
Plon kukurydzy jest zbierany w różnym czasie, co zależy od podgatunku tej rośliny, ale i od kierunku produkcji. 
W zależności od regionu kraju, przebiegu warunków pogodowych i wchodzenia odmian w optymalny okres zbior-
czy, proces ten zaczyna się od lata i trwa do późnej jesieni. Zwykle jako pierwszą zbiera się kukurydzę cukrową (ale 
etapowo, w zależności od daty siewu), następnie kiszonkową razem z bardzo wczesnymi odmianami ziarnowymi, 
a następnie późniejsze odmiany na ziarno. Termin zbioru kukurydzy wpływa na to, kiedy wkracza się z uprawami 
pożniwnymi, wśród których bardzo ważne jest rozdrabnianie resztek pożniwnych. To rozdrabnianie może się od-
bywać na dwa sposoby – albo poprzez niskie korzenie słomy, albo przez zastosowanie maszyn rozdrabniających, 
wśród których szczególnie powszechnie używa się mulczery. Najlepiej jednak połączyć oba sposoby naraz. 

Pisząc o rozdrabnianiu słomy kukurydzianej trzeba wskazać, że na większości pól zbiór plonu odbywa się mecha-
nicznie, stąd też używane sieczkarnie bądź kombajny zbożowe pozostawiają na polu resztki roślin niżej bądź wyżej 
ścięte, jak również mniej lub bardziej rozdrobnione przez elementy tnące maszyn. Przy uprawie kukurydzy słodkiej 
na małą skalę, zbiór plonu kolb odbywa się ręcznie, zatem do ścięcia i rozdrobnienia pozostają całe rośliny. 

Pisząc o rozdrabnianiu resztek trzeba zadać sobie pytanie po co się to robi? Większość osób wskaże, że chodzi 
o mechaniczne zwalczanie zimujących w łodygach gąsienic omacnicy prosowianki. Owszem, to jeden z powodów, 
ale nie jedyny o czym będzie w dalszej części tekstu. Omacnica prosowianka zimująca w resztkach łodyg, czasem 
w rdzeniach kolb to łatwy cel dla producentów kukurydzy, zwłaszcza, gdy ci nie mają czym lub z innych powo-
dów nie wykonują zwalczania szkodnika w pełni wegetacji za pomocą metody biologicznej lub chemicznej. Ukryte 
w resztkach gąsienice można skutecznie zwalczyć używając ogólnie dostępnych maszyn stosowanych na ścierniska. 
Trzeba jednak zwracać uwagę na terminy ich zastosowania. Zasada tu powinna być jedna – im szybciej po zbiorze 
plonu dokona się rozdrabniania tym lepiej. Trudno tu pisać o konkretnych terminach, choć najlepiej, aby do 7-10 dni 
od zbioru już resztki były dobrze pocięte. 

Gdy piszemy o kukurydzy cukrowej z której kolby obrywane są ręcznie, to nie należy doprowadzić do sytuacji, 
że takie ogołocone rośliny z kolb czekają aż do naturalnego zeschnięcia i wówczas są ścinane. Pamiętać należy, że 
po zbiorze kolb nadal w łodygach żeruje omacnica prosowianka i im później zniszczymy takie resztki, tym dajemy 
jej więcej czasu na rozwój, a tym samym na udane zimowanie gąsienic u podstawy łodyg. Podobnie rzecz ma się 
przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę, gdy nóź tnący maszyny jest prowadzony dość wysoko, zatem zostają dłuższe 
fragmenty łodyg, w których mają szansę przetrwać gąsienice szkodnika celem dokończenia rozwoju i zejścia do 
podstawy łodygi. To z tego powodu wskazuje się, żeby nie czekać z rozdrabnianiem takich resztek, lecz wykonać ten 
zabieg jak najszybciej po przejechaniu sieczkarni. W tym miejscu jednak ważna uwaga – bez wątpienia sieczkarnia 
to maszyna, która eliminuje sama większość gąsienic omacnicy, które są „mielone” razem z biomasą. Dzieje się 
tak, ponieważ na etapie zbioru kiszonki jeszcze większa liczebność szkodnika jest notowana w tkankach powyżej 
połowy wysokości rośliny, a więc tej części, która jest ścinana. To powoduje, że w resztkach łodyg pozostają zwykle 
te gąsienice, które pochodzą z wcześniejszych wylęgów i stopniowo migrują w dół rośliny, gdzie będą zimowały. 
W przypadku kukurydzy ziarnowej, którą zbiera się później, to wiele gąsienic w momencie zbioru jest już w niskich 
częściach roślin, gdzie tworzy kolebki zimowe wewnątrz łodyg. 

Z niszczeniem mechanicznym większych fragmentów łodyg, ale choćby i resztek kolb, które opadły z różnych 
powodów na glebę (w tym wskutek żerowania omacnicy prosowianki) nie należy zwlekać. Owszem są sytuacje, że 
nie da się tego zabiegu wykonać jesienią danego roku np. wskutek opadów deszczu (czasem już śniegu), 
ale to też nie powinno nas zwalniać z ich rozdrabniania. W takich awaryjnych sytuacjach rozdrabnia-
nie można wykonać końcem zimy oraz na początku wiosny. O wiosennym mulczowaniu resztek pisano 
w komunikacie nr 2 „Co tydzień o kukurydzy”.
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Do mechanicznego zwalczania gąsienic omacnicy prosowianki zimujących w resztkach łodyg bardzo dobrze jest 
wykorzystać tak heder kombajnu jak i rozdrabniacz resztek pożniwnych zastosowany na ściernisko. Tam, gdzie to 
możliwe warto jak najniżej poziomu gleby prowadzić heder w trakcie omłotu ziarna, aby pozostawiał jak najkrót-
sze fragmenty pędów. Kto ma szansę powinien skorzystać z takich hederów, które na spodzie mają zainstalowa-
ne dodatkowe noże ścinające wyższe fragmenty łodyg. Hedery z dodatkowymi nożami tnącymi to bardzo dobre 
rozwiązanie pozwalające pozostawiać krótkie pędy. Jak dobrze poprowadzi się taki kombajn na równym polu, to 
można zobaczyć, że noże tnące potrafią ściąć w połowie pierwsze międzywęźle, a to tu najwięcej gąsienic omacnicy 
prosowianki zimuje. 

Obok hedera bardzo ważnymi maszynami, w które warto się zaopatrzyć są rozdrabniacze resztek tzw. mulczery. 
Urządzenia te za pomocą rzędu młotków mechanicznie docinają większe fragmenty łodyg i liści kukurydzy na mniej-
sze. Przy mulczowaniu nie należy się jednak śpieszyć, gdyż w zabiegu tym chodzi o to, żeby jak najdokładniej pociąć 
resztki roślin na ściernisku. Mulczer również należy prowadzić jak najbliżej powierzchni gleby tam, gdzie to możliwe. 
Oczywiście na polach nierównych, z dużą liczbą kamieni należy uważać i tak prowadzić maszynę, żeby jak najlepiej 
docinać rośliny, ale żeby nie uszkodzić jej np. wskutek uderzeń o twarde elementy. Do tego dochodzą też kwestie 
bezpieczeństwa samego rolnika, bo taki kamień wystrzelony spod maszyny (choć ta ma pewne zabezpieczenia) 
potrafi być niczym pocisk. 

Instytut Ochrony Roślin testował różne maszyny pod kątem ich wpływu na zwalczanie omacnicy prosowianki 
ukrytej w resztkach łodyg i bez wątpienia mulczery okazały się najbardziej przydatne, bo potrafiły zwalczyć mecha-
nicznie do 70% gąsienic na danym polu. Trzeba wiedzieć, że nie da się wszystkich gąsienic zwalczyć, bo część z nich 
schodzi tak blisko poziomu gleby, że żadna maszyna rolnicza do nich nie dotrze. Niektóre wchodzą w podziemną 
część łodygi i kryją się przy szyjce korzeniowej. Bez dwóch zdań jednak, rozdrabnianie resztek to bardzo dobra me-
toda niechemiczna w walce z omacnicą. Trzeba ją jednak stosować na jak największym obszarze, bo tylko to pozwoli 
obniżyć liczebność szkodnika w kolejnym roku. Rozdrabnianie należy też prowadzić corocznie. Nie powinien to być 
tylko zabieg jednorazowy, bo niewiele to da. 

W niektórych gospodarstwach zamiast mulczerów stosuje się na resztki choćby glebogryzarki, ale nie są to ma-
szyny pozwalające dobrze rozdrabniać resztki. Można też stosować specjalne wały, bronę talerzową, czy też kulty-
watory ścierniskowe. Patrząc jednak na skalę zagrożenia omacnicą, to warto wybierać takie narzędzia, które fak-
tycznie jak najlepiej dotną resztki, w których szkodnik się chowa, a to też choćby jest związane z tym na jakim pozio-
mie uwilgotnienia pozostają tkanki, które mają być rozdrabniane. Nie każde narzędzie będzie je tak samo docinało. 

O potrzebnie rozdrabniania resztek w kontekście omacnicy prosowianki już było, ale resztki pożniwne to miejsce 
zimowania choćby patogenów grzybowych. Jedne zimują w postaci zarodników przetrwalnikowych, a jeszcze inne 
w postaci plechy. Jako że są to mikroorganizmy niewidoczne dla człowieka, więc trudno tu ocenić, ile ich na stano-
wisku jest i w jaki sposób rozdrabnianie resztek je ograniczy. Wiadomo jednak, że część zabiegów agrotechnicznych 
może mechanicznie uszkadzać zarodniki, a przy współudziale niektórych czynników pogodowych ograniczać ich 
żywotność. Te potrzebujące martwej materii organicznej do zimowania im szybciej ją stracą, tym mają mniejsze 
szanse przeżycia. To z tego powodu dokładne rozdrabnianie słomy ma także duże znaczenie dla ograniczania części 
grzybów patogenicznych. 

Nie można także zapominać o obecnie bardzo istotnej kwestii, a mianowicie o gromadzeniu materii organicz-
nej w glebie, sprzyjaniu życiu biologicznemu gleby, ale i o kwestiach nawożeniowych związanych z rozkładem 



resztek pożniwnych. Do tego dochodzą zagadnienia związane z ograniczaniem erozji, zatrzymywaniem wody  
w glebie, właściwym napowietrzaniu oraz poprawą struktury podłoża dzięki obecności materii organicznej. 

Nie trzeba być żadnym specjalistą, aby wiedzieć, że im mniejsze fragmenty tkanek pozostawi się na polu tym 
szybciej ulegną procesom rozkładu przy współudziale mikro i makroorganizmów, zwłaszcza w odpowiednich warun-
kach termiczno-wilgotnościowych. Rozdrabnianie resztek pożniwnych ma zatem kluczowy wpływ na to, jak szybko 
resztki pożniwne wejdą do pełnego obiegu materii organicznej w przyrodzie. Im szybciej się to stanie tym lepiej. 
Poza tym dobrze rozdrobniona słoma nie będzie utrudniała uprawy rośliny następczej. 

Ważną kwestią jest też to czy resztki kukurydzy przykrywać glebą czy też nie. Wymieszanie ich z podłożem po-
prawi i przyśpieszy ich rozkład, przy udziale wilgoci i organizmów jakie w tej glebie są. Nie można jednak ich przykryć 
zbyt dużą warstwą gleby, gdyż wówczas dojdzie do procesów gnilnych przy współudziale bakterii beztlenowych. 
Coraz częściej przed przykryciem resztek glebą stosuje się preparaty mikrobiologiczne z odpowiednio dobranymi 
mikroorganizmami przyspieszającymi rozkład materii organicznej, jak również na tym etapie wykonuje się regulację 
pH przez wapnowanie, ale również i można zastosować obniżone dawki nawozów azotowych, których zadaniem 
jest wspomożenie bakterii rozkładających słomę kukurydzianą. Jeżeli gleba jest bogata w życie biologiczne to sama 
sobie oczywiście poradzi z rozkładem materii organicznej. Coraz powszechniejsze używanie jednak preparatów 
przyśpieszających rozkład słomy wskazuje, że rolnicy widzą taką potrzebę w swoich gospodarstwach, choć trzeba 
wskazać, że na te procesy także duży wpływ ma pogoda. Susza w okresie zimy nie sprzyja tym procesom, bo może 
je spowalniać bądź wyhamować. Woda to bardzo ważny czynnik wspierający rozkład materii organicznej. 

Pojawiają się jednak pytania, czy można dokładnie rozdrobnioną słomę kukurydzianą pozostawić na powierzchni 
gleby jako ściółkę? Takie pytania płyną zwłaszcza od rolników gospodarujących w rejonach pojawu w okresie wio-
sennym tzw. burz pyłowych, które doprowadzają do poważnej erozji gleby, gdyż wywiewają z niej cenną warstwę 
próchniczną. Otóż taka ściółka jak najbardziej na powierzchni pola może pozostać. Chroni przed erozją, ale i ma 
działanie ograniczające parowanie wody, co zresztą jest praktykowane od lat. Pod kątem różnych zagrożeń ze strony 
agrofagów trzeba jednak cały czas monitorować uprawę, jak i przy pozostałych systemach uprawy gleby i roślin. Jak 
pojawiają się problemy fitosanitarne należy próbować je rozwiązywać w ramach dostępnych metod. 

Na zakończenie tego tekstu warto jednak wspomnieć, że rozdrabnianie resztek pożniwnych ma aspekt wielokie-
runkowy. To nie tylko mechaniczna walka z niektórymi agrofagami (profilaktyczna ochrona), ale to także działanie 
na rzecz przyśpieszania obiegu materii w przyrodzie, w tym krążenia pierwiastków, które jak wiadomo są kluczowe 
w odżywianiu się roślin. To także przygotowanie pola pod kolejną uprawę. Każdy jednak sam decyduje o tym, czy 
warto inwestować (bądź korzystać z usług) w maszyny dedykowane do rozdrabniania resztek czy też nie. Piszący te 
słowa stoi na stanowisku, że warto w uprawach kukurydzy dążyć do jak najlepszego rozdrobnienia resztek. Maszyn 
na rynku jest już sporo, o różnych wydajnościach, o różnym efekcie oddziaływania na tkankę (cięcie, rozrywanie, 
miażdżenie), więc każdy znajdzie coś dla siebie. Część maszyn najlepiej użyć po zbiorach plonu, ale są i takie, które 
wiosną kolejnego roku dotną mechanicznie te fragmenty, których nie udało się pociąć jesienią np. karpy korzenio-
we. Śnieżna bądź deszczowa zima pozwala na łatwiejszy rozpad półzdrewniałych łodyg kukurydzy w trakcie wykony-
wania zabiegów agrotechnicznych pod kolejne zasiewy/nasadzenia. O rozdrabnianiu resztek pożniwnych kukurydzy 
powstał film pokazujący możliwość użycia noży hedera oraz mulczera do tego zabiegu: https://www.youtube.com/
watch?v=09znwGi3E0A
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