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Kukurydza jako roślina tropikalna posiadająca dodatkowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla z atmosfery 
fotosyntezą torem C4, potrafi  bardzo szybko budować swoją biomasę w korzystnych warunkach termiczno-wilgot-
nościowych, ale i glebowych. Gabaryty tej rośliny sprawiają, że pozostawia po sobie na stanowisku bardzo dużo 
resztek pożniwnych, choć ich ilość zależy od kierunku produkcji. Na kiszonkę czy biogaz materii organicznej po-
zostaje mniej, gdyż jest wywożona z pola, natomiast przy produkcji na ziarno wszystkie nadziemne i podziemne 
części roślin poza ziarnem pozostają na ściernisku. Wskazuje się, że z 1 ha można uzyskać nawet 10-14 t słomy, ale 
ta wartość jest zmienna, bo nie na każdym stanowisku roślina ta zbuduje odpowiednią biomasę, zwłaszcza przy 
niekorzystnej pogodzie. 

W dobie wysokich  cen nawozów sztucznych, ale i organicznych pochodzących z zakupu, coraz większą uwagę 
zwraca się właśnie na resztki pożniwne kukurydzy jako na cenne źródło składników pokarmowych pod kolejne 
uprawy, które będą wysiewane bądź sadzone na danym stanowisku. Jeszcze do niedawna prawie nie mówiło się 
o wartościach nawożeniowych słomy kukurydzianej, lecz dzisiaj temat ten jest coraz częściej poruszany. To z tego
choćby powodu zaczęło się wreszcie mówić o potrzebie dokładnego rozdrabniania resztek pożniwnych po zbiorach.
O tym zabiegu było w numerze 33 „Co tydzień o kukurydzy”. Mechaniczne zwalczanie omacnicy w resztkach, czy
pośrednio redukowanie patogenów na nich zimujących to jedna strona medalu rozdrabniania słomy, ale każdy wie,
sztki pożniwne pod wpływem warunków środowiskowych, przy dużej aktywności mikroorganizmów, ale i makro-
organizmów glebowych (tzw. saprofagów – gatunki odżywiające się martwą materią organiczną) ulegają szybkiemu
rozłożeniu, stając się słabo widocznymi dla człowieka, choć sam proces ich mineralizacji i powrotu pierwiastków do
obiegu może trwać dłużej, gdyż są to złożone procesy zachodzące w środowisku glebowym.

W opracowaniach można spotkać różne dane związane z wartością nawożeniową słomy kukurydzianej. Nie ma 
jednych stałych wartości zawartości mikro i makroskładników, gdyż resztki resztkom są nierówne. Niekiedy poda-
je się zatem zawartość składników odżywczych w przedziałach (zwykle w kilogramach, niekiedy w procentach), 
co wydaje się dobrym rozwiązaniem. Te przedziały mogą się różnić w zależności od dostępnych danych, w tym 
w niektórych opracowaniach podane wartości są tymi, które uzyskano po poddaniu azotu na resztki pożniwne. 
W tym miejscu zatem warto wyjaśnić po co się „nawozi” resztki pożniwne nawozem azotowym organicznym bądź 
syntetycznym. Otóż azot jest potrzebny naturalnie występującym w glebie mikroorganizmom, ale też tym, które 
wnosimy za pomocą specjalnych biopreparatów przyspieszających rozkład słomy. To z kolei wynika z tego, że słoma 
kukurydziana jest bogatym źródłem węgla, ale jest bardzo uboga w azot. Wręcz podaje się, że to jest „negatywna” 
cecha słomy kukurydzianej. Stosunek węgla (C) do azotu (N) w słomie kukurydzianej wynosi średnio jak 40-60 : 1, 
czyli azotu jest jak na lekarstwo. Dodanie nawozu azotowego (zwykle wskazuje się na 8-10 kg N na każdą tonę sło-
my) ma na celu ograniczenie zużywania azotu jaki jest w glebie. Pojawiają się także wskazania, żeby z tym wprowa-
dzeniem azotu też nie przesadzać w ilościach, bo to może „zniechęcać” bakterie glebowe naturalnie wiążące azot 
z atmosfery do przeprowadzania tego procesu. 

Jak wskazują dane, przeciętnie sucha masa słomy kukurydzianej zawiera w sobie: 1,19% azotu; 0,20-0,46% 
fosforu; 1,04-1,87% potasu; 0,40% wapnia oraz 0,28% magnezu. Do tego dochodzą mikroskładniki, zwłaszcza miedź 
i bor. Przyjmuje się, że w pierwszym roku po przyoraniu słomy kukurydzianej dla rośliny następczej w pełni powinny 
być dostępne fosfor, potas i magnez, natomiast azot natomiast azot tylko w 30%. 

Patrząc z innej strony na wartość nawożeniową słomy kukurydzianej pod kątem NPK możemy znaleźć dane in-
formujące, że tona suchej masy resztek wprowadza do gleby: 8-12 kg azotu, 2-4 kg fosforu oraz 10-20 kg potasu. 
Biorąc pod uwagę nawożenie roślin warto uwzględniać w bilansie to, ile składników mamy szanse odzyskać z resz-
tek pożniwnych. To pozwoli wprowadzić oszczędności, ale i zarazem racjonalnie gospodarować nawozami, których 
ceny wręcz szokują.

Pisząc o słomie kukurydzianej pojawiają się z terenu sygnały dotyczące tego, że w dobie szalejących cen opału, 
może warto ją palić w piecach na biomasę? Bez wątpienia sytuacja jest kryzysowa w kwesti ach kosztów nośników 
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energii i problem wręcz wybuchł na naszych oczach w ostatnich miesiącach, jednak zbieranie i spalanie słomy ku-
kurydzianej nie wydaje się dobrym pomysłem patrząc pod kątem gleby i dbania o jej jakość. Gleba to wszak warsz-
tat pracy rolnika. W Polsce mamy problem z niską zawartością materii organicznej w glebie. Nie ma szansy, aby 
próchnica powstała w ciągu kilku lat, bo to bardzo złożony i długoletni proces, więc tym bardziej zabieranie materii 
organicznej z pól dołoży kolejną cegiełkę do pogłębiania się problemu ubożenia gleb. Martwa materia organiczna 
to nie tylko wspomniany nawóz organiczny, ale to pokarm dla różnych organizmów, to czynnik akumulujący wodę, 
czy też polepszacz struktury gleby. Kukurydza to jedyna roślina rolnicza w Polsce, która pozostawia tak dużą ilość 
biomasy na stanowisku, zatem gdyby ją tak wywozić i wywozić co roku, to stanowisko po jakimś czasie stałoby się 
„pustynią”. Oczywiście od wielu już lat słomę z kukurydzy wykorzystuje się do celów grzewczych, ale jest to głów-
nie jej przerób na brykiet. W jego skład wchodzą resztki łodyg, fragmenty liści, rdzenie kolb, liście okrywowe kolb,  
a niekiedy odpady powstałe przy suszeniu ziarna (samo ziarno nie wchodzi w skład brykietów). Skala przerobu 
słomy na brykiet, póki co jest marginalna, choć dane literaturowe wskazują, że resztki pożniwne kukurydzy mają 
wartość opałową na poziomie 14,8-15,2 MJ/kg, choć niektóre dane wskazują, że może ta wartość wzrosnąć do  
16-17 MJ/kg (węgiel kamienny to 25-32,7 MJ/kg), co klasyfikuje je jako materiał grzewczy, ale zarazem trzeba wska-
zać, że wsad do produkcji brykietu powinien być też odpowiednio dosuszony (10-15% wilgotności). Należy wie-
dzieć, że wartość opałowa biomasy zależy ściśle od jej wilgotności, zatem mokry surowiec musi być dosuszany, aby 
wzrosła wartość opałowa, a to przecież też są koszty. Palenie brykietem ze słomy kukurydzianej to owszem sposób 
ogrzewania budynków, ale czy jest to właściwy kierunek zagospodarowywania resztek pożniwnych? Niekoniecznie, 
choć sytuacja kryzysowa to jednak stan wymagający czasem różnych działań i trudno z nim polemizować. Wiadomo 
jednak, że część rolników słomę zostawi na polu, ale w obliczu problemów opałowych do spalania chce wykorzystać 
wysuszone ziarno kukurydzy. Literatura wskazuje, że takie ziarno cechuje się wartością energetyczną w granicach 
16-17 MJ/kg. Ziarno kukurydzy tylko nieznacznie ustępuje ziarnu owsa (17,1 MJ/kg), które znane jest jako surowiec 
opałowy od lat. Jest też o wiele lepsze od ziarna żyta (16,1 MJ/kg). Taką ciekawostką może być to, że spośród roślin 
rolniczych, to jednak nasiona rzepaku dzięki dużej zawartości tłuszczu są tymi, które najlepiej ogrzewają, bo tu war-
tość energetyczna może wynosić 21,9 MJ/kg.  

Gdyby zatem mieć prosty wybór czym palić – słomą z kukurydzy czy ziarnem z tej rośliny, to raczej ziarno lepiej 
wybrać. To by była raczej odpowiedź dla tych co pytają o te kwestie. Słoma niech nawozi i buduje materię organicz-
ną w glebie. Najlepiej jednak byłoby, aby w końcu w Polsce powstały takie rozwiązania w energetyce, które będą 
niskoemisyjne, tanie, wydajne, tak aby nikt nie musiał się martwić o to czym ogrzeje się domy, albo czy koszty ener-
gii nie zniszczą budżetów domowych. Od lat temat jest nierozwiązany i może obecna sytuacja kryzysowa sprawi, 
że w końcu zacznie się nie tylko mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski, o niezależności energetycznej, ale 
zacznie działać i to zdecydowanie w tym kierunku.
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