
251(61) 22 KUKURYDZA

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.

Przygotowanie pola do siewu kukurydzy
Podstawowym celem przedsiewnej uprawy roli jest przygotowanie optymalnych warunków 

do wysiewu nasion uprawianej rośliny. Planując zabiegi, zawsze należy mieć na uwadze rodzaj 
gleby i aktualne warunki panujące na polu w okresie wiosennym oraz wymagania agrotechniczne 
rośliny pod którą ma być wykonywana uprawa. W związku z tym, działanie producenta rolnego 
podczas uprawy przedsiewnej powinno zmierzać do osiągnięcia trwałej gruzełkowatej struktury 
górnej warstwy gleby oraz do ograniczenia jej przesuszenia. Podstawową zasadą w przedsiewnej 
uprawie roli, która dotyczy też kukurydzy jest wykonanie spulchnienia wierzchniej warstwy 
tylko na głębokość planowanego siewu nasion.

Uproszczenia i różne systemy uprawy roli

W ostatnich latach daje się zauważyć 
tendencja do zmniejszania liczby za-

biegów uprawowych, a w szczególności do coraz 
częstszej rezygnacji z orki. Wynika to z faktu, 
że wszystkie systemy bez płużne charakteryzują 
się większą wydajnością niż system orkowy.  
W związku z tym w Polsce, systematycznie 
zwiększa się zainteresowanie uproszczeniami 
w uprawie roli, między innymi w uprawie pod-
stawowej jak i przedsiewnej. Taki trend spo-
wodowany jest również dużymi zmianami cen 
paliw i środków produkcji oraz zmniejszającą się 
opłacalnością produkcji roślinnej. Zmniejszanie 
kosztów produkcji roślinnej jest aktualnie jednym 
z ważniejszych celów dla producentów rolnych. 
Dlatego też coraz częściej rezygnują oni z trady-
cyjnej uprawy płużnej i decydują się na wprowa-
dzanie bezpłużnych technologii uprawy. Korzyści  
z wprowadzania różnych wariantów uprawy bez 
płużnej w pierwszej kolejności były dostrzegane 
przez producentów rolnych gospodarujących na 
dużych powierzchniach, u których występowały 
dogodne warunki glebowe do wdrożenia takich 
rozwiązań. Aktualnie uproszczeniami w uprawie 

roli interesują się też producenci gospodarujący 
na mniejszych powierzchniach. Zainteresowanie 
to rośnie również pod wpływem zwiększającej 
się z każdym rokiem oferty rynkowej narzędzi 
i maszyn do uprawy bez płużnej. Produkowane 
obecnie środki techniczne pozwalają na bar-
dziej dokładne wykonanie zabiegów uprawo-
wych oraz na precyzyjne umieszczanie nasion 
i nawozów mineralnych w uprawianej glebie 
(nieoranej glebie). Uzyskiwane aktualnie wyniki 
badań zarówno krajowych jak i zagranicznych, 
potwierdzają możliwości stosowania uproszczeń 
i technologii bezpłużnych w uprawie kukurydzy.

Uprawa przedsiewna w systemie płużnym 

W płużnym systemie uprawy roli, wiosen-
ne zabiegi przygotowujące stanowisko 

pod siew kukurydzy zazwyczaj wykonywane są 
po jesiennym zastosowaniu obornika, nawożenia 
fosforowego i potasowego oraz głębokiej orce 
przedzimowej lub po tylko wykonanej orce 
głębokiej. W praktyce przyjęło się uważać, że 
starannej uprawy przedsiewnej wymaga przede 
wszystkim burak cukrowy. Tymczasem wszyst-
kie rośliny, w tym także kukurydza powinna 
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mieć starannie przygotowaną rolę do siewu. 
Przemawia za tym punktowy siew nasion ku-
kurydzy, który stwarza wysokie wymagania  
w tym zakresie. Do szybkich i równomiernych 
wschodów ważna jest też właściwa i jednakowa 
głębokość uprawy, taka przy której elementy 
robocze maszyn i narzędzi nie pracują głębiej niż 
planowana głębokość siewu. Wówczas uzyskuje 
się bardzo dobre warunki dla wschodów, ponie-
waż nasiona są wysiewane na zleżałe podłoże  
z dobrym dostępem do wilgoci. 

Kukurydza jest zaliczana do roślin tzw. póź-
nego siewu, co szczególnie należy uwzględniać 
podczas planowania prac uprawowych. Podej-
mowane działania powinny być nastawione 
na zatrzymanie jak największej ilości wody  
w glebie, która została nagromadzona w okresie 
zimowym. W związku z tym, wiosną pierw-
szym zabiegiem powinno być włókowanie, 
które zapobiega stratom wilgoci i wstępnie 
przygotowuje pole. Zabieg ten należy wykonać 
jak najwcześniej, jak tylko jest możliwość jego 
przeprowadzenia bez ryzyka pozostawiania ko-
lein. Stosowanie brony zębatej zamiast włóki, ze 
względu na jej głębsze działanie sprzyja więk-
szym stratom wilgoci oraz pogarsza strukturę. 
Wykorzystując w tym okresie brony, należy je 
odwrócić zębami do góry, by ich działanie było 
płytsze i podobne do włóki. Wykonywanie ko-
lejnych zabiegów uprawowych zależeć powinno 
od bieżących warunków pogodowych oraz stanu 
i zwięzłości uprawianej gleby.

Na glebach lekkich i średnich, uprawę 
przedsiewną można ograniczyć do dwukrot-
nego bronowania bronami zębatymi. Dobrym 
rozwiązaniem będzie też zastosowanie agregatu 
złożonego z bron zębatych połączonych z wałem 
strunowym. Dla gleb lekkich szczególnie waż-
ne jest zachowanie jak największych zapasów 
wody, będących podstawowym czynnikiem 
decydującym o plonach. Z tego też względu 
stosowanie narzędzi bądź maszyn intensywnie 
spulchniających glebę nie jest wskazane. Brony 
są najtańszym narzędziem uprawowym, a wy-
konywany zabieg jest też wydajny.

Na pozostałych glebach, typowo kukury-
dzianych, dobre efekty przy uprawie gleby pod 
kukurydzę zapewniają różnego rodzaju agrega-
ty uprawowe. Agregaty uprawowe do uprawy 
przedsiewnej powinny być podparte zarówno  

z przodu jak i z tyłu na wałach. Umieszcze-
nie elementów roboczych sekcji spulchnia-
jącej pomiędzy wałami zapewnia spulch-
nianie roli na jednakowej głębokości. Zęby 
spulchniające rolę powinny być sztywne, 
zakończone gęsiostópką lub sprężyste, z czę-
ścią roboczą zakończoną dwustronną redliczką.  
W przypadku zębów sprężystych konieczne jest 
ich gęste rozmieszczenie tak, aby odstęp między 
ich śladami wynosił ok. 6 - 8 cm, co zapewnia 
spulchnienie gleby oraz skuteczne rozbicie 
brył. Takie rozstawienie zębów gwarantuje też 
w miarę równe podłoże i tworzy dobre warunki 
do kiełkowania nasion. Dla wyrównywania 
powierzchni pola stosowane są włóki o regu-
lowanej głębokości pracy, które najczęściej są 
umieszczone za przednim wałem strunowym. 
Prędkości robocze agregatów powinny być do-
stosowane do warunków panujących na polu. 
Przy zbyt małych prędkościach roboczych po-
gorszeniu ulega jakość pracy. Zazwyczaj powin-
ny one wynosić powyżej 8 km/h i w zależności 
od potrzeb mogą być zwiększane do 12 km/h. 
Stosowanie zbyt dużych prędkości może prowa-
dzić do nadmiernego rozdrobnienia gruzełko-
watej struktury roli, a w skrajnych przypadkach 
nawet do jej rozpylenia.

Aktywne maszyny uprawowe zaleca się 
stosować tam, gdzie występują cięższe warunki 
glebowe. Wykorzystanie tego typu maszyn po-
winno zapewnić przygotowanie gleby do siewu 
w jednym przejeździe roboczym. Zaletą maszyn 
aktywnych jest duża możliwość wpływania na 
efekt uprawy przez dostosowywanie prędkości 
roboczej agregatu do stanu gleby w danym cza-
sie czy poprzez zmianę przełożenia w skrzyni 
przekładniowej maszyny. Podczas wykonywania 
uprawy należy każdorazowo kontrolować efekty 
pracy i tak dobierać prędkość roboczą agregatu, 
by nie doprowadzić do rozpylenia gleby, która 
po dużych opadach będzie miała skłonność do 
szybszego zaskorupiania się. Po wykonaniu 
uprawy przedsiewnej na powierzchni pola 
również powinna zostać wytworzona warstwa 
luźnej gleby, o gruzełkowatej strukturze, przez 
którą może następować wymiana powietrza  
i ciepła niezbędnego do kiełkowania nasion. Tak 
wykonana uprawa gleby zapewni szybkie jej na-
grzewanie się do temperatury 8-10°C, niezbędnej 
do dobrego kiełkowania nasion.
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Po orce wiosennej

Na glebach lekkich, które charakteryzują 
się nietrwałą strukturą, zaoranie pola na 

wiosnę również daje zazwyczaj dobre efekty. Jeśli 
nie wykonano orki głębokiej jesienią, a warunki 
na to pozwalają, można zaorać pole w okresie 
zimowym lub na przedwiośniu. Orka wiosenna 
powinna być wykonana najpóźniej na 3-4 tygo-
dnie przed planowanym siewem. Ponadto powin-
na być płytsza – około 20-22 cm i uzupełniona 
wałem Campbella, który działa zagęszczająco.  
W przypadku jego braku, można zastosować bro-
nę kolczatkę. Jeżeli na polu pozostało ściernisko 
po zbiorze zbóż lub z rozdrobnioną słomą np. po 
zbożach czy kukurydzy ziarnowej, to w pierwszej 
kolejności należy wykonać uprawę agregatem 
ścierniskowym, a następnie orkę. Zastosowanie 
takiego układu zabiegów agrotechnicznych po-
zwoli dokładnie wymieszać duże ilości słomy  
z wierzchnią warstwą roli i tym samym uniknąć 
warstwowego przyorania resztek pożniwnych. 
Na polach czystych i niezachwaszczonych np. po 
burakach, ziemniakach lub poplonie ściernisko-
wym pozostawiającym delikatne i kruche resztki 
roślinne (np. gorczyca), orkę można pominąć. 
Wówczas uprawę najkorzystniej będzie wykonać 
wczesną wiosną agregatem, w którym sekcją 
spulchniającą jest brona talerzowa lub kompak-
towa brona talerzowa. 

Przygotowanie pola do siewu w uprosz-
czonych systemach uprawy roli

Wprowadzenie uproszczonej uprawy 
roli najczęściej polega na rezygnacji 

z wykonywania orki i zastąpienia jej uprawą 
konserwującą taką jak kultywatorowanie lub tale-
rzowanie. W bezpłużnych systemach uprawy roli, 
podstawową zasadą powinno być utrzymywanie 
pola chronionego roślinami lub przynajmniej 
resztkami pożniwnymi. Resztki roślinne podczas 
uprawy pożniwnej zostają częściowo przykryte  
i wymieszane z wierzchnią warstwą gleby, a czę-
ściowo pozostają na powierzchni pola. Uprawę 
konserwującą można prowadzić w różnych wa-
riantach. W sezonie agrotechnicznym można wy-
konać jeden (po zbiorze przedplonu) lub dwa (po 
zbiorze przedplonu i wiosną) zabiegi uprawowe 
biernymi agregatami uprawowymi na głębokość 
8-12 cm. W innym wariancie, może być wykony-
wany jeden zabieg po zbiorze, drugi po wzejściu 

samosiewów i chwastów, a trzeci wiosną 
przed siewem kukurydzy. Warianty polega-
jące na przeprowadzeniu płytkiej wiosennej 
uprawy na głębokość siewu są uznawane 
za korzystniejsze, ponieważ wykonanie 
spulchniania sprzyja szybszemu ogrzewaniu się 
roli, co zapewnia lepsze warunki do wyrówna-
nych wschodów nasion kukurydzy. Agregaty do 
tego typu uprawy posiadają sekcje spulchniające  
w postaci kultywatora o zębach sztywnych, brony 
talerzowej lub kompaktowej brony talerzowej. 
Do uprawy konserwującej najkorzystniej jest 
stosować agregaty uprawowe, których ramy są 
zbudowane z większej liczby belek, co pozwala 
na rozmieszczenie zębów przy większych odle-
głościach. Zęby z wąskimi lemieszami wytwa-
rzają drobniejszą strukturę gruzełkową gleby, 
która jest korzystniejsza do wykonania siewu  
w mulcz, w porównaniu do ciężkich kultywa-
torów o mniejszej liczbie zębów z lemieszami 
bocznymi. Tego typu agregaty są dodatkowo wy-
posażone w różnego rodzaju włóki np. segmento-
we, niwelatory i brony typu zgrzebło, co oprócz 
dobrego spulchniania całej powierzchni pola  
i intensywnego mieszania resztek roślinnych lub 
poplonu, zapewnia także bardzo dobre wyrówna-
nie jego powierzchni. Dzięki dużym odległościom 
między elementami roboczymi nie dochodzi do 
zapychania się agregatu podczas pracy na polach 
z dużymi ilościami resztek roślinnych. Tego typu 
agregaty na swoim wyposażeniu posiadają też 
różnego rodzaju elementy służące do kruszenia 
i ugniatania powierzchni spulchnionej gleby. 
Stanowią je stalowe rolki, wały typu STS (soil to 
soil) lub opasane elastycznym tworzywem czy 
stosowane już dość powszechnie wały oponowe. 
Zapewniają również bardzo dobre utrzymywanie 
nastawionej głębokości pracy dzięki podparciu  
z przodu na kołach a z tyłu na wale.

Przygotowania stanowiska pod zasiew 
kukurydzy po międzyplonach

Działania na rzecz zrównoważonego roz-
woju obligują do wprowadzaniu innych 

metod ograniczania zachwaszczenia np. poprzez 
uprawę międzyplonów. Wytworzona w okresie 
jesiennym masa roślinna ma za zadanie chronić 
glebę i gromadzić składniki pokarmowe. Między-
plony ograniczają również kiełkowanie i rozwój 
chwastów poprzez obecność resztek roślinnych na 
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powierzchni pola. W związku z tym, uprawa roślin 
okrywowych oraz mulczowanie może być jednym 
ze sposobów na ograniczanie liczby chwastów w 
początkowym okresie wzrostu kukurydzy. W tym 
przypadku po zbiorze przedplonu podczas uprawy 
pożniwnej wykonywany jest jednocześnie siew 
międzyplonu, najlepiej przemarzającego w okre-
sie zimy. Rosnące rośliny międzyplonu stanowią 
wtedy osłonę (mulcz) pokrywającą i chroniącą 
glebę przez okres jesieni, zimy i wczesnej wiosny. 
Wiosną, w przemarznięty międzyplon może być 
bezpośrednio siana kukurydza. Możliwy jest też 
drugi wariant polegający na wykonaniu przed 
siewem płytkiej uprawy w celu wymieszania 
międzyplonu z rolą i szybszego ogrzewania się 
roli, co zapewni lepsze warunki do wyrównanych 
wschodów nasion kukurydzy.

W wariantach uprawy bez płużnej, siew jest 
wykonywany siewnikami punktowymi, które są 
wyposażone najczęściej w tarczowe sekcje wysie-
wające. Tarcze skutecznie rozcinają powierzchnię 
pola dzięki czemu nasiona mogą być umieszczone 
na żądanej głębokości.

Uprawa pasowa

Do stosunkowo nowych rozwiązań tech-
nologicznych w krajowym rolnictwie 

można zaliczyć pasową uprawę roli. W okresie 
od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej 
nie są wykonywane żadne zabiegi uprawowe.  
W związku z tym, powierzchnię pola powinien 
pokrywać mulcz - przynajmniej rozdrobniona sło-
ma przez szarpacz kombajnu zbożowego. Ścierni-
sko i rozprowadzona na powierzchni pola słoma 
stanowi warstwę izolującą i chroni glebę przed 
nadmiernym nagrzewaniem się i utratą wody. Tym 
samym, rola mulczu w systemie uprawy pasowej 
jest tak samo ważna jak w innych technologiach 
uprawy bepłużnej. System uprawy pasowej może 
być wykonany na dwa sposoby. Technologia może 
się składać z dwóch zabiegów agrotechnicznych 
wykonywanych niezależnie od siebie w zapla-
nowanych odstępach czasowych. W pierwszej 
kolejności wykonywana jest uprawa pasów roli. 
W drugim zabiegu w tak przygotowane pole 
na uprawionych pasach wysiewane są nasiona. 
W przypadku roślin uprawianych w szerokiej 
rozstawie rzędów takich jak kukurydza, nie będą 
występowały problemy z dokładnym prowadze-
niem agregatu maszynowego wykonującego siew 

nasion i nie jest też wymagane korzystanie 
z nawigacji satelitarnej. Uprawę pasów roli, 
wprowadzenie do gleby nawozów mine-
ralnych, siew nasion oraz rozprowadzenie  
w strefie rzędów granulatów pestycydów 
lub nawozów można też wykonać w jednym 
przejeździe. W przypadku gdy w okresie jesien-
nym na polu wzejdzie znaczna ilość chwastów  
i będą one wyrośnięte, to przed wykonywaniem 
uprawy pasowej, wczesną wiosną należy je 
opryskać herbicydem nieselektywnym zawierają-
cym glifosat. Oprysk warto wykonać z pewnym 
wyprzedzeniem, aby na dużych chwastach było 
wyraźnie widoczne ich obumieranie. W przypad-
ku gdy zachwaszczenie nie jest duże, to wiosną 
warto poczekać, na wschody kolejnych chwastów  
i oprysk pola można wykonać na kilka dni przed 
planowanym zabiegiem uprawowym lub upra-
wowo-siewnym. Obecnie produkowane maszyny 
pozwalają na wykonanie wszystkich zabiegów  
w jednym przejeździe. Jednak w przypadku upra-
wy kukurydzy technologia dwuetapowa będzie 
korzystniejsza, ponieważ wcześniej wykonane 
spulchnianie będzie sprzyjało ogrzaniu się roli, 
co zapewni korzystniejsze warunki do wyrów-
nanych wschodów nasion kukurydzy. Nawożenie 
mineralne jest wykonywane doglebowo, a nawozy 
mogą być umieszczane na jednej głębokości np. 
kilkunastu centymetrów lub na dwóch głęboko-
ściach: bliżej nasion od 5 do 10 cm i od 20 do 
25 cm. Pasowa uprawa roli pozwala na ochronę 
gleb zagrożonych erozją, przy jednoczesnym 
przygotowaniu jej pod zasiew. Ze względu na 
częściową uprawę powierzchni pola, stwarzane są 
korzystniejsze warunki do zachowania większych 
zapasów wody.

Siew bezpośredni

W tym systemie uprawy od zbioru przed-
plonu do siewu rośliny następczej nie 

wykonuje się żadnych uprawek. Przedsiewne 
przygotowanie pola na wiosną będzie polegało 
na zniszczeniu samosiewów roślin i chwastów 
herbicydem totalnym zawierającym glifosat. 
Następnie w jednym przejeździe wykonywany 
jest siew nasion siewnikiem do siewu bezpośred-
niego łącznie z aplikacją nawozów mineralnych. 
Niewątpliwą zaletą siewu bezpośredniego jest 
duża wydajność i małe zużycie paliwa. Wadą 
jest natomiast konieczność stosowania specjal-
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nych siewników oraz bardzo często występujący 
spadek plonów. Mniejsze plony są spowodowane 
gorszymi warunkami glebowymi do rozwoju ro-
ślin, co prowadzi do mniejszej od zakładanej ich 
obsady. Może być to związane też z dużą ilość 
resztek roślinnych na powierzchni pola, a zwłasz-
cza trudno rozkładającej się słomy. Uwalniające 
się podczas rozkładu słomy toksyny mogą hamo-
wać kiełkowanie nasion i niekorzystnie wpływać 
na początkowy wzrost roślin. Dlatego też siew 
bezpośredni można zastosować w sytuacji, gdy 
warunki pogodowe uniemożliwią wykonanie 
uprawy roli. Decydując się na uprawę zerową  
i siew bezpośredni, dużą uwagę należy przykła-
dać do prawidłowego płodozmianu, ponieważ 
duża ilość resztek roślinnych na powierzchni 
pola sprzyja występowaniu chorób podsusz-
kowych, rolnic, ślimaków i gryzoni. Poprawne 
następstwo roślin po sobie, pozwala ograniczyć 
występowanie chorób i szkodników. Nie zaleca 
się też wykonywania siewu bezpośredniego na 
glebach lekkich, piaszczystych oraz na zlewnych 
i nieprzepuszczalnych. 

System uprawy roli a efekt finansowy

Ocena ekonomiczna systemów bez-
płużnych nie jest obecnie jedno-

znaczna i w dużej mierze może zależeć od 
wielkości gospodarstwa i warunków gospo-
darowania. W systemach bezpłużnych są mniejsze 
koszty uprawy roli w porównaniu do uprawy 
konwencjonalnej z wykorzystaniem pługa. We-
dług opinii wielu autorów, uprawa konserwująca 
z zastosowaniem mulczowania może ograniczyć 
koszty produkcji o około 35-40% i jednocześnie 
korzystnie oddziaływać na środowisko glebowe. 
Z drugiej jednak strony ponoszone są większe 
nakłady na środki produkcji, zwłaszcza w pierw-
szych latach po zaprzestaniu orki. W gospodar-
stwach wielkoobszarowych technologie bez płuż-
ne pozwalają w większym stopniu dotrzymywać 
optymalnych terminów agrotechnicznych niż  
w uprawie płużnej. Według części autorów, wynik 
finansowy gospodarstwa jako całości w obecnych 
realiach gospodarowania, jest w 40% uzależniony 
od wartości sprzedaży, a w 60% od ponoszonych 
kosztów produkcji. 

prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
Katedra Agronomii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ireneusz.kowalik@up.poznan.pl
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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.

Produkcyjność kukurydzy uprawianej w systemie 
ekologicznym i integrowanym

W ostatnim okresie w rolnictwie obserwowane są znaczące zmiany. Preferowane jest stosowa-
nie systemów gwarantujących opłacalność ekonomiczną, ale także korzystnie oddziałujących na 
środowisko glebowe. W uprawie wielu gatunków roślin, w tym kukurydzy najczęściej stosowany 
jest system konwencjonalny, w którym stosowane są intensywne technologie uprawy, ale także 
uproszczone zmianowanie i uprawa roli. Związane jest to także z wykorzystaniem zwiększonej 
ilości przemysłowych środków produkcji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko 
glebowe.

Wynikiem tego jest znaczny wzrost 
zainteresowania systemem rolnictwa 

ekologicznego, którego rozwój jest tendencją 
ogólnoświatową. W Polsce w ostatnich latach 
ten system produkcji stosowano w około 20 tys. 
gospodarstw, które zajmowały powierzchnię 
około 500 tys. ha, co stanowiło 3,4% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. Podstawową rolę 
plonotwórczą w tym systemie odgrywają właści-
wy płodozmian i dobór odmian pozwalających 
na lepsze wykorzystanie potencjału siedliska. 

Kukurydza jest gatunkiem, który może być 
uprawiany zarówno w systemie konwencjonal-
nym, integrowanym, jak i ekologicznym. Cała 
biomasa wykorzystywana jest do produkcji ki-
szonki, a w ostatnich latach stosowana jest także 
do produkcji biopaliw (etanol, biogaz), a ziarno 
tego gatunku jest podstawowym składnikiem 
mieszanek paszowych dla drobiu. W żywieniu 
tych zwierząt ziarno kukurydzy stosowane jest 
do produkcji mieszanek paszowych dla kurcząt 
i indyków. Wartość pokarmowa ziarna kukury-
dzy w fazie dojrzałości pełnej zależy od składu 
aminokwasowego białka, w tym niezbędnych 

aminokwasów (lizyny, metioniny) oraz od za-
wartości skrobi. Dla zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwach, a zwłaszcza według zasad 
ekologicznych zapotrzebowanie na pasze po-
winno być zaspokojone z gatunków roślin upra-
wianych w gospodarstwie. Takie gospodarstwa 
z reguły charakteryzuje większy udział TUZ 
w strukturze UR niż gospodarstwa tradycyjne. 
Jednak ze względu na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości pasz energetycznych co jest 
bardzo ważne w żywieniu bydła mlecznego ist-
nieje często potrzeba uprawy kukurydzy w takich 
gospodarstwach, która jest wykorzystywana do 
produkcji kiszonek. 

Kukurydza jest gatunkiem odznaczającym 
się dużą dynamiką pobierania i gromadzenia 
składników pokarmowych. W początkowym 
okresie wegetacji wytwarza łodygi, liście i rdze-
nie kolb, w których zgromadzona jest prawie 
cała zawartość włókna. W drugim okresie (po 
3 miesiącach) wegetacji następuje intensywne 
gromadzenie łatwo przyswajalnych węglowo-
danów, głównie skrobi w ziarnie. Dlatego też 
wartość paszowa tego gatunku wzrasta wraz  
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z jej rozwojem, a najbardziej wartościową część 
u kukurydzy stanowi kolba. Ze względu na dużą 
ilość cukrów rozpuszczalnych jest ona doskona-
łym surowcem kiszonkarskim, a sporządzona  
z niej kiszonka jest paszą energetyczną, o warto-
ści której decyduje przede wszystkim zawartość 
skrobi znajdującej się w ziarnie.

Kukurydza wysiewana jest w szerokie rzę-
dy co sprzyja występowaniu zachwaszczenia, 
którego ograniczenie często stanowi duży pro-
blem. Ponadto ze względu na powolny wzrost 
w początkowym okresie jej rozwój najbardziej 
ograniczają chwasty występujące w łanie od 
wschodów do 8–10 liścia. Straty plonu spowo-
dowane zachwaszczeniem kukurydzy, mogą 
wynosić 70%, a przy masowym ich wystąpieniu 
nawet 90%. Skuteczność chwastobójcza metod 
mechanicznych jest zdecydowanie mniejsza 
niż chemicznych, a najbardziej przydatna jest  
w zwalczaniu chwastnicy. Mechaniczne zabiegi 
mogą zniszczyć około 87 -90% chwastów wy-
stępujących w kukurydzy. Ważnym elementem 
zapewniającym wysoki poziom jej plonowania 
jest także właściwe nawożenie, umożliwiające 
uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości 
surowca kiszonkarskiego.

Produkcyjność kukurydzy uprawianej  
na ziarno 

Średnio za trzy lata większy plon ziarna 
ocenianych odmian kukurydzy (Ambro-

sini (KWS), Silvestre (KWS), Smolitop (HR 

Smolice), Ricardinio (KWS)), zapewniała 
uprawa w systemie integrowanym (kukury-
dza++, jęczmień jary, strączkowe, pszenica 
ozima + słoma + międzyplon ściernisko-
wy), niż ekologicznym (kukurydza++, 
jęczmień jary + wsiewka koniczyny czerwonej 
z trawą (2 lata), pszenica ozima + międzyplon 
ścierniskowy, mieszanka owsa z wyką jarą),  
a zwiększenie plonu wynosiło średnio około 
12% (rys. 1). 

W sezonach wegetacyjnych (2017 i 2019)  
o sprzyjającym przebiegu warunków atmos-
ferycznych korzystniej plonowała kukurydza 
uprawiana w systemie integrowanym, a w sezonie 
o mniejszej ilości opadów (2018) systemem eko-
logicznym. W sezonie o większej ilości opadów 
od średniej z wielolecia w okresie wegetacyjnym, 
w systemie integrowanym korzystny wpływ 
miało zastosowane nawożenie naturalne w połą-
czeniu z mineralnym oraz lepsze stanowisko, na 
którym była uprawiana kukurydza odznaczające 
się większą zawartością substancji organicznej 
zwiększającej pojemność kompleksu sorpcyjnego 
gleby i zdolnością do zatrzymywania większej 
ilości wody. Natomiast w roku o mniejszej ilości 
opadów w tym okresie w systemie ekologicznym 
znaczący wpływ miała uprawa w przedplonie 
koniczyny czerwonej. Porównanie poziomu plo-
nowania uwzględnionych w badaniach odmian 
wskazuje, ze najbardziej przydatna do uprawy 
nie zależnie od systemu były odmiany Sylvestre 
i Ambrosini, natomiast mniej przydatna była 
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polska odmiana Smolitop. Ponadto odmiana ta 
w systemie integrowanym plonował około 6% 
wyżej niż w systemie ekologicznym.

Średnia zawartość wody w ziarniakach czte-
rech ocenianych odmian w okresie 3 lat była bar-
dzo zbliżona (tab. 2). W drugim i trzecim sezonie 
wegetacyjnym zastosowany system produkcji nie 
miał znaczącego wpływu na wilgotność ziarna,  
w jednym większą wilgotnością charakteryzowa-
ło się ziarno kukurydzy uprawianej w systemie 
integrowanym. W latach sprzyjających uprawie 
kukurydzy istotnie większe ziarniaki wytwarzała 
kukurydza uprawiana w systemie integrowanym 
niż ekologicznym, a najmniejszymi ziarniakami 
charakteryzowała się odmiana Ambrosini (tab. 
2). Większą masę i liczbę ziaren z jednej kolby 
wytwarzały rośliny kukurydzy uprawiane syste-
mem integrowanym niż ekologicznym (tab. 3). 
Niezależnie od zastosowanego sytemu uprawy 
odmianę Ricardinio charakteryzowała większa 
liczba i masa ziaren z jednej kolby (tab. 3). 
Odmiana Silvestre odznaczała się największym 
udziałem ziarna w kolbie, a odmiana Ambrosini 

największym udziałem osadki w kolbie (rys. 2). 
Średnica kolby ocenianych odmian była zbliżona 
w obu systemach produkcji, a długość kolby 
nieco większa w systemie ekologicznym (tab. 
4). W dwóch latach (2017 i 2018) zastosowany 
system uprawy nie wpływał istotnie na wysokość 
osadzenia kolby, a także wysokość roślin. Na-
tomiast w roku 2019 zarówno wysokość roślin, 
jak i wysokość osadzenia kolby były mniejsze 
w systemie ekologicznym, co było spowodo-
wane głównie małą ilością opadów w czerwcu  
i lipcu (tab. 5). Niezależnie od systemu produkcji 
spośród ocenianych odmian, najniżej osadzała 
kolby odmiana Ambrosini, natomiast najwyższe 
rośliny charakteryzowały odmianę Ricardinio. 

Produkcyjność kukurydzy uprawianej 
na kiszonkę 

Zastosowany system produkcji miał zna-
czący wpływ na poziom plonu zielonej  

i suchej masy kukurydzy. Korzystniejsze warunki 
dla plonowania wystąpiły w systemie integrowa-
nym niż w ekologicznym. Średnie zwiększenie 

Tabela 1. Zabiegi agrotechniczne stosowane w uprawie kukurydzy 
 

Zabiegi agrotechniczne 
System produkcji 

ekologiczny integrowany 
Przygotowanie  
materiału siewnego nie zaprawiane  zaprawy producenta 

Zwalczanie chwastów  

mechaniczne: 
(3-krotnie pielnik szczotkowy: po 
wschodach kukurydzy – 1-2 liście, 
w fazie 4-6 liści kukurydzy, przy 
wysokości rośliny 25-30 cm  

Shedo 300 SC 1/ha +  
+ Innovate 250 EC  

w dawce 0,2 l/ha w fazie 4-6 liści  
(BBCh 14-16) 

Nawożenie (kgˑha-1) 40 ton  
obornika przekompostowanego  

25 ton obornika 
przekompostowanego 

 

N – 150 (mocznik) 
P – 39,2 (superfosfat potrójny) 
K – 49,8 (sól potasowa) 

 

Tabela 2. Masa 1000 ziaren i wilgotność ziarna w czasie zbioru odmian kukurydzy  
                 w zależności od systemu produkcji (średnia z 3 lat) 

 

Odmiana 
Masa 1000 ziaren (g) Wilgotność ziarna (%) 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Ambrosini 299,6 313,9 25,5 25,1 
Silvestre 305,4 312,8 26,0 25,2 
Smolitop 323,7 332,6 26,5 25,2 
Ricardinio 311,7 332,6 26,9 26,0 
       średnio 310,1 322,9 26,2 25,4 

 



34 KUKURYDZA 1(61) 22

plonu zielonej masy dla wszystkich ocenianych 
odmian wynosiło około 13 (t·ha-1) (tab. 6 i 7). 
Na większy plon w systemie integrowanym, 
podobnie jak w przypadku uprawy kukurydzy 
na ziarno, korzystny wpływ miało zastosowane 
nawożenie naturalne w połączeniu z mineralnym 
oraz lepsze stanowisko, w którym była uprawiana 
kukurydza. Porównanie poziomu plonowania 

uwzględnionych w badaniach odmian wskazuje, 
ze najbardziej przydatna do uprawy w systemie 
ekologicznym była odmiana Vitras, najmniej 
odmiana Bosman, natomiast w systemie inte-
growanym najlepiej plonowała odmiana Ułan. 
Największy wzrost plonu, około 37%, w systemie 
integrowanym w stosunku do ekologicznego za-
notowano u odmiany Bosman (tab. 8). 

Tabela 3. Liczba ziaren na kolbie i masa ziarna z jednej kolby odmian kukurydzy  
                 w zależności od systemu produkcji (g)   (średnia z 3 lat) 

 

Odmiana 
Liczba ziaren na kolbie (szt.) Masa ziarna z jednej kolby (g) 

System produkcji System produkcji 
ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Ambrosini 427,1 453,2 140,2 149,1 
Silvestre 437,1 439,8 142,1 150,8 
Smolitop 411,6 411,4 141,0 143,8 
Ricardinio 450,4 457,3 149,8 150,1 
       średnio 431,6 440,4 143,3 148,4 

 

Tabela 4. Średnica i długość kolby odmian kukurydzy w zależności od systemu produkcji  
                (średnia z 3 lat) 

 

Odmiana 
Średnica kolby (mm) Długość kolby (cm) 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Ambrosini 44 44 16,2 16,2 
Silvestre 42 43 15,9 15,6 
Smolitop 42 42 16,7 17,0 
Ricardinio 42 44 16,8 15,9 
       średnio 42 43 16,4 16,2 
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Tabela 5. Wysokość roślin oraz wysokość osadzenia kolby odmian kukurydzy w zależności  
                od systemu produkcji (średnia z 3 lat) 

 

Odmiana 
Wysokość roślin (cm) Wysokość osadzenia kolby (cm) 

System produkcji System produkcji 
ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Ambrosini 207 226 80 91 
Silvestre 228 231 92 97 
Smolitop 218 232 90 97 
Ricardinio 230 247 91 102 
       średnio 220 234 88 97 

 

Tabela 6. Plon zielonej masy odmian kukurydzy w zależności od systemu produkcji 
 

Odmiana 

Rok 
średnio 

Rok 
średnio 

I II III I II III 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany 
Bosman 27,8 44,3 33,2 35,1 54,5 65,9 41,3 53,9 
Opoka 38,5 46,8 30,3 38,5 51,5 55,7 36,3 47,8 
Ułan 46,5 48,7 32,0 42,4 61,7 64,5 49,9 58,7 
Vitras 44,6 54,3 38,9 45,9 51,3 61,1 44,3 52,2 

         średnio 39,4 48,5 33,6 40,5 54,8 61,8 43,0 53,2 
         NIR; α = 0,05 3,24 4,12 3,01  3,24 4,12 3,01  

 

Tabela 7. Plon suchej masy odmian kukurydzy w zależności od systemu produkcji 
 

Odmiana 

Rok 
średnio 

Rok 
średnio 

I II III I II III 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany 
Bosman 8,90 16,3 11,9 12,4 19,6 24,0 16,3 20,0 
Opoka 12,2 15,2 11,3 12,9 18,5 17,6 15,0 17,0 
Ułan 15,0 15,6 11,9 14,2 21,9 20,1 20,8 20,9 
Vitras 15,0 17,9 13,6 15,5 18,2 19,4 17,6 18,4 

         średnio 12,8 16,3 12,2  19,6 20,3 17,4  
         NIR; α = 0,05 0,65 0,79 0,54  0,65 0,79 0,54  
 

Tabela 8. Obniżka plonu zielonej masy kukurydzy w systemie ekologicznym w stosunku  
                 do integrowanego (%) 

 

Odmiana 
I rok II rok III rok 

średnio System produkcji System produkcji System produkcji 
ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Bosman 49,0 

100 

22,7 

100 

29,6 

100 

33,8 

Opoka 25,2 15,9 16,5 19,2 

Ułan 24,6 24,5 35,8 28,3 

Vitras 13,0 11,1 12,1 12,1 
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Zmienny przebieg warunków atmosferycz-
nych, a zwłaszcza ilość opadów w okresie 
wegetacji miał stosunkowo mały wpływ na 
kształtowanie się cech morfologicznych roślin 
kukurydzy. Kukurydzę uprawianą w systemie 
integrowanym charakteryzowała większa zawar-
tość suchej masy w całych roślinach i kolbach 
niż w systemie ekologicznym (tab. 9). W tym 
systemie rośliny w kolbach zawiązywały więk-
szą liczbę ziaren oraz odznaczały się mniejszym 
udziałem osadki kolbowej i liści okrywających 
(tab. 11). Ponadto rośliny kukurydzy w syste-
mie integrowanym osiągały znacznie większą 
wysokość niż uprawiane ekologicznie (tab. 13). 

Natomiast system uprawy miał stosunkowo 
mały wpływ na udział kolby w roślinie 
kukurydzy oraz długość i średnicę kolby 
(tab.10, 12 ). 

Porównanie ocenianych w badaniach 
odmian wskazuje, ze średnio za trzy lata charak-
teryzowała je zbliżona zawartość suchej masy 
w całych roślinach oraz kolbach. U odmiany 
Bosman i Opoka kolba stanowiła większy udział 
w roślinie niż u odmiany Vitras i Ułan, a naj-
większym udziałem ziarna w kolbie odznaczała 
się odmian Vitras. Dłuższe kolby wytwarzała 
odmiana Opoka i Bosman. Ponadto odmiana 

Tabela 9. Zawartość suchej masy w całych roślinach i kolbach kukurydzy (%) (średnie z 3 lat) 
 

Odmiana 

Zawartość suchej masy  
w całych roślinach kukurydzy  (%) 

Zawartość suchej masy  
w kolbach kukurydzy  (%) 

System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Bosman 34,9 37,3 48,8 52,3 
Opoka 33,9 36,4 50,2 53,6 
Ułan 33,9 36,1 49,9 53,9 
Vitras 33,8 35,7 48,2 50,2 

       średnio 34,1 36,4 49,3 52,5 
 

Tabela 10. Struktura roślin  kukurydzy (%)  (średnie z 3 lat) 
 

Odmiana 

Łodyga, liście i wiecha  (%) Kolba  (%) 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Bosman 33,8 34,8 66,2 65,2 
Opoka 35,3 35,4 64,7 64,6 
Ułan 40,9 38,6 59,1 61,4 

Vitras 39,9 37,3 60,0 62,7 
       średnio 37,5 36,6 62,5 63,4 

 

Tabela 11. Struktura kolby roślin kukurydzy (%)  (średnie z 3 lat) 
 

Odmiana 

Ziarno Osadka Liście 
okrywowe Ziarno Osadka Liście 

okrywowe 
System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany 
Bosman 71,6 17,7 10,7 74,8 15,3 9,9 
Opoka 76,3 14,9 8,8 79,4 13,8 6,8 
Ułan 75,5 14,8 9,7 79,2 13,2 7,6 
Vitras 79,6 11,6 8,8 80,9 10,8 8,3 

     średnio 75,7 14,8 9,5 78,6 13,3 8,1 
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Tabela 12. Długość, średnica i liczba ziaren na kolbie roślin kukurydzy (średnie z 3 lat) 
 

Odmiana 

Długość 
(cm) 

Średnica 
(mm) 

Liczba 
ziaren 
(szt.) 

Długość 
(cm) 

Średnica 
(mm) 

Liczba 
ziaren 
(szt.) 

System produkcji System produkcji 
ekologiczny integrowany 

Bosman 20,9 47,8 487 20,8 49,6 498 
Opoka 21,1 46,0 522 21,3 45,7 537 

Ułan 19,4 44,9 513 20,6 49,1 571 
Vitras 19,5 47,6 524 19,7 49,4 555 

     średnio 20,2 46,6 511 20,6 48,4 540 
 

Bosman zawiązywała najmniej ziaren na kolbie, 
osadzała kolby najniżej w porównaniu do innych 
odmian, a jej rośliny były najniższe. 

Produkcyjność kukurydzy w zależności 
od sposobu pielęgnacji mechanicznej  
i dawki nawożenia organicznego

W roku o małej ilości opadów i ich nie-
równomiernym rozkładzie przyczynił 

się do ograniczenia dostępności składników po-
karmowych zawartych w nawozach naturalnych. 
W efekcie uzyskano zdecydowanie mniejsze 
plony niż w roku o równomierniej rozłożonych 
opadach (drugi rok badań) (tab. 14). W lata o ko-
rzystnym przebiegu warunków atmosferycznych 
w okresie wegetacji największe plony świeżej 
i suchej masy kukurydzy zanotowano, gdy do 
jej pielęgnacji stosowano dwukrotnie pielnik 
szczotkowy i obsypnik przy wysokości 30 cm lub 
trzykrotnie pielnik szczotkowy (tab. 14). Nato-
miast w okresie wegetacji o małej ilości opadów 
zastosowanie zróżnicowanych zabiegów zwal-
czających chwasty miało niewielki wpływ na 
plonowanie kukurydzy. Zaniechanie pielęgnacji 

mechanicznej niezależnie od dawki nawożenia 
organicznego powodowało iż, plony suchej masy 
kukurydzy w lata o większej ilości opadów były 
o około 40% (I i III rok), a roku niekorzystnym 
o około 55 % mniejsze niż kukurydzy w której 
zwalczano chwasty mechanicznie.

W okresach wegetacyjnych sprzyjających 
wzrostowi kukurydzy zaniechanie pielęgnacji 
mechanicznej spowodowało. iż plony zielonej 
jak i suchej masy kukurydzy nawożonej dawką 
20 t·ha-1 były znacząco mniejsze jak nawożonej 
dawką 40 t·ha-1. Natomiast w warunkach ograni-
czenia zachwaszczenia pielęgnacją mechaniczną 
występujące różnice były niewielkie. W warun-
kach ograniczonej ilości opadów i zaniechania 
ograniczenia chwastów plony suchej masy 
kukurydzy nawożonej dawką 20 t·ha-1 były po-
dobne jak nawożonej dawką 40 t·ha-1. Natomiast 
w warunkach stosowania mechaniczne zabiegi 
pielęgnacyjne różnice te były nieco większe,  
a zwiększenie plonu wynosiło średnio około 4%. 

Zawartość suchej masy w całych roślinach 
kukurydzy była mało różnicowana zastosowa-
nym poziomem nawożenia organicznego, jak 

Tabela 13. Wysokość osadzenia kolby i rośliny oraz liczba kolb na roślinie (średnie z 3 lat) 
 

Odmiana 

Wysokość osadzenia kolby  
(cm) 

Wysokość roślin 
(cm) 

Liczba kolb na roślinie  
(szt.) 

System produkcji System produkcji System produkcji 

ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Bosman 93 102 243 276 1,0 1,1 
Opoka 109 114 254 274 1,1 1,0 
Ułan 128 129 280 313 1,1 1,1 
Vitras 125 128 268 303 1,0 1,0 
  średnio 113 118 261 291 1,05 1,05 
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również sposobem pielęgnacji (tab. 7). Nieco 
mniej suchej masy niezależnie od dawki kom-
postu zawierały rośliny kukurydzy do pielę-
gnacji których, zastosowano 3 krotnie opielacz.  
W roku o małej ilości opadów w lipcu mniej 
suchej masy o około 7% niezależnie od dawki 
kompostu zawierały rośliny kukurydzy do pie-
lęgnacji których nie zastosowano zabiegów me-
chanicznych w porównaniu do roślin pielęgno-
wanych mechanicznie. Zawartość suchej masy 
w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż 
w całych roślinach. Ponadto kolby roślin bez 
pielęgnacji mechanicznej zawierały od 10 do 20 
% mniej suchej masy niż roślin pielęgnowanych 
mechanicznie (tab. 15).

Struktura roślin kukurydzy znacząco różni-
cowana była pod wpływem zarówno zastosowa-
nych sposobów pielęgnacji jak również dawek 

nawożenia organicznego. Najniżej osadzały 
kolby i osiągały najmniejszą wysokość rośliny 
w uprawie których nie stosowano żadnych za-
biegów pielęgnacyjnych (tab. 16). Natomiast 
rośliny nawożone dawką 40 t·ha-1 kompostu 
były wyższe niż rośliny nawożone mniejsza 
o połowę dawką tego nawozu nie zależnie od 
sposobu pielęgnacji. Ponadto rośliny kukurydzy 
nawożone większą dawką charakteryzowały 
się nieco wyżej osadzoną kolbą na roślinie.  
W warunkach ograniczonej ilości opadów w lip-
cu rośliny kukurydzy nawożone dawką 20 t·ha-1 
kompostu osadzały kolbę i osiągały zbliżoną 
wysokość, jak rośliny nawożone większą o poło-
wę dawką tego nawozu, nie zależnie od sposobu 
pielęgnacji. Łodyga, liście i wiecha w strukturze 
rośliny kukurydzy nie pielęgnowanych stano-
wiły znacznie większy udział niż u w uprawie 
których do zwalczania chwastów stosowano 

Tabela 14. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki 
                  nawożenia organicznego 

 

Sposób pielęgnacji 

Plon zielonej masy (t·ha-1) Plon suchej masy (t·ha-1) 
I rok II rok III rok I rok II rok III rok 

D a w k a  p r z e k o m p o s t o w a n e g o  o b o r n i k a  (t/ha) 
20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 

A – kontrola;  26,3 30,5 18,8 18,6 26,0 29,3   9,5 11,8   5,2   5,3   7,6   8,3 
B – pielnik 
      szczotkowy 40,6 46,6 33,8 35,6 45,0 45,8 16,1 18,1 11,6 12,1 14,0 14,3 

C – opielacz 41,3 45,0 35,4 36,3 38,8 39,7 15,2 16,5 11,6 11,9 12,2 12,3 
D – pielnik +  
       obsypnik 45,3 49,0 33,4 35,8 38,7 40,5 17,6 18,8 11,9 12,7 12,8 13,0 

NIR; (α = 0,05) dla: 
dawki obornika 
sposobu pielęgnacji  

 
1,60 
3,02 

 
0,66 
1,24 

 
0,86 
1,69 

 
0,27 
0,50 

 
0,22 
0,41 

 
0,34 
0,61 

 

Tabela 15. Zawartość suchej masy w roślinach i kolbach kukurydzy (%) 
 

Sposób  
pielęgnacji 

Zawartość suchej masy w roślinach Zawartość suchej masy w kolbach 
I rok II rok III rok I rok II rok 

D a w k a  p r z e k o m p o s t o w a n e g o  o b o r n i k a  (t/ha) 
20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 

A – kontrola;  36,2 38,7 27,9 28,3 29,2 28,3 28,3 24,8 43,5 43,8 
B – pielnik 
      szczotkowy 39,6 38,7 34,4 34,1 31,1 31,2 50,2 45,6 54,1 55,1 

C – opielacz 37,1 36,7 32,7 32,9 31,4 31,1 48,4 45,1 55,5 56,0 
D – pielnik +  
       obsypnik 38,7 38,2 35,6 35,6 33,1 32,1 51,8 47,1 57,4 56,6 

NIR; (α = 0,05) dla: 
dawki obornika 
sposobu pielęgnacji 

 
0,82 
1,92 

 
r.n. 
2,12 

 
0,54 
1,42 

 
2,65 
3,14 

 
r..n. 
2,43 
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zabiegi mechaniczne (tab. 17). Średnio za trzy 
lata zwiększenie nawożenia organicznego z 20 
do 40 (t·ha-1) powodowało zwiększenie udziału 
kolby w strukturze rośliny. 

Najbardziej wartościową część rośliny kuku-
rydzy stanowi kolba, a zwłaszcza ziarno, które 
ma podstawowy wpływ na jakość surowca ki-
szonkarskiego. Średnio za trzy lata udział nasion 
w strukturze kolby u roślin w uprawie których 
nie ograniczano występowania chwastów był 
około 15% mniejszy niż w łanie pielęgnowanym 
mechanicznie (tab. 18). Zróżnicowane zabie-
gi mechaniczne ograniczające występowanie 
chwastów miały stosunkowo mały wpływ na 
kształtowanie się struktury kolby. Udział osadek 
kolbowych w kolbie był około 2 krotnie większy 
niż liści okrywających kolbę niezależnie od spo-
sobu pielęgnacji i dawki nawożenia organiczne-
go. Na udział osadki i liści okrywowych dawki 
nawożenia organicznego miały niewielki wpływ. 

Tabela 16. Wysokość roślin kukurydzy i  wysokość osadzenia kolby 
 

Sposób 
pielęgnacji 

Wysokość roślin (cm) Wysokość osadzenia kolby (cm) 
I rok II rok III rok I rok II rok III rok 

D a w k a  p r z e k o m p o s t o w a n e g o  o b o r n i k a  (t/ha) 

20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 

A – kontrola;  197 215 125 120 201 210 93 97 53 55 76 84 
B – pielnik 
      szczotkowy 242 266 188 189 235 238 110 113 79 83 88 91 

C – opielacz 242 255 179 182 232 235 104 108 78 77 87 88 
D – pielnik +  
       obsypnik 253 266 200 188 228 231 109 115 87 82 89 88 

 

Tabela 17. Struktura roślin kukurydzy (%) 
 

Sposób 
pielęgnacji 

Łodyga Kolba Łodyga Kolba Łodyga Kolba Łodyga Kolba Łodyga Kolba Łodyga Kolba 

I rok II rok III rok 

D a w k a  p r z e k o m p o s t o w a n e g o  o b o r n i k a  (t/ha) 

20 40 20 40 20 40 

A – kontrola;  84,0 16,0 78,1 21,9 64,0 36,0 65,2 34,8 47,4 52,6 48,6 51,4 
B – pielnik 
    szczotkowy 62,0 38,0 61,0 39,0 49,3 50,7 51,0 49,0 33,8 66,2 34,4 65,6 

C – opielacz 64,4 35,6 59,0 41,0 46,2 53,8 47,7 52,3 32,2 67,8 33,1 66,9 
D – pielnik +  
      obsypnik 59,9 40,1 57,8 52,8 48,8 51,2 47,6 52,4 33,8 66,2 33,7 66,3 

NIR; (α = 0,05) 
dla: 
dawki obornika 

sposobu pielęgnacji 

 
 

3,26 
5,24 

 
 

1,36 
2,16 

  
 

r. n. 
2,96 

 
 

r. n. 
2,13 

  
 

r. n. 
5,31 

 
 

r.n. 
4,86 

 

 

Podsumowanie

Kukurydza uprawiana na ziarno w sys-
temie integrowanym (po pszenicy  

i poplonie ścierniskowym w połączeniu z na-
wożeniem naturalnym i mineralnym) plonowa-
ła lepiej średnio o około 13% niż w systemie 
ekologicznym. Charakteryzowała ją większa  
o 4,1% masa tysiąca ziaren, o 3,6% masa ziarna  
z jednej kolby oraz o 2% większa liczba ziaren na 
kolbie niż w systemie ekologicznym.. W syste-
mie ekologicznym uprawa odmiany Ambrosini i 
Silvestre, (średnio 9,4 t·ha-1) zapewniała wyższy 
o około 8% poziom plonowania w stosunku do 
średnich plonów odmiany Smolitop i Ricardinio. 
W systemie integrowanym lepiej plonowały 
odmiany Ambrosini i Ricardinio (średnio 10 
t·ha-1), plony były większe o 9,2% w stosunku 
do dwóch pozostałych odmian. W obu systemach 
produkcji najniżej plonowała odmiana Smolitop; 
o około 10% w systemie ekologicznym od od-
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miany Ambrosini, a w systemie integrowanym 
od odmiany Ricardinio. 

Zastosowany system produkcji miał również 
znaczący wpływ na poziom plonu zielonej i su-
chej masy kukurydzy, a korzystniejsze warunki 
dla plonowania wystąpiły w systemie integrowa-
nym niż w ekologicznym. Średnie zwiększenie 
plonu zielonej masy dla wszystkich ocenianych 
odmian wynosiło około 31%. Większy poziom 
plonowania w tym systemie był spowodowany 
większą zawartością suchej masy w całych rośli-
nach kukurydzy, większą liczbą oraz większym 
udziałem ziaren w kolbie. Najlepszym plono-
waniem w systemie ekologicznym odznaczała 
się odmiana Vitras, a w systemie integrowanym 
odmiana Ułan. Najsilniejszą reakcję na nawoże-
nie mineralne wyrażoną plonem świeżej masy 
zastosowane w systemie integrowanym w po-
równaniu do systemu ekologicznego wykazała 
odmiana Bosman, a zwiększenie plonu wynosiło 
około 37%. Uwzględnione w badaniach odmiany 
odznaczały się zbliżoną zawartością suchej masy 
w całych roślinach, a największy udział ziarna  
w kolbie charakteryzował odmianę Vitras

Największe plony świeżej i suchej masy ku-
kurydzy uprawianej na kiszonkę zanotowano, 
gdy do jej pielęgnacji stosowano dwukrotnie 
pielnik szczotkowy i obsypnik przy wysokości 
30 cm lub trzykrotnie pielnik szczotkowy. Za-
niechanie pielęgnacji mechanicznej niezależnie 

Tabela 18. Struktura kolby kukurydzy (średnie z lat 2009-2011)   (%) 
 

Sposób 
pielęgnacji 

Nasiona 
% 

Osadka 
% 

Liście 
okrywowe 

% 

Nasiona 
% 

Osadka 
% 

Liście 
okrywowe 

% 

D a w k a  p r z e k o m p o s t o w a n e g o  o b o r n i k a  (t/ha) 

20 40 

A – kontrola;  59,9 23,3 16,7 63,7 21,5 14,8 
B – pielnik 
      szczotkowy 74,9 16,1 9,1 75,9 15,4 8,6 

C – opielacz 74,3 16,3 9,4 73,9 16,3 9,7 
D – pielnik +  
       obsypnik 75,6 15,9 8,5 78,2 13,9 7,9 

NIR; (α = 0,05) dla: 
dawki obornika 
sposobu pielęgnacji 

 
3,14 
4,17 

 
1,14 
2,14 

 
1,25 
1,97 

 

 

od dawki nawożenia organicznego powodowało 
zmniejszenie plonów suchej masy kukurydzy od 
około 40%, do 55 % w porównaniu do kukury-
dzy w której zwalczano chwasty mechanicznie.  
W roślinach nie pielęgnowanych, kolba stano-
wiła znacznie mniejszy udział niż w roślinach 
w uprawie których do zwalczania chwastów 
stosowano zabiegi mechaniczne. W roku  
o ograniczonej ilości opadów w lipcu plon ku-
kurydzy nawożonej dawką 20 t/ha były podob-
ne jak nawożonych dawką 40 t/ha. Natomiast  
w roku o większej ilości opadów nawożenie tego 
gatunku większą dawką nawożenia organicznego 
istotnie podnosiło poziom plonów niezależnie od 
zastosowanej pielęgnacji mechanicznej.

prof. dr hab. Jerzy Książak
Instytut Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa – 

PIB Puławy
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RACJONALNE NAWOŻENIE KUKURYDZY
Podstawowe zasady, jakie musi spełnić prawidłowo wykonana technologia nawożenia kuku-

rydzy musi uwzględnić: krytyczną fazę wzrostu i pobierania składników pokarmowych, wybór 
terminu oraz sposób (technikę) wysiewu nawozu, zbilansowanie składników pierwszo i drugo-
planowych, dobór takiego nawozu mineralnego, który pozwoli roślinie wykorzystać potencjał 
plonotwórczy niesiony w genotypie (materiał siewny) w danych warunkach środowiskowych, 
charakterystykę stanowiska tzn. zasobność gleby w składniki pokarmowe, pH, przedplon itp.

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.

Kukurydzę cechuje specyficzna 
dynamika pobierania składni-

ków pokarmowych. Jej potrzeby rosną 
wraz z postępem wegetacji roślin. 
Dotyczy to zwłaszcza azotu, ponieważ 
większą jego część kukurydza pobie-
ra podczas rozwoju generatywnego. 
Intensywna akumulacja składników 
pokarmowych przez kukurydzę wystę-
puje w okresie od fazy 4.tego – 5.tego 
liścia do końca kwitnienia. Rośliny w 
tym okresie pobierają około 80-85% 
azotu, 70-75% fosforu, 96% potasu  
i około 78% magnezu. Nawożenie ku-
kurydzy ma na celu przede wszystkim 
kontrolę  plonotwórczego działania 
azotu. Działanie to zależy nie tylko od 
wielkości dawki, ale także od czynni-
ków produkcyjnych warunkujących 
efektywne pobieranie azotu z gleby 
(fot. 1). Dawkę nawozu ustala się 
na podstawie oceny potrzeb pokar-
mowych kukurydzy (tab. 1). Jednak 
przed przystąpieniem opracowania 

Fot. 1. V-kształtna chloroza na starszych liściach kukurydzy konsekwencja 
deficytu azotu (fot. P. Szulc)
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technologii nawożenia kukurydzy azotem należy 
przyjąć następujące założenia: (i) należy stwo-
rzyć warunki do optymalnego działania azotu, 
(ii) azot należy stosować w dawce maksymalnej 
dla realizacji celów produkcyjnych, ale jedno-
cześnie minimalnej, aby zrealizować zadania 
wynikające z zasad ochrony środowiska (uprawa 
integrowana).

Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że 
podstawą racjonalnego nawożenia kukurydzy 
jest rozpoznanie zasobności gleby w składniki 
pokarmowe oraz uregulowany odczyn gleby. 
Okazuje się, że pilnego wapnowania wymaga 
ponad 50% gleb, a lokalnie nawet około 80% 
pól. Szczególnie podatne na zakwaszenie są 
gleby lekkie z natury mniej żyzne i bardziej 

podatne na suszę. Tymczasem wraz z rozwojem 
uprawy kukurydzy (2021 rok prawie 1,8 mln ha 
powierzchni uprawy), coraz częściej uprawia się 
ją na glebach klasy IV i V. Na takich glebach 
regulacja odczynu to warunek konieczny aby 
uzyskać odpowiednio wysokie plony kukury-
dzy. Wapnowanie jest ważne nie tylko z tytułu 
odkwaszającego działania CaO. Wapń spełnia 
szereg ważnych funkcji i jest niezbędny dla 
gleby i roślin. Jest składnikiem budulcowym 
każdej komórki roślinnej, a także jest niezbęd-
ny do prawidłowego pobierania innych makro 
i mikroskładników nawozowych. Ponadto 
zastosowanie nawozu wapniowego polepsza 
strukturę i warunki powietrzno-wodne gleby, 
co sprzyja plonowaniu rozwojowi roślin. Gleba  

Tabela 1. Pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę (Weichman 1992) 
 

Plon ziarna suchego  
t/ha 

Pobranie składników pokarmowych z 1 toną ziarna +  
+ masa składników zawarta w plonie ubocznym 

N P2O5 K2O S MgO 

Plon średni  5-8 ton 26 10 18 2,6 5,0 

Plon wysoki  > 8 ton 20 9,0 24 2,25 7,0 

  

Fot. 2. Widoczna szybkość regeneracji roślin kukurydzy po wystąpieniu przymrozku.  
Z lewej strony rośliny opryskane preparatem UniCal w dawce 1,5 l/ha, z prawej brak aplikacji tego preparatu (fot. P. Szulc)
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o strukturze gruzełkowatej szybciej nagrzewa 
się, co jest szczególnie ważne dla kukurydzy. 
Idealnym rozwiązaniem opisanych wyżej proble-
mów jest stosowanie preparatu UniCal w upra-
wie kukurydzy. Należy stwierdzić, że uzupełnie-
nie standardowego nawożenia mineralnego NPK 
preparatem UniCal (dolistnie) istotnie, dodatnio 
kształtuje parametry jakościowe kukurydzy 
uprawianej w technologii ziarnowej oraz kiszon-
kowej. Preparat UniCal w uprawie kukurydzy 
może być również środkiem chemicznym łago-
dzącym uszkodzenia wywołane przymrozkami 
(fot. 2). Jest to bardzo ważne, ponieważ szybszy 
początkowy wzrost kukurydzy jest gwarantem 
uzyskania wysokiego plonu ziarna oraz kiszonki 
o bardzo dobrych parametrach jakościowych  
i ilościowych.

Kukurydza bardzo efektywnie wykorzystuje 
azot z nawozów mineralnych w warunkach opty-
malnego zaopatrzenia w inne składniki (P, K, 
Mg, Zn), które decydują o sprawnej gospodarce 
azotowej. Kształtują one dynamikę pobierania 
azotu z gleby od początku wegetacji aż do doj-
rzałości mlecznej ziarniaków. Podstawą uzy-
skania wysokiego plonu kukurydzy są warunki 
wzrostu w fazie młodocianej (faza 5-6 liści),  
w której to kształtuje się pierwotna struktura 
plonu ziarna. Jest to jedna z ważniejszych faz 
rozwojowych kukurydzy, w której to rolnik musi 
zadbać o prawidłowe odżywienie roślin (home-
ostaza żywieniowa) oraz przyczynić się poprzez 

taki dobór czynników agrotechnicznych 
aby rośliny charakteryzowały się szybką 
dynamiką początkowego wzrostu. Z danych 
literaturowych wynika jednoznacznie, że 
wielkość plonu ziarna jest istotnie skorelo-
wana ze stanem odżywienia roślin oraz szybko-
ścią początkowego wzrostu (gromadzenie suchej 
masy). Drugą fazą krytyczną zapotrzebowania 
kukurydzy względem azotu jest okres od fazy 
6-7 liści do stadium pełni formowania się wiechy 
(tab. 2). Należy pamiętać, że niedobór azotu nie 
zawsze wynika z fizycznego braku składnika 
w glebie, lecz często z niedostatecznego odży-
wienia potasem, którego deficyt prowadzi do 
zbyt wolnego wzrostu rośliny. Wzrost plonów 
kukurydzy wynikający z większej efektywności 
azotu nawozowego prowadzi zawsze do więk-
szego jednostkowego zużycia potasu (tab. 3).  
W tabeli 1 zawarto jednostkowe zapotrzebowa-
nie kukurydzy na składniki pokarmowe. Należy 
zwrócić uwagę na to, że plon ziarna kukurydzy 
powyżej 8 t/ha jest możliwy do uzyskania pod 
warunkiem bardzo dobrego zaopatrzenia roślin 
w potas i magnez. Wraz ze wzrastającym plonem 
ziarna kukurydzy wzrasta również zapotrzebo-
wanie na te składniki. Jednocześnie zmniejszeniu 
ulega zapotrzebowanie na azot. Prawidłowość 
ta wskazuje na zasadę efektywnej gospodarki 
azotem przez kukurydzę, która w pierwszej ko-
lejności opiera się na optymalnym odżywieniu 
potasem, co prowadzi do wzrostu jednostkowej 
produkcyjności azotu.

Przed przystąpieniem ustalenia wielkości 
dawki nawozu pod kukurydzę najlepiej wykonać 
analizę zasobności gleby. Następnie w oparciu 
o zasobność gleby oraz jednostkowe pobranie 
składników pokarmowych z plonem (tab. 1) 
ustalić wielkość dawek nawozów mineralnych. 
Ustalenie dawki azotu w uprawie kukurydzy nie 
jest łatwe, ponieważ wymaga ona uwzględnienia 
zasobów azotu mineralnego (Nmin) w glebie na 
początku wegetacji oraz ilości azotu uwalnia-

Tabela 2. Krytyczne fazy reakcji kukurydzy na składniki  
                 pokarmowe (Grzebisz 2012) 

 

Faza  
rozwoju 

Składniki  
pokarmowe 

5-6 liści N, P, Zn 

Faza szybkiego wzrostu (7-16 liści) N, K, Mg, S 

Wyrzucanie wiechy Woda, N, K, B, Zn 

Nalewanie ziarna P, N, Zn, Mg, S 
  

Tabela 3. Wartości stosunku N : K dla kukurydzy plonującej na różnym poziomie  
                 (Grzebisz 2003) 
 

Kukurydza 
Plon i pobranie składników 

t/ha N 
kg/ha 

K2O 
kg/ha t/ha N 

kg/ha 
K2O 

kg/ha 
6,3 163 119 9,5 191 235 

Stosunek 
N : K 

N : K 
1 : 0,73 

N : K 
1 : 1,23 
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nego z zasobów glebowych w sezonie wege-
tacyjnym (mineralizacja). Dawkę azotu można 
wyliczyć na podstawie poniższej formuły:

DN = [plon (t/ha) x pobranie (kg N/t plonu)] – 
         – zawartość Nmin

Dobór nawozu azotowego powinien przede 
wszystkim uwzględniać cenę za czysty składnik 
zawarty w nawozie mineralnym jak i składniki 
towarzyszące, gdyż kukurydza nie jest szcze-
gólnie wymagająca co do formy tego składnika. 
Należy zaznaczyć, że przy tak wysokich cenach 
nawozów azotowych na producencie rolnym bę-
dzie spoczywał obowiązek wyliczenia prawidło-
wej oraz uzasadnionej ekonomicznie wielkości 
dawki N. Należy jedynie uważać, aby na krótko 
przed siewem kukurydzy nie stosować zbyt wy-
sokich dawek azotu w formie amonowej (NH4), 
gdyż forma ta szczególnie w środowisku zasa-
dowym łatwo przechodzi w amoniak (NH3), co  
z jednej strony prowadzi do strat tego składnika  
z gleby, a z drugiej może prowadzić do zakłóce-
nia wschodów.  Ze względu na swoistą dynamikę 
pobierania azotu przez kukurydzę dawka azotu 
powinna być podzielona i stosowana w dwóch 
terminach. Pierwsza, przedsiewna część dawki 
powinna wynosić około 60-70 % całkowitego 
zapotrzebowania kukurydzy względem tego 
składnika.  Pozostałą część azotu należy zasto-
sować w okresie od wschodów do fazy 6-7 liści. 
W tej fazie kukurydzy można wykonać ocenę 
stanu odżywienia roślin i w razie potrzeby prze-
prowadzić korektę nawożenia. Do pogłównego 
nawożenia kukurydzy należy stosować nawozy 
azotowe szybko działające np.: saletra amono-
wa. Należy jednak pamiętać o tym, aby tego 
zabiegu nie wykonywać wówczas kiedy rośliny 
są mokre, ponieważ może dojść do ich popa-
rzenia. Całkowitą dawkę azotu można podzielić  
i aplikować również w inny sposób. Pierwszą,  
w ilości około 20-30 kg zastosować jednocześnie 
z siewem nasion (nawożenie rzędowe nawozem 
NP), natomiast resztę pogłównie np. w fazie 5-6 
liści. Z badań przeprowadzonych w Katedrze 
Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu jednoznacznie wynika, że do nawożenia 
startowego kukurydzy oprócz fosforanu amonu 
(polidap) bardzo dobrze spośród nawozów azo-
towych nadaje się mocznik czy też saletra amo-

nowa. W praktyce rolniczej przyjmuje się, 
że w standardowo stosowanym nawożeniu 
kukurydzy nie należy w sumie przekra-
czać 100-130 kg N/ha pod korzeń. Znane 
są bowiem przypadki całkowitego znisz-
czenia wschodów kukurydzy przez nadmierne 
dawki nawozów aplikowanych tą metodą.  
Z kolei nawożenie przedsiewne w jednej dawce 
powinno być wykonane w formie nawozów 
wolniej działających (mocznik), na około  
2 tygodnie przed siewem kukurydzy. Nawożenie 
kukurydzy mocznikiem jest bardzo wskazane 
co wynika z kilku powodów. Pierwszym jest 
wzajemna synergia pobierania formy NH4 
oraz fosforu. Kolejnym mniejsza ilość energii 
potrzeba roślinie do pobrania formy amidowej 
i wykorzystania przez rośliny. Trzeba jednak 
mieć świadomość, że intensywne pobranie azo-
tu następuje przez młode korzenie, a warunki 
niesprzyjające ich rozwojowi silnie ograniczaj 
transport składników do rośliny. Kolejnym 
powodem preferującym nawożenie kukurydzy 
mocznikiem jest łatwość podania tego nawo-
zu oraz wymieszanie go z glebą. Zabezpiecza 
to przed stratami azotu w postaci amoniaku,  
a jednocześnie uniezależnia od ewentualnego po-
wierzchniowego przesuszenia gleby. W ostatnim 
okresie producenci kukurydzy stosują mocznik 
wzbogacony o inhibitory jego rozkładu (inhibi-
tory ureazy, otoczki spowalniające uwalnianie 
azotu). Takie nawozy prawidłowo zastosowane 
pozwalają znacznie ograniczyć straty azotu, 
nawet w średnio korzystnych warunkach.  Po-
nadto istotne tutaj również jest zwiększenie 
efektywności wykorzystania azotu nawozowego 
przez rośliny uprawne. Obowiązek ten wynika 
bowiem z przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 
5 czerwca 2019 r., które ustanawia przepisy 
dotyczące udostępniania na rynku producentów 
nawozowych. Znowelizowana ustawa o nawo-
zach i nawożeniu z dnia 7 maja 2020 r., wdraża 
unijne rozporządzenie do polskiego prawa. Do 
nawożenia przedsiewnego kukurydzy nadają się 
również fosforan amonu (polidap NP), czy inne 
nawozy wieloskładnikowe, po zastosowaniu któ-
rych dawka nawożenia mineralnego NPK musi 
być zbilansowana. Bardzo ważnym spostrze-
żeniem w przypadku opracowania technologii 
nawożenia kukurydzy azotem jest rozpoznanie 
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Rys. 1. Schemat remobilizacji (przemieszczania) składników pokarmowych w kukurydzy po 
kwitnieniu (Szulc i in. 2012). Z lewej odmian klasyczna a z prawej typu „stay-green”

profilu genetycznego wybranej odmiany do 
uprawy. Klasyczny model pobierania azotu przez 
kukurydzę polega na tym, że rośliny akumulują 
od 85-100% potrzebnego składnika w fazie 
wzrostu wegetatywnego, natomiast podczas 
fazy nalewania ziarna (dojrzewania) zachodzi 
proces remobilizacji związków organicznych 
azotu z zasobów zgromadzonych w fazie wzrostu 
wegetatywnego i niewielkie pobranie z zaso-
bów glebowych. Powyższe rozważania dotyczą 
wyłącznie odmian klasycznych, nie będących 
w typie „stay-green. Indeks remobilizacji (prze-
mieszczania) azotu jak i innych składników po-
karmowych dla takiej odmiany jest dodatni tzn. 
że w fazie wzrostu generatywnego (nalewania 
ziarna) odmiana ta korzysta z zasobów zgroma-
dzonych w fazie wzrostu wegetatywnego. Z kolei 
zachowanie odmiany typu „stay-green” wzglę-
dem azotu jest diametralnie odmienne. Indeks 
remobilizacji, przemieszczania tego składnika 
jest ujemny. Również ujemna remobilizacja 
dotyczy fosforu i magnezu (rys. 1). Świadczy 
to o tym, że głównym źródłem akumulacji azotu  
w fazie wzrostu generatywnego są zasoby 
glebowe. Takie zachowanie roślin kukurydzy 
typu „stay-green” powinno implikować system 
nawożenia wyłącznie nawozami wolnodziałają-
cymi np. mocznikiem z inhibitorem, siarczanem 
amonu (odmiany „stay-green” preferują ten na-
wóz), względnie stosowaniem azotu w systemie 
dawek dzielonych. Można zastosować np. 50 kg 

azotu rzędowo podczas siewu kukurydzy, a 
resztę np. pogłównie w fazie BBCH 15/16. 

Nawozy fosforowe (P) i potasowe (K) 
w uprawie kukurydzy stosuje się zazwyczaj 
pod orkę przedzimową. Nawozami zawie-
rającymi fosfor możliwymi do zastosowania  
w uprawie kukurydzy są superfosfaty, fosforan 
amonu (polidap), natomiast potas można dostar-
czyć za pomocą soli potasowych czy też innych 
nośników zawierających ten składnik. Istnieje 
również możliwość zastosowania różnego rodza-
ju mieszanek nawozowych oraz nawozów kom-
pleksowych wieloskładnikowych. Są to nawozy, 
które oprócz fosforu, potasu i azotu mogą zawie-
rać także magnez (Mg) i siarkę (S). Kukurydza 
zalicza się do grupy roślin uprawnych, które  
w większym stopniu reagują na poziom zasobno-
ści gleby w potas, niż na bieżące nawożenie tym 
składnikiem. Stąd też głównym celem tworzenia 
systemu nawożenia jest analiza gleby i ocena 
zasobności gleby w przyswajalny składnik (tab. 
4). Aby móc zrealizować potencjał produkcyjny 
kukurydzy zasobność gleby w przyswajalny 
potas w momencie siewu powinna kształtować 
się na poziomie około 20 mg K2O/100 gram 
gleby. Jak wynika z tabeli 4, stosowanie częstego 
nawożenia słoma pozwala zmniejszyć nawo-
żenie potasem pod wybrane rośliny w rotacji. 
Należy ponadto pamiętać o tym, że nadmiar 
potasu prowadzi do ograniczonego pobierania 
magnezu i wapnia. Przytoczona powyżej za-

sobność gleby pozwala na 
efektywne gospodarowanie 
kukurydzy wodą w latach 
suchych, natomiast azotem 
w latach kształtujących się 
normalnym przebiegiem 
warunków termiczno-wil-
gotnościowych. Dla wytwo-
rzenia 1 tony ziarna (łącz-
nie ze słomą) kukurydza 
musi pobrać 10 kg fosforu 
(tab. 1), co przy uprawie 
na kiszonkę odpowiada ok.  
5 kg fosforu na jedną tonę su-
chej masy. Przy plonach, ja-
kie najczęściej uzyskuje się z 
kukurydzy, wynosi to około 
80 kg P2O5/ha. Stosują fos-
for na całą powierzchnię gle-
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by, zaleca się zwykle dawkę 100-130 kg P2O5/ha 
a więc o ok. 50 kg fosforu ponad potrzeby 
pokarmowe kukurydzy. Do prawidłowego wy-
znaczenia dawki fosforu i potasu pod kukurydzę 
uprawianą w technologii ziarnowej i kiszonko-
wej niezbędnymi elementami są: oznaczenie 
zasobności gleby w fosfor i potas, określenie 
wysokości oczekiwanych plonów, określenie 
potrzeb pokarmowych. Przy obliczaniu dawki 
potasu dla kukurydzy kiszonkowej z całych ro-
ślin można posługiwać się tabelą dla kukurydzy 
uprawianej w technologii ziarnowej (tab. 5), lecz 
dawkę składnika ze względu na większą obsadę 
należy zwiększyć o 15%.

Kukurydza jako gatunek ciepłolubny cha-
rakteryzuje się dużą wrażliwością na niskie 
temperatury, co przejawia się zmniejszonym 
pobieraniem fosforu w okresie wczesnej wiosny. 
Na skutek bardzo powolnego przemieszczania 

fosforu w glebie strefa jego pobierania ograni-
cza się do bezpośredniego sąsiedztwa korzenia. 
Jedyną i zarazem racjonalną metodą chroniącą 
młode rośliny kukurydzy przed głodem wzglę-
dem tego składnika jest zlokalizowana (rzędowa) 
metoda wysiewu nawozu. Aplikowanie nawozu 
fosforowego jednocześnie z siewem nasion ma 
na celu użyźnienie gleby w tym miejscu, gdzie 
rozwijają się korzenie młodych roślin. Zwiększo-
na koncentracja fosforu dzięki takiej metodzie 
wysiewu ułatwia pobieranie oraz wykorzystanie 
tego składnika z nawozu mineralnego.  Sprzy-
ja to obniżce kosztów i ochronie środowiska,  
a także skutkuje przyspieszonym dojrzewaniem 
kukurydzy, zwłaszcza w mniej korzystnych 
warunkach siedliskowych.  Stosując nawoże-
nie (rzędowe) startowe w uprawie kukurydzy 
należy przestrzegać jednak kilku zasad. Nawóz 
nie powinien być zlokalizowany zbyt blisko 
nasion, aby nie doszło do zatrucia amoniakiem  
w przypadku gdy zawiera on azot lub stężenie 
soli mogące doprowadzić do uszkodzenia kiełku-
jące nasiona lub rozwoju systemu korzeniowego 
(fot. 4). Nie powinien być też umiejscowiony w 
zbyt dużej odległości od nasion, aby dostarczo-
ne składniki mineralne były dla roślin dostępne 
jak najszybciej. Idealnym rozwiązaniem, sto-
sowanym w praktyce jest usytuowanie nawozu 
w odległości 5 cm poniżej i 5 cm obok nasion 
kukurydzy (fot. 5). Rozstawa redlic nawozowych 
na siewniku jest regulowana w sposób płynny 
na ramie siewnika, umożliwiając jednocześnie 

Tabela 4. Uproszczony bilans fosforu i potasu w zmianowaniu z kukurydzą (Grzebisz 2012) 
 

Zmianowanie 
P2O5 K2O 

potrzeby dopływ potrzeby dopływ 
Rzepak ozimy 3,5 t/ha 
Nasiona 
Słoma 

 
70 
42 

 
- 

21 

 
35 

200 

 
- 

180 
Pszenica ozima 7,0 t/ha 
Ziarno 
Słoma 

 
55 
24 

 
- 

12 

 
35 

120 

 
- 

180 
Kukurydza 8 t/ha 
Ziarno 
Słoma 

 
60 
30 

 
- 

15 

 
40 

160 

 
- 

144 
Jęczmień jary 5 t/ha 
Ziarno 
Słoma 

 
45 
10 

 
- 
5 

 
25 

110 

 
- 

99 

Suma 336 53 725 531 
Saldo bilansowe    - 283                       -194 
Potrzeby nawozowe w rotacji 
zmianowania      283 194 

 
  

Tabela 5. Zasobność gleby a dawki P i K  
                 w kukurydzy na ziarno / CCM. Plony 
                 wysokie > 7 t/ha (Grzebisz, Gaj 2007) 

 

Klasa zasobności 
gleby 

Dawka składnika w nawozie,  
kg/t ziarna + słoma 

P2O5 K2O 

Niska 12/15* 25/30 
Średnia 8/10 16/20 
Wysoka 5/7 12/15 
Bardzo wysoka 3/5 6/10 
 

* pierwsza liczba oznacza dawkę składnika w stanowisku w drugim roku  
   po oborniku/druga w uprawie bez obornika w zmianowaniu 
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wykorzystanie tego samego aplikatora do na-
wożenia innych roślin uprawianych w szerokich 
międzyrzędziach np. buraki cukrowe czy rzepak. 
Należy nadmienić, że nawożenie zlokalizowane 
jest szczególnie zalecane przy siewach bezpo-
średnich, ponieważ w tej technologii nie ma innej 
możliwości dostarczania nawozu w głąb gleby. 
Prawidłowe zlokalizowanie nawozu wiąże się  
z jego równomiernym rozmieszczeniem w rzę-
dach pod nasionami. Brak takiego wyrównania 
oznacza nierównomierne wschody i wcześniej-
szy rozwój roślin, a co za tym idzie konkurencję 
między roślinami, która negatywnie odbije się 
na wynikach produkcji. 

Dotychczasowe rezultaty badań wskazują jed-
noznacznie na korzystny wpływ zlokalizowanego 
nawożenia fosforem na wzrost, rozwój i plono-
wanie kukurydzy. Wpływ ten jest szczególnie 
duży w początkowym okresie rozwoju (tab. 6),  
w którym warunki pogodowe panujące w Polsce 
są często dla kukurydzy stresogenne. Niekorzystny 
przebieg pogody w tym okresie utrudnia pobiera-

Fot. 3. Reakcja kukurydzy na niskie temperatury w okresie wczesnej wegetacji – fioletowe przebarwienia 
roślin kukurydzy jako wynik niemożności pobrania fosforu (fot. P. Szulc)

Fot. 4. Redukcja systemu korzeniowego kukurydzy warun-
kowana bezpośrednią obecnością granul nawozu NP (fot. P. 

Szulc)

Fot. 5. Umieszczenie nasion  
i nawozu podczas siewu kukurydzy 

(fot. P. Szulc)
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nie przez kukurydzę składników pokarmowych, 
głównie fosforu, co prowadzi do zahamowania 
wzrostu. Pozytywny wpływ startowego stoso-
wania nawożenia na kukurydzę w początkowym 
okresie wegetacji znajduje również odzwiercie-
dlenie w jej plonowaniu. Plony ziarna są istotnie 
wyższe przy zlokalizowanym wysiewie nawozów 
łącznie z siewem nasion, aniżeli przy tradycyjnym 
nawożeniu rzutowym na całą powierzchnię gleby 
(tab. 7). Rzędowy sposób wysiewu nawozów po-
zwolił ponadto obniżyć poziom nawożenia mine-
ralnego oraz rozszerzyć okres siewów kukurydzy, 
zwłaszcza poprzez możliwość ich przyspieszenia, 
co ma istotne znaczenie w okresowych niedobo-
rach wilgoci wczesną wiosną w glebie (rys. 2). 
Uzyskane wyniki mają zatem duże znaczenie 
aplikacyjne, co może poprawić ekonomię i orga-
nizację uprawy kukurydzy w warunkach Polski. W 
zakończonych badaniach efektywność nawożenia 
startowego (rzędowego) oceniano umieszczając 
nawóz w odległości 5 cm w bok i poniżej nasion 
(fot. 5). Porównanie zatem różnych głębokości 
umieszczenia nawozów, w stosunku do ziarniaka  
i powierzchni gleby może wskazywać na ce-
lowość głębszego umiejscowienia nawozu w 
warunkach suszy,  
z którą prawie każ-
dego roku mamy 
do czynienia. 

W związku z 
powyższym w 
Katedrze Agro-
nomii UP w Po-
znaniu wykonano 
badania polowe 
w którym bada-
no efektywność 

dawki fosforu (80 kg P205/ha) w zależności 
od głębokości jej usytuowania w glebie. 
Dawka fosforu była wysiewana w sposób 
tradycyjny (rzutowo), 5 cm od powierzchni 
gleby (ta sama głębokość co siew nasion), 10 
cm od powierzchni gleby (5 cm poniżej nasion) 
i 15 cm od powierzchni gleby (10 cm poniżej 
nasion). Wykazano jednoznacznie, że największą 
dynamiką początkowego wzrostu charakteryzo-
wała się kukurydza, w której fosfor wysiano na 
głębokości siewu nasion oraz 5 cm poniżej nasion 
(tab. 6). Ze względu na to, że dynamika począt-
kowego wzrostu oraz odżywienie roślin w fazie 
młodocianej decyduje o wielkości plonu ziarna 
stąd też identyczny wpływ głębokości wysiewu 
fosforu odnotowano w przypadku plonu ziarna 
(tab. 7).  Również wykorzystanie fosforu z dawki 
nawozu mineralnego jak i efektywność rolnicza 
stosowania fosforu były istotnie wyższe dla na-
wożenia rzędowego (niezależnie od głębokości),  
w stosunku do tradycyjnego nawożenia rzutowe-
go wykonanego na cała powierzchnie gleby.

Prawidłowa obsada roślin na jednostce po-
wierzchni jest jednym z najważniejszych czyn-
ników agrotechnicznych w uprawie kukurydzy 
na ziarno. Wykazano, że w każdym z lat badań 

Rys. 2. Wielkość plonu ziarna kukurydzy w zależności od współ-
działania terminu siewu ze sposobem aplikacji nawozu NP 

 (Kruczek 2005)

Tabela 6. Wpływ głębokości wysiewu fosforu na dynamikę  
                 początkowego wzrostu kukurydzy wyrażonej  
                 suchą masa pojedynczej rośliny  (Szulc 2020) 
 

Głebokość aplikacji  
nawozu NP 

BBCH 17/18 
[g] 

BBCH 18/19 
[g] 

0 cm – nawożenie rzutowe 1,76 6,52 
5 cm – nawożene rzędowe 
       (głebokość siewu nasion) 2,43 8,13 

10 cm –nawożenie rzędowe 2,40 8,24 
15 cm – nawożenie rzędowe 2,32 7,92 

 
  

Tabela 7. Wpływ głębokości wysiewu fosforu na plon ziarna, jego wilgotność oraz  
                 wykorzystanie (Szulc i in. 2021) 

 

Głebokość aplikacji  
nawozu NP 

Plon ziarna 
[t/ha] 

Wilgotność 
ziarna  

[%] 

Wykorzystanie 
fosforu  

z nawozu 
[%] 

Efektywność 
rolnicza fosforu 
[kg ziarna/kg P  

z nawozu] 

0 cm – nawożenie rzutowe 8,61 26,10 6,76 19,01 
5 cm – nawożene rzędowe 
           (głebokość siewu nasion) 9,57 26,30 10,56 30,71 

10 cm –nawożenie rzędowe 9,45 26,30 11,52 29,24 
15 cm – nawożenie rzędowe 9,20 26,60 10,36 26,16 
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liczba roślin po wschodach kukurydzy wraz ze 
wzrostem głębokości wysiewu nawozu NP ulega-
ła istotnemu zmniejszeniu (tab. 8). Tym niemniej 
wielu autorów wskazuje, że zbyt duże stężenie 
składnika w bezpośredniej bliskości nasion może 
powodować zaburzenia kiełkujących nasion. Au-
torzy ci jednak nie podają jaką maksymalną daw-
kę składnika pokarmowego można zastosować 
w bezpośredniej bliskości kiełkujących nasion 
kukurydzy. Można zadać sobie pytanie dlaczego 
w badaniach własnych przy stosowaniu dawki 
80 kg P2O5/ha, wraz ze wzrostem głębokości 
aplikacji nawozu NP skutkowało zmniejszeniem 
stanu ilościowego roślin po wschodach Wzrost 
głębokości wysiewu nawozu za pomocą redlicy 

nawozowej najprawdopodobniej działało tak jak 
zastosowanie głębosza (fot. 7). Podglebie było 
zbyt spulchnione, zostało przerwane podsiąkanie 
wody. Umieszczenie zatem nasion w takiej glebie 
nie odbywało się na zaplanowanej głębokości (4-5 
cm), tylko głębiej. Reasumując należy stwier-
dzić, że zbyt głębokie umieszczenie nawozu NP 
podczas siewu kukurydzy nie jest wskazane ze 
względów ekonomicznych. Z jednej strony mamy 
do czynienia ze zmniejszeniem plonu ziarna co 
jest wypadkową redukcji stanu ilościowego roślin, 
natomiast z drugiej głębokie umieszczenie redlicy 
nawozowej powoduje większe opory gleby przy-
czyniając się do wzrostu jednostkowego zużycia 
oleju napędowego.

Fot. 7. Widok pola po wykonanym siewie z głębokim umieszczeniem nawozu. Z lewej strony widoczny ślad 
po redlicy nasiennej, z prawej po nawozowej (15 cm od ziarniaka, 15 cm głębokość) (fot. P. Szulc)

Tabela 8. Wpływ głębokości aplikacji nawozu na stan ilościowy roślin po  
                 wschodach [szt./m2] (Szulc i in. 2020) 
 

Lata 
Głębokość aplikacji nawozu NP. 

rzutowo 
5 cm 

(głębokość siewu 
nasion) 

10 cm 15 cm 

2015 8,20 8,14 8,02 7,83 
2016 7,91 7,86 7,59 7,40 
2017 7,44 7,43 7,38 7,23 
2018 7,71 7,68 7,63 7,54 
2019 7,82 7,66 7,68 7,49 
2020 7,86 7,77 7,59 7,52 

Średnio 7,82 (100%) 7,75 (99,1%) 7,64 (97,6%) 7,50 (95,9%) 
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Podsumowanie

Azot jest pierwiastkiem o szczególnym 
znaczeniu dla roślin kukurydzy, biorą-

cym udział w wielu reakcjach biochemicznych 
oraz fotochemicznych i dlatego też jest naj-
bardziej plonotwórczym.  Zachowanie odmian 
kukurydzy typu „stay-green” implikuje system 
nawożenia nawozami wolnodziałającymi np. 
mocznikiem z inhibitorem. Jest to bardzo trafne 
spostrzeżenie, z możliwością wykorzystania  
w praktyce rolniczej. Gospodarka azotowa od-
miany  w typie „stay-green”  jest efektywniej-
sza niż u mieszańca tradycyjnego. Decyduje to  
o większym potencjale plonowania, możli-
wościach tworzenia plonu generatywnego jak   
i wegetatywnego, w stosunku do odmian trady-
cyjnych. 

Kukurydza w większym stopniu reaguje na 
zasobność gleby w fosfor i potas niż na bieżące 
stosowanie tych składników w postaci nawozów 
mineralnych. Prezentowane wyniki wskazują 
jednoznacznie na korzystny wpływ zlokalizo-
wanego stosowania fosforu na wzrost, rozwój  
i plonowanie kukurydzy. Wpływ ten jest szcze-

gólnie duży w początkowym okresie rozwo-
ju, w którym warunki pogodowe panujące 
w Polsce są często dla kukurydzy stresogen-
ne. Niekorzystny przebieg pogody utrudnia 
pobieranie przez kukurydzę składników, 
głównie fosforu co prowadzi do zahamowania 
jej  zrostu. Pozytywny wpływ startowego sto-
sowania nawożenia na kukurydzę, niezależnie 
od rozmieszczenia nawozu w profilu glebowym  
w początkowym okresie wegetacji znajduje rów-
nież odzwierciedlenie w jej plonowaniu. Plony 
ziarna są istotnie wyższe przy zlokalizowanym 
wysiewie nawozów łącznie z siewem nasion, 
aniżeli przy tradycyjnym nawożeniu rzutowym 
na cała powierzchnię gleby. Rzędowy sposób 
wysiewu nawozów pozwala ponadto obniżyć 
poziom nawożenia oraz rozszerzyć okres sie-
wów kukurydzy, zwłaszcza poprzez możliwość 
ich przyspieszenia, co ma istotne znaczenie w 
okresowych niedoborach wilgoci wczesną wio-
sną w glebie.

prof. dr hab. Piotr Szulc
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

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.
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