 
oraz bocznych „skrzydeł” po obydwu stronach 
pojazdu, obejmujących określoną liczbę rzędów 
kukurydzy. Zestaw ten obsługiwany jest przez 28 
osób, przy czym 16 z nich zajmuje się obrywa-
niem kolb od łodyg, 11 osób selekcjonuje i pakuje 
je do specjalnych pojemników, natomiast jedna 
osoba prowadzi pojazd. Każdy pojemnik zawiera 
po 48 dojrzałych kolb kukurydzy i po napełnieniu 
układany jest na poruszającej się razem z zesta-
wem platformie. Sprawnie działający zespół osób 
w ciągu dnia może zebrać i przygotować około  
9 tysięcy pojemników z kolbami kukurydzy.

Zmechanizowany zbiór kolb kukurydzy cukro-
wej prowadzi się najczęściej w gospodarstwach 
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o dużych powierzchniach uprawy. Zbiór ten jest 
mniej pracochłonny od zbioru ręcznego, powo-
duje jednak uszkodzenia ziaren, co negatywnie 
wpływa na surowiec przeznaczony na świeży 
rynek. Uszkodzenia takie nie przeszkadzają kol-
bom przeznaczonym dla przemysłu.

Badano nakłady energetyczne i jakość 
ziarna

W badaniach przeprowadzonych przez 
autora na powierzchni około 30 ha 

w Lesznie k. Błonia określono nakłady pracy  
i energii (mechanicznej i elektrycznej) ponoszonej 
w technologii produkcji ziarna kukurydzy oraz 
jakości jego oddzielania od rdzeni kolb. W ocenie 
energetycznej technologii produkcji kukurydzy 
cukrowej uwzględniono nakłady pracy oraz 
energii mechanicznej i elektrycznej ponoszone 
na uprawę gleby, nawożenie, siew nasion i pie-
lęgnację roślin, zbiór, transport i obróbkę kolb 
(oddzielanie liści i ziarna). W tabeli 1 przedsta-
wiono charakterystykę kolb kukurydzy 
cukrowej.

W technologii produkcji ziarna wy-
korzystano zestaw maszyn składający 
się z samojezdnego kombajnu JLD 410 
firmy Bourgoin (fot. 1) o mocy 166 kW, 
ciągnika U-1204 o mocy 86 kW i przy-
czepy transportowej.

Kolby zebrane w stadium dojrzałości 
późno-mlecznej przewożono do oddalo-
nego o około 2 km zakładu przetwórcze-
go, gdzie następowała ich dalsza obróbka 
(oddzielanie liści okrywowych i ziarna od 
kolb) (rys. 1).

Ze struktury nakładów pracy (rys. 2) wynika, 
że najbardziej pracochłonna jest obróbka kolb  
i uprawa gleby, na które przypada odpowiednio 
około 31% i 27% ogólnych nakładów. Z kolei naj-
mniej nakładowym zabiegiem technologicznym, 
wynoszącym około 7% okazał się siew nasion  
i transport kolb.

Przedstawiona na rysunku 3 struktura nakła-
dów energetycznych wykazała z kolei, że naj-
większe nakłady energetyczne ponoszone są na 
uprawę gleby (ok. 341 kWh/ha i ok. 29 kWh/t)  
i kombajnowy zbiór (ok. 285 kWh/ha i 27 kWh/t). 
Najmniejsze natomiast zanotowano dla siewu 
(ok. 45 kWh/ha i 7 kWh/t) i obróbki kolb (ok. 66 
kWh/ha i 6 kWh/t).

Badania dotyczące określenia jakości procesu 
oddzielania (odcinania) ziarna od kolb realizowa-
no na stanowisku badawczym, w skład którego 
wchodziła przemysłowa maszyna do odcinania 
ziarna od rdzeni kolb oraz układ sterująco-po-
miarowy (rys. 4).

Fot. 1. Kombajn do zbioru kolb kukurydzy cukrowej JLD 410 firmy Bourgoin (foto: HR Smolice)

 

Tabela 1. Charakterystyka badanych właściwości morfologicznych  
                 i fizycznych kukurydzy cukrowej odmiany Candle 
 

Wyszczególnienie 
Wyniki 

od do średnio 

Masa kolby z liśćmi   (g) 278,1 436,2 352,2 

Masa kolby bez liści   (g) 301,1 399,2 332,1 

Masa 1000 ziaren   (g) 451,2 445,2 448,7 

Udział ziarna w kolbie   (%) 70,2 75,3 74,3 
Wilgotność ziarna   (%) 72,1 7,5 74,3 

Długość kolby   (cm) 18,4 24,6 19,8 

Średnica kolby   (mm) 46,8 52,3 49,8 

Liczba ziaren w rzędzie  (szt.) 34,5 44,1 36,4 

Liczba rzędów ziarna  (szt.) 12 16 14 
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Rys. 3. Wielkość nakładów energetycznych przy kombajnowym zbiorze kolb
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Rys. 1. Schemat linii technologicznej oddzielania ziarna kukurydzy cukrowej

Rys. 2. Struktura nakładów pracy przy kombajnowym zbiorze kolb [%]

1 – zbiornik zasypowy
2 – przenośnik kolb
3 – zbiornik dozujący
4 – stół wibracyjny
5 – obrywarka liści okrywowych
6 – obcinarka ziarna
7 – rynna odbioru ziarna
8 – przenośnik liści okrywowych i rdzeni (osadek)
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Za jakość oddzielania przyjęto długość od-
cięcia ziarna oraz stan jego powierzchni. Jakość 
odciętego od rdzeni kolb ziarna kukurydzy okre-
ślano na podstawie przyjętych klas wymiarowych:
klasa I – ziarno o długości powyżej 8 mm, 

klasa II – ziarno o długości 4-8 mm,
klasa III – ziarno o długości poniżej 4 mm.

Na podstawie przekroju ziarna analizowano 
jego powierzchnię odcięcia. Jakość cięcia była 
uznana za dobrą, gdy przekrój był gładki i nie 



https://www.inovagri.pl
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było ubytków masy. Każdy inny przekrój 
kwalifikował ziarno jako gorszej jakości.

Oddzielanie ziarna od kolb przez jego 
odcinanie wykonywano na obcinarce, któ-
rej prędkość głowicy nożowej zmieniano 
w przedziale 167,5-301,2 rad/s. Natomiast 
prędkość liniowa podajnika kolb była stała 
i wynosiła 0,31 m/s. Podajnik i głowica 
napędzane były silnikami o mocy 0,65  
i 1,1 kW.

Zmiana prędkości kątowej głowicy 
nożowej w przedziale 167,5-301,2 rad/s 
wpływała na zwiększanie długości odcina-
nego ziarna od około 11 do 37% dla klasy  
I oraz na zmniejszanie jego udziału od około 
60 do około 46% w klasie II i od około 29 
do około 18% w klasie III (rys. 5).

Zmiana prędkości głowicy nożowej  
w badanym zakresie powodowała obniże-
nie udziału ziarna gorszej jakości w klasie 
I i II odpowiednio od około 8 do około 
3% i od około 9 do około 2% w klasie II.  
W klasie III nie wystąpiły istotne staty-
styczne różnice w zmianach udziału ziarna 
gorszej jakości, który zawierał się na po-
ziomie około 3% (rys. 6).

Wnioski wynikające z badań
1.  W technologii produkcji kukurydzy cu-

krowej najwyższe nakłady energetyczne 
poniesiono na uprawę gleby i zbiór kolb. 
W przypadku uprawy wynosiły one oko-
ło 341 kWh/ha, natomiast dla zbioru kolb 
około 285 kWh/ha.

2.  Na jakość i długość odcinanego ziarna 
kukurydzy cukrowej duży wpływ ma 
prędkość obrotowa głowicy nożowej. Ze 
wzrostem prędkości od 167,5 do 301,2 
rad/s malał udział ziarna o długości po-
niżej 4 mm o około 11% oraz ziarna o 
długości 4-8 mm o około 14%, natomiast 
zwiększał się udział ziarna o długości 
powyżej 8 mm o ponad 16%.

3. Łączna ilość odciętego ziarna gorszej ja-
kości zależała także od prędkości głowicy 
i wahała się od 20% dla prędkości 167,5 
rad/s do 7,5% dla prędkości 301,2 rad/s.

dr hab. Mariusz Szymanek, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego do odcinania ziarna kukury-
dzy: 1 – podajnik kolb, 2 – głowica obrotowa z nożami tnącymi, 3 – 

podstawa, 4 – silnik elektryczny, 5 – przetwornik częstotliwości prądu 
elektrycznego, 6 – rejestrator mocy i energii elektrycznej, 7 – komputer

Rys. 5. Udziały klas ziarna kukurydzy w zależności od prędkości głowicy 
nożowej
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Rys. 6. Struktura klas ziarna gorszej jakości w zależności od prędkości cięcia
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Aromatyczny krem kukurydziany
z cyklu: Kukurydziana kuchnia

Kukurydza jest produktem o wysokiej wartości odżywczej dla organizmu człowieka. Dlatego 
właśnie warto jest zadbać o to by kukurydza pojawiała się na naszych stołach zarówno w daniach 
wytrawnych, jak i słodkich.

Jest ona bogata między innymi w błonnik 
rozpuszczalny i nierozpuszczalny (skrobię 

oporną), który reguluje pracę jelit, obniża poziom 
ciśnienia krwi i odpowiada za obniżenie poziomu 
cholesterolu. Oprócz tego, kukurydza jest dobrym 
źródłem witamin A i E, kwasów fenolowych  
i flawonoidów. Wszystkie te substancje należą do 
grupy antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy 
przez co mają pozytywny wpływ na nasze zdro-
wie. Między innymi mają działanie przeciwzapal-
ne, a także mogą przyczyniać się do zmniejszenia 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy 
oraz nowotworów.

Świetnym pomysłem na wykorzystanie kuku-
rydzy w naszej kuchni w prosty i pyszny sposób 
jest przygotowanie z niej aromatycznego kremu 
idealnego na obiad czy kolację.

Składniki do przygotowania zupy  
(około 4 porcji)
● 1,5 litra bulionu warzywnego lub mię-

snego
● 6 ugotowanych kolb kukurydzy
● 4 łyżki masła
● 6 szalotek
● Świeża bazylia (garść listków)
● Sól i pieprz

Sposób przygotowania
− Używając ostrego nożna dokładnie obciąć 

z kolb ziarna kukurydzy zostawiając sam 
rdzeń kolby. Nie wyrzucać kolb po obraniu, 
przydadzą się później.

− Szalotki obrać i pokroić w niewielką kostkę.
− W dużym garnku o grubszym dnie rozgrzać 

na małym ogniu masło, a następnie dodać 
do niego pokrojone szalotki. Całość smażyć 
kilka minut do zeszklenia cebuli. Trzeba co 
jakiś czas zamieszać i uważać by się nie 
przypaliła.

Fot. 1. Składniki do przygotowania zupy (fot. J. Fiedler) 
Fot. 2a. Sposób przygotowania zupy (fot. J. Fiedler)
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−	Dodać do garnka obrane wcześniej ziarna 
kukurydzy, a także resztę kolb. Całość zalać 
bulionem warzywnym lub mięsnym i zago-
tować bez przykrycia.

−	Gotować zupę na małym ogniu ok. 15 min. 
od zagotowania. Pod koniec gotowania wy-
jąć z garnka kolby zostawiając same ziarna 
kukurydzy.

−	Zupę ostudzić i dokładnie zblendować blen-
derem ręcznym lub kielichowym. W przy-
padku blendera ręcznego łatwiej blendować 
zupę partiami. Po zblendowaniu powinien 
powstać gęsty krem.

Zblendowaną zupę kukurydzianą przelać przez 
sitko by pozbyć się pozostałych włókien. Jeśli 
mamy bardzo dobry blender można pominąć ten 

Fot. 2b. Sposób przygotowania zupy (fot. J. Fiedler)

krok. Tak przygotowany krem jeszcze raz pod-
grzać i doprawić do smaku szczyptą soli i pieprzu 
(najlepiej świeżo zmielonego).

−	Świeżą bazylię drobno posiekać i rów-
nież dodać do kremu. Całość dokładnie 
wymieszać i przelać do miseczek. Zupę 
można podawać np. z grzankami, groszkiem 
ptysiowym lub bez żadnych dodatków. 
Smacznego!

Czas przygotowania dania: ok. 45 min.

Wartość odżywcza posiłku (1 z 4 porcji)
Kaloryczność: 387,25 kcal
Zawartość białka: 8,37 g
Zawartość węglowodanów: 44,19 g
Zawartość tłuszczów: 18,67 g

mgr Julia Fiedler,
dietetyk kliniczny

Fot. 2c. Sposób przygotowania zupy (fot. J. Fiedler)

Fot. 3. Zupa gotowa do spożycia. Smacznego (fot. J. Fiedler)
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Informacje PZPK
Postęp hodowlany, którego efektem są coraz lepiej dostosowane do warun-
ków europejskich odmiany kukurydzy sprawiają, że może ona być już cen-
nym źródłem nie tylko paszy dla zwierząt, ale także pożywienia dla ludzi i 

surowcem dla wielu gałęzi przemysłu. Roślina ta ma bardzo duży potencjał i 
tylko od nas zależy, czy będziemy potrafili go właściwie wykorzystać. W bieżą-

cym roku PZPK aktywnie kontynuuje działalność w kierunku promocji tej uprawy  
i wskazywania potencjalnych możliwości jej wykorzystania.

Realizacja programu  
„Złoty smak kukurydzy”

Program ten finansowany jest z Fundu-
szu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 

Zbożowych KOWR i realizowany jest przez 
cały 2022 r. Jego celem jest promocja uprawy  
i wykorzystania ziarna kukurydzy na cele spożyw-
cze. Do tej pory w ramach programu w 2022 r. 
przeprowadzono kilka spotkań.
1. W dniu 25 maja br. w Zespole Szkół Przemysłu 

Spożywczego w Poznaniu odbyła się promocja 
spożycia przetworów z kukurydzy i warsztaty 
kulinarne. Jej wartości prozdrowotne przedsta-
wili przedstawiciele PZPK, a uczniowie szkoły 
przygotowywali różne potrawy z kukurydzy, 
m.in.: zupę kukurydzianą, cukinię i gołąbki  
z kaszą kukurydzianą, pizzę na cieście kuku-
rydzianym, ciastka i oraz mamałygę z musem 
truskawkowym. Warsztaty zakończyły się 
degustacją potraw.

2. W dniu 5 czerwca br. podczas III Dnia Pola 
– Boguchwała 2022, na polach doświadczal-

nych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale odbyła się kolejna 
promocja i pokazy. Na kilku stoiskach można 
było obejrzeć i skosztować potrawy z kukury-
dzy przygotowane przez trzy Koła Gospodyń 
Wiejskich z: Boguchwały, Wary i Nowotańca. 
W promocji kukurydzy aktywnie uczestniczył 
dr inż. Roman Warzecha, wiceprezes PZPK, 
który zachęcał do spożywania produktów  
z kukurydzy, podkreślając jej walory od-
żywcze. Zwracał uwagę m.in. na to, że jest 
o produkt bezglutenowy i z tego względu 
zalecany jest osobom chorującym na celiakię. 
Podkreślał jednak, że niestety, w Polsce na-
dal spożywa się niewielkie ilości produktów  
z ziarna kukurydzy. Statystyczny Ameryka-
nin spożywa rocznie około 12 kg kukurydzy 
cukrowej, podczas gdy w Polsce jej spożycie 
wynosi zaledwie 0,5 kg/os.

3. W dniu 14 czerwca br. na terenie IHAR  
w Radzikowie, podczas III Ogólnopolskiego 
Pokazu Polowego Postępu Genetycznego 
Roślin Uprawnych – Radzików 2022, PZPK 
na swoim stoisku przeprowadził kolejną pro-
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mocję w ramach programu. Tym razem były 
to wykłady i prezentacje polowe.
W ramach promocji uprawy i wykorzystania 

ziarna kukurydzy na cele spożywcze ukazują się 
również publikacje i artykuły w prasie branżowej.

Realizacja programu „Kukurydza  
ziarnem przyszłości”

W latach 2021-2023 PZPK oraz Krajowa 
Federacja Producentów Nasion Kuku-

rydzy i Sorgo (FNPSMS) z Francji wspólnie pro-
wadzą kampanię promocyjną „Seeds for Future” 
finansowaną przy wsparciu Unii Europejskiej.  
W ramach tegorocznych działań PZPK zorgani-
zował dwie konferencje naukowe:
w dniu 7 marca br. konferencję pt. „Nawożenie 

kukurydzy w świetle wymagań zielonego ładu” 
(on-line). Materiały dostępne są na stronie 
internetowej: 
https://kukurydza.info.pl/prezentujemy-
-materialy-z-odbytej-w-dniu-7-marca-
2022-w-trybie-on-line-konferencji-
naukowej-pt-nawozenie-kukurydzy-w-
swietle-wymagan-zielonego-ladu/

w dniu 16 marca br. w Wysokim Mazowieckim 
konferencję pt. „Produkcja ziarna kukurydzy 
na potrzeby żywienia zwierząt”. Jej współor-
ganizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie. Wydarzenie cie-
szyło się bardzo dużym zainteresowaniem,  
o czym świadczyło uczestnictwo w nim ponad 
200 osób. Obszerna relacja dostępna jest na 
stronie internetowej: 
https://odr.pl/2022/03/16/produkcja-ziarna-
kukurydzy-na-potrzeby-zywienia-zwierzat/, 
a materiały konferencyjne na stronie interne-
towej:
https://kukurydza.info.pl/16-marca-2022-r-
konferencja-produkcja-ziarna-kukurydzy-na-
potrzeby-zywienia-zwierzat/ 

W br. odbyło się także kilka spotkań koordyna-
cyjnych (on-line) dotyczących realizacji progra-
mu. Uczestnicy omawiali aktualny stan realizacji 
programu, sprawy bieżące i plany oraz zadania 
na najbliższą przyszłość. W dniu 10 sierpnia br. 
PZPK gościł Panią Valérie Brochet – koordy-
natora projektu i dyrektor Krajowej Federacji 
Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) 
z Francji, która przyjechała w ramach cyklu spo-

tkań koordynacyjnych. Pani Brochet spotkała się 
w siedzibie PZPK z przedstawicielami Związku, 
następnie wspólnie udała się z wizytą do Przed-
siębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. oraz 
do Hodowli Roślin w Smolicach. Obszerna relacja 
i fotorelacja z wizyty Pani Brochet dostępna jest 
na stronie internetowej: 
https://kukurydza.info.pl/wizyta-valerie- 
brochet-dyrektora-fnpsms-2/

Krajowe Dni Kukurydzy

W tym roku PZPK organizuje trzy spo-
tkania polowe, do udziału w których 

zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników 
i producentów.

Konferencja i Krajowy Dzień Kukurydzy – 
Długie Stare 2022 odbędzie się 6 września br. 
w miejscowości Wilkowice w powiecie lesz-
czyńskim. Partnerami wydarzenia są: Tygodnik 
Poradnik Rolniczy, Profi oraz Przedsiębiorstwo 
Rolne Długie Stare Sp. z o.o. Uczestnicy będą mo-
gli wysłuchać wykładów, m.in. na temat tego jak 
obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy. Ponadto 
odbędą się prezentacja ponad 100. odmian kuku-
rydzy 18. wiodących firm hodowlano-nasiennych 
i dystrybucyjnych oraz pokazy maszyn rolniczych 
do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej: 
https://kukurydza.info.pl/konferencja-i-krajowy-
dzien-kukurydzy-dlugie-stare-2022-2/

Krajowy Dzień Kukurydzy – Szepietowo 
2022 odbędzie się 11 września br. To spotkanie 
PZPK organizuje razem z Podlaskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W trakcie 
wydarzenia będzie można zobaczyć kolekcję 
ponad 130. odmian kukurydzy 20. wiodących 
firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. 
Uczestnicy będą mogli też wysłuchać wykładów 
dotyczących m.in.: uprawy kukurydzy, nawoże-
nia i ochrony przed szkodnikami. Przedstawione 
zostaną też wspólne działania PZPK i Krajowej 
Federacji Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo 
(FNPSMS) z Francji na rzecz promocji uprawy 
kukurydzy w Europie. Zaplanowano również 
promocję produktów z kukurydzy połączoną z ich 
degustacją. Ponadto odbędą się liczne prezentacje 
i pokazy pracy maszyn oraz urządzeń rolniczych 
do zbioru i zakiszania kukurydzy, a także uła-
twiających zagospodarowanie resztek po zbiorze. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 



552(62) 22 KUKURYDZA

https://kukurydza.info.pl/krajowy-dzien- 
kukurydzy-szepietowo-2022/

Dzień Kukurydzy i Sorga – Osiny 2022 odbę-
dzie się 9 września br. w Gospodarstwie Osiny 
wchodzącym w skład RZD IUNG – PIB Kępa. 
To spotkanie Związek organizuje wspólnie z In-
stytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– PIB w Puławach. W programie zaplanowano 
m.in.: wykłady, prezentację kolekcji odmian, 
pokazy maszyn oraz sprzętu do uprawy i zbio-
ru kukurydzy. Na polach gospodarstwa będzie 
można obejrzeć kolekcję 56. odmian kukurydzy, 
pochodzących z 11. firm hodowlano-nasiennych 
i dystrybucyjnych oraz 10 odmian sorgo z dwóch 
firm hodowlano-nasiennych. Więcej informacji na 
stronie internetowej: 
https://www.iung.pl/2022/08/03/dzien-kukurydzy-
-i-sorga-2022/

Czy powierzchnia uprawy kukurydzy 
będzie rosła?

Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce 
w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta-

ła. Według danych ARiMR w 2020 r. wynosiła 
1 421 576,46 ha, a w 2021 r. 1 718 761,74 ha. 
Wiele wskazywało na to, że w 2022 r. przekroczy 
magiczne 2 mln ha. Życie jednak zweryfikowa-
ło te przewidywania. Według danych ARiMR,  
z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
(https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/), powierzch-
nia uprawy kukurydzy w Polsce w 2022 r. wyniosła 
1 865 603,98 ha i była o 146 842,24 ha większa 
niż w roku minionym. Trudna sytuacja między-
narodowa związana m.in. z wojną w Ukrainie, 
bardzo wysoki wzrost cen środków do produkcji 
rolnej i coraz częstsze problemy z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości płodów pokażą w najbliższej 
przyszłości, czy powierzchnia uprawy kukurydzy 
w Polsce i w całej Europie wzrośnie, czy może się 
zmniejszy. Niestety ten rok nie był najlepszy dla tej 
rośliny. Susze panujące w okresie siewu, wysokie 
temperatury w okresie wiechowania i kwitnienia 
kukurydzy oraz długotrwały brak opadów w fa-
zie intensywnego wzrostu roślin i tworzenia się 
ziarniaków w wielu rejonach kraju spowodowały 
poważne zaburzenia w rozwoju roślin. Wiele 
plantacji, m.in. w Wielkopolsce, w Lubuskiem, 
na Opolszczyźnie i Kujawsko-Pomorskiem przed-
wcześnie pozasychało. Deszcze, które wystąpiły  
w drugiej połowie lipca i pierwszej dekadzie sierp-

nia były spóźnione i nie wszędzie pomogły. Zbiory 
kukurydzy już wystartowały. Bilans zysków i strat 
będzie dokładnie znany po żniwach.

Zmiana na stanowisku  
Dyrektora Biura PZPK

Po blisko 40. latach kierowania pracami 
Biura PZPK, z końcem czerwca br., na 

zasłużoną emeryturę przeszedł mgr inż. Euge-
niusz Piątek. Osoba zasłużona dla Związku, znana  
i lubiana w kręgach hodowców i producentów 
kukurydzy. Jego obowiązki z dniem 1 lipca br. 
przejął dr inż. Paweł Olejarski.

Nowy Dyrektor był długoletnim pracownikiem 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. 
Pracował w Zakładzie Entomologii, początkowo 
zajmując się tematyką szkodników buraka cukro-
wego, następnie zagadnieniami występowania  
i zwalczania szkodników magazynowych i bezpie-
czeństwem żywności. Przez cztery lata kierował 
w Instytucie Zakładem Transferu Wiedzy i Inno-
wacji. Pracował także w Polskim Stowarzyszeniu 
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deraty-
zacji, gdzie pełnił funkcję menedżera i redaktora 
naczelnego kwartalnika Biuletyn PSPDDiD.

W PZPK nowy Dyrektor będzie kontynuował 
prace związane z promocją kukurydzy i rozwojem 
Związku.

Zapraszamy na naszą stronę www  
i Facebooka

W celu zwiększenia aktywności członków 
oraz sympatyków Związku, a także 

wzrostu atrakcyjności i zainteresowania naszą 
działalnością producentów rolnych, zmodyfi-
kowana została strona internetowa PZPK. Za-
mieszczamy na niej m.in. informacje o bieżących 
wydarzeniach, relacje i fotorelacje z tych spotkań, 
które się już odbyły, a także zapowiedzi nowych. 
Niewątpliwie bardzo cenne i godne zaintereso-
wania są cotygodniowe informacje z cyklu „Co 
tydzień o kukurydzy”, które opracowuje prof. 
Paweł K. Bereś, pracownik naukowy IOR – PIB  
i członek Rady Związku. Profesor przekazuje  
w nich wszystkie aktualności w uprawie i ochro-
nie kukurydzy, dlatego warto je śledzić na bieżąco.

Informacje PZPK zamieszczamy też regularnie 
na Facebooku.

Planujemy dalszy rozwój mediów społeczno-
ściowych, z nadzieją, że będą miały one znaczący 



wpływ na promocję tej uprawy, a także zachęcą 
wiele osób do wstępowania do PZPK.

Zapraszamy do członkostwa w PZPK

Przypominamy, że na naszej stronie interne-
towej www.kukurydza.info.pl w zakładce 

„Dołącz do nas” umieszczona jest Deklaracja 

przystąpienia do PZPK. Do wyboru są dwie wer-
sje: tradycyjna – do wydrukowania, odręcznego 
wypełnienia i odesłania pocztą oraz elektroniczna, 
po wypełnieniu do przesłania on-line. Deklaracja 
zamieszczona jest także w tym wydaniu czasopi-
sma „Kukurydza”.

Dyrektor Biura PZPK
dr inż. Paweł Olejarski

Szanowni Czytelnicy!
Po czterdziestu latach pracy na stanowisku dyrektora biura Związku 

powołanego dla rozwoju kukurydzy w kraju i ponad trzydziestu latach 
redagowania czasopisma Związku „KUKURYDZA”  przyszła pora 
na zakończenie czynnej pracy zawodowej. Z dniem 30 czerwca zakończyłem 
przechodząc na emeryturę pracę zawodową w Polskim Związku Producentów 

Kukurydzy. Wspominając minione lata muszę powiedzieć, że na przestrzeni 
tego okresu w uprawie i wykorzystaniu kukurydzy nastąpiły kolosalne zmiany. 

W swych zamierzeniach na najbliższy czas mam zamiar spisać zmiany zacho-

dzące w rozwoju uprawy kukurydzy na przestrzeni ponad 50 lat w Polsce 
oraz osobach uczestniczących w realizacji tych zmian, z którymi współpracowałem. 

Dzisiaj jednak z okazji zakończenia czynniej pracy w Związku pragnę 
wszystkim osobom i firmom, z którymi dane było mi w okresie pracy 
zawodowej współpracować serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania 
składam tym, którzy z okazji zakończenia pracy w Związku przekazali mi 
podziękowania za lata współpracy oraz złożyli życzenia na kolejny etap życia.

Nowemu kierownictwu PZPK składam najlepsze życzenia sukcesu 
w realizacji przyjętego programu działań Związku dla dobra polskich rolników.

                              

                                          Eugeniusz Piątek

Poniżej zamieszczamy list długoletniego Dyrektora Biura PZPK, 
mgr inż. Eugeniusza Piątka

w realizacji przyjętego programu działań Związku dla dobra polskich rolników.

                                          Eugeniusz Piątek



POLSKI ZWIĄZEK 
PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl  
www.kukurydza.info.pl 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

(imię i nazwisko/w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej) 

(nazwa instytucji/w przypadku zgłoszenia firmy) 

Adres do korespondencji: 

miejscowość: ………..…... kod pocztowy: ……… poczta: ……...….. województwo: ……………..… 

tel. ……………………………………………… e-mail: ………………………..……. 

wielkość gospodarstwa: ………………………………….. 

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy publikowany na 
stronie internetowej Związku. 

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na 
konto PZPK: BNP Paribas Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej  
wniesienie. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora. 

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o. 

…………………………………….dnia…………………..20…..r.               …………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań 
tel. +48 61 662 74 20 
NIP: 777-00-05-215 
REGON: 001107480 
KRS: 0000020782 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
PL 93203000451110000000412330 
kod BIC: PPABPLPK 

..................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko / w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej)

..................................................................................................................................................................................................................... 
 (nazwa instytucji / w przypadku zgłoszenia firmy)

Adres do korespondencji:

miejscowość: ……................................... kod pocztowy: ….................. poczta: ……..............................….. 

województwo: …………..............................…..… tel. ……..........................….. e-mail: ……..........................................…..

wielkość gospodarstwa: ……........................

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy  
publikowany na stronie internetowej Związku.

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne  
Zebranie na konto PZPK: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43,  
60-837 Poznań.

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, 
wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych unie-
możliwi jej wniesienie.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o.

……........……………………………….          dnia ………………….. 20 ….... r.            .......……...........………………..
                     (miejscowość)       (podpis)

POLSKI ZWIĄZEK 
PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl  
www.kukurydza.info.pl 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

(imię i nazwisko/w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej) 

(nazwa instytucji/w przypadku zgłoszenia firmy) 

Adres do korespondencji: 

miejscowość: ………..…... kod pocztowy: ……… poczta: ……...….. województwo: ……………..… 

tel. ……………………………………………… e-mail: ………………………..……. 

wielkość gospodarstwa: ………………………………….. 

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy publikowany na 
stronie internetowej Związku. 

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na 
konto PZPK: BNP Paribas Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej  
wniesienie. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora. 

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o. 

…………………………………….dnia…………………..20…..r.               …………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań 
tel. +48 61 662 74 20 
NIP: 777-00-05-215 
REGON: 001107480 
KRS: 0000020782 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
PL 93203000451110000000412330 
kod BIC: PPABPLPK 






