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Zbiór kukurydzy odmian ziar-
nowych w bieżącym roku dobiegł
końca. Obniżona temperatura,
zmienna pogoda i opady w ostat-
nim okresie wpłynęły na koniecz-
ność przyspieszenia żniw kukury-
dzy. Na zakończenie tego sezonu
wegetacyjnego odbył się w dniu
17.10.2014 r. pokaz zbioru kuku-
rydzy na ziarno w gospodarstwie
rolnym Adama Podbielskiego
w Bobinie, gmina Czerwin. Orga-
nizatorami tej interesującej i waż-
nej dla praktyki imprezy była firma
nasienna KWS Polska Sp. z o.o.,
Elmar Pro Sp. z o.o. oraz Agroser-
wis Zambrów i MODR Oddz.
w Ostrołęce. Moderatorem i zara-
zem jednym z inicjatorów tej im-

prezy był ceniony przez rolników
i producentów mleka dr W. Rze-
piński z MODR Oddz. w Ostrołę-
ce. Ważne informacje nt. nowych
odmian kukurydzy, zabiegów
agrotechnicznych w uprawie oraz
zbioru kukurydzy ziarnowej przed-
stawili m.in. mgr S. Wysocki
z KWS Polska oraz mgr M. Gralik
z firmy Elmar-Pro sp. z o.o.

Optymalny termin zbioru kuku-
rydzy ziarnowej, co przedstawio-
no praktycznie na pokazie związa-
ny jest z pojawieniem się tzw.
czarnej plamki w ziarnach po osią-
gnięciu dojrzałości fizjologicznej.
Ciemna (czarna lub brązowa)
plamka występuje w miejscu umo-
cowania ziarna w osadce kolby. Jej

obecność u podstawy ziarniaka
wskazuje na zakończenie zasilania
w wodę i składniki pokarmowe doj-
rzałego ziarna. Następuje sukce-
sywne, zależnie od warunków po-
godowych i typu ziarna oddawa-
nie wody z ziarniaków. Praktycznie
termin zbioru kukurydzy ziarnowej
przypada po upływie 2-3 tygodni
od stwierdzenia występowania
czarnej plamki w ziarniakach.
Opóźniony lub wcześniejszy zbiór
kukurydzy ziarnowej, powoduje
wyraźne ograniczenie plonu ziarna,

Znaczenie uprawy kukurydzy ziarnowej w naszym kra-
ju z roku na rok wzrasta. Wskazuje na to m.in. rekordowy
jej areał (ponad 550 tys. ha), który odnotowano w bieżą-
cym sezonie wegetacyjnym. Dlatego informacje na temat
nowych odmian i kompleksowych rozwiązań w agrotech-
nice, uprawie oraz zbiorze ziarna kukurydzy cieszą się uza-
sadnionym dużym zainteresowaniem rolników – plantato-
rów oraz producentów mleka i żywca w całej Polsce

z terenu
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Dr Witold Rzepiński MODR odz.
w Ostrołęce moderator części
merytorycznej pokazu oraz mgr
Stefan Wysocki z KWS Polska
w trakcie wykładu
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zwięk sze nie strat i ob ni że nie je go
ja ko ści. Do dat ko wo wy stę pu je ry -
zy ko po ra że nia ziar na przez grzy -
by tok sy no twór cze, w tym przez
grzy by z ro dzi ny Fu sa rium. Stra ty
ziar na mo gą być po więk szo ne
z po wo du zwięk sze nia moż li wo ści
że ro wa nia dzi ków na plan ta cji ku -
ku ry dzy. W przy pad ku opóź nio ne -
go zbio ru ziar na, od da wa nie wo dy
z ziar nia ków jest bar dzo ogra ni czo -
ne lub ule ga cał ko wi cie za ha mo -
wa niu. Dla te go od mo men tu po ja -
wie nia się czar nej plam ki u na sa -
dy ziar nia ków, na le ży prze strze gać
wła ści we go ter mi nu żniw ku ku ry -
dzy, co jest szcze gól nie waż ne
dla mi ni ma li za cji strat i za cho wa -
nia ja ko ści ziar na. War to rów nież
nad mie nić, że wy stę pu ją róż ni ce
w tem pie od da wa nia wo dy w za -
leż no ści od ty pu ziar na. Od mia ny
ku ku ry dzy z ziar nem ty pu dent
od da ją wo dę nie co póź niej niż
ziar no ty pu flint, ale od by wa się to
zde cy do wa nie szyb ciej. Od mia ny
z ziar nem ty pu flint tra cą wo dę
ziar nia ków wcze śniej, ale pro ces
ten od by wa się w wy raź nie wol niej -
szym tem pie. Ge ne ral nie zbiór
ziar na prze bie ga czę sto, gdy wil -
got ność ziar na kształ tu je się na po -

zio mie 28% (na ogół dent) – 35%
(na ogół flint). Wil got ność ziar na
mo że być uza leż nio na na wet od
po ry dnia, w któ rej prze pro wa -
dza ne są żni wa. Przy sło necz nej
i bez opa dów po go dzie, po po łu -
dnio wy zbiór ziar na umoż li wia uzy -
ska nie ziar nia ków o nie co mniej -
szej wil got no ści (<30%) vs do po -
ran ne go zbio ru, gdzie ziar no czę -
sto od zna cza się nie co wyż szą za -
war to ścią wo dy (>30%).

Do sko na le nie uży tecz no ści no -
wych mie szań ców ku ku ry dzy KWS
w ra mach pro gra mów ho dow la -
nych ukie run ko wa ne jest na two -
rze nie plen niej szych od mian od -
zna cza ją cych się wyż szą ma są
i war to ścią od żyw czą ziar na. Du -
ży na cisk kła dzie się na wy ho do -
wa nie od mian bar dziej od por nych
na cho ro by, od zna cza ją cych się to -
le ran cją na stre sy zwią za ne z wa -
run ka mi śro do wi sko wy mi w okre -
sie we ge ta cji. Po stęp w tym za kre -
sie po wo du je, że no we od mia ny
ku ku ry dzy ziar no wej cha rak te ry zu -
ją się więk szym po ten cja łem plo -
no wa nia, ko rzyst nym sto sun kiem
ma sy ziar na do ma sy ca łych ro ślin
oraz du żym udzia łem ziar na w kol -
bach. Du że zna cze nie ma tak że
ce cha szyb kie go od da wa nia wo -
dy (wy sy cha nia) ziar na na po lu
(„dry down”). No we od mia ny mie -
szań co we ku ku ry dzy co raz czę -
ściej od zna cza ją się wszech stron -

nym prze zna cze niem za rów no na
ziar no lub na ki szon kę z ca łych ro -
ślin. Od mia ny po sia da ją ce ce chę
„stay gre en” o wy dłu żo nej zie lo no -
ści li ści i ło dyg w wy ni ku dłuż sze -
go okre su we ge ta cji wy żej plo nu -
ją w upra wie na ziar no i są zde cy -
do wa nie bar dziej przy dat ne do
pro duk cji wy so ko war to ścio wej
ki szon ki. Po nadto cha rak te ry zu ją
się one wyż szą od por no ścią na
cho ro by. Ki szon ka z te go ty pu
mie szań ców od zna cza się wyż szą
war to ścią po kar mo wą (wyż sza
straw ność sub stan cji or ga nicz -
nej). KWS od kil ku lat pro wa dzi
pra ce ho dow la ne nad no wy mi od -
mia na mi ku ku ry dzy, któ re są le piej
do sto so wa ne do gleb uboż szych
(lek kich), o okre so wych nie do bo -
rach wil got no ści i ob ni żo nej za sob -
no ści w N i P, któ re do mi nu ją
w więk szo ści re gio nów w Pol sce.
No we od mia ny mie szań co we ku -
ku ry dzy KWS są za wsze wcze śniej
spraw dza ne w róż nych wa run -
kach śro do wi sko wych, za rów no
w ra mach do świad czeń ła no wych
w wa run kach pro duk cyj nych oraz
po re je stro wych (PDC) i roz po -
znaw czych (CCA) pro wa dzo nych
przez CO BO RU i PZPK (Ma jew ski,
2014). Sta no wi to pod sta wę wła -
ści we go wy bo ru od mia ny do upra -
wy w okre ślo nych wa run kach gle -
bo wo -kli ma tycz nych w da nym re -
gio nie kra ju. 

Adam Podbielski, właściciel
gospodarstwa rolnego w Bobinie
przy poletkach de mon stra cyj -
nych nowych odmian
ziarnowych KWS

Kombajnowy zbiór ziarna kukurydzy i jego załadunek 
na środek transportu
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Wy bór wła ści wej wy so ko plen -
nej od mia ny ku ku ry dzy, jak po da -
je prof. T. Mi chal ski (2013) to sku -
tecz ny i naj tań szy spo sób zwięk -
sze nia efek tyw no ści pro duk cji ziar -
na. Do bra od mia na ziar no wa cha -
rak te ry zu je się rów nież du żym wy -
rów na niem wy so ko ści osa dze nia
i wiel ko ścią pra wi dło wo za ziar -

nio nych kolb, co sprzy ja spraw ne -
mu pro wa dze niu kom baj no we go
zbio ru i wpły wa na zmniej sze nie
strat po lo wych ziar na.

Ko lej na część po ka zu obej mo -
wa ła pre zen ta cję wy bra nych od -
mian ziar no wych KWS na po let -
kach do świad czal nych w go spo -
dar stwie A. Pod biel skie go oraz

przed sta wie nie in for ma cji nt. wy -
ni ków do świad czeń do ty czą cych
ich plo no wa nia w dwóch se zo nach
we ge ta cyj nych (tab. 1). Jak wy ni -
ka z da nych w tabeli 1 śred nia
z plo nów wy bra nych mie szań ców
ku ku ry dzy ziar no wej w ro ku 2014
by ła wyż sza o ok. 1t/ha w po rów -
na niu do ro ku 2013. Wpły nę ły na
to lep sze wa run ki at mos fe rycz ne,
a przede wszyst kim ko rzyst niej szy
roz kład opa dów w okre sie na le wa -
nia ziar na (m -c VII i VIII) w re jo nie
ostro łęc kim. Na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je śre dniow cze sna od -
mia na (FAO 230) Ri car di nio o wy -
so kim plo nie ziar na. W do świad -
cze niach re je stro wych CO BO RU
uzy ska ła naj wyż sze plo ny ziar na
w gru pie śre dniow cze snej. Do -
dat ko wo od zna cza się ona ni skim
udzia łem zia ren uszko dzo nych,
szyb kim od da wa niem wo dy z ziar -
na po osią gnię ciu doj rza ło ści fi zjo -
lo gicz nej przed zbio rem i pod -
czas su sze nia. Ma to du że zna cze -
nie przy wy bo rze od mia ny do
upra wy na ziar no, gdzie kie ru je my
się głów nie wy so ko ścią plo nu, ale
waż na jest rów nież wil got ność
ziar na, któ ra ma wpływ na wy nik fi -
nan so wy. Spo śród no wo ści KWS
na rok 2015 (Ka ta log od mian 2015)
wy mie nić na le ży ul traw cze sną od -
mia nę na ziar no Se ve rus (FAO
170), od zna cza ją cą się bar dzo
wy so kim plo nem ziar na w tej gru -
pie wcze sno ści. In na wcze sna od -
mia na ziar no wa Co ry phee (FAO
190) o wy so kim po ten cja le plo no -
wa nia ziar na, któ re szyb ko od da -
je wo dę przed zbio rem i od zna cza
się do sko na łą po dat no ścią do
omło tu i ma łym stop niem uszko -
dzeń ziar nia ków. Na za koń cze nie
spo tka nia od był się wzo ro wo zor -
ga ni zo wa ny kom baj no wy zbiór
ziar na. To wa rzy szy ła te mu bez po -
śred nia kon tro la ma sy uzy ska ne go
po omło cie ziar na na środ kach 

Tab. 1. Wyniki doświadczeń dotyczących plonowania niektórych
odmian kukurydzy na ziarno (KWS Polska) w sezonie wegetacyjnym
2013 r. i 2014 r., w gospodarstwie rolnym Adama Podbielskiego,
Bobin, gm. Czerwin (Wysocki, 2014)

* SC – odmiana mieszańcowa dwuliniowa; TC – trójliniowa; DC – czteroliniowa
** f – ziarno typu flint; d – ziarno typu dent; sf – semi flint; sd – semident; sf/sd – typ ziarna pośredni
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Ronaldinio TC 260 34,7 12,5 9,5 sf
Ricardinio SC 230 34,1 11,9 9,2 sf/sd
Amadeo SC 230 34,8 12,6 10,1 sf/sd
Ambrosini TC 220 31,7 12,1 9,6 sf/sd
Laurinio TC 200 29,6 11,0 9,0 sf
Ricardinio SC 230 34,7 11,8 9,0 sf/sd
Podium TC 200 31,5 12,0 9,6 sf/sd
Silvinio TC 210 30,2 12,2 9,9 sf/sd
Ramirez TC 170 27,8 9,2 7,7 ffd
Ricardinio SC 230 33,9 11,3 8,8 sf/sd
Rivaldinio KWS SC 220 34,0 12,9 10,0 sf/sd
Millesim SC 260 34,7 11,5 8,8 sf/sd
Kopernikus DC 260 34,2 11,7 9,0 sf/sd
Ricardinio SC 230 31,7 11,8 9,4 sf/sd
Amoroso SC 240 32,4 12,4 9,8 sf
Średnia rok 2013 32,4 11,7 9,3 -
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Ronaldinio TC 260 34,1 13,5 10,3 sf
Ricardinio SC 230 31,7 13,3 10,6 sf/sd
Laurinio TC 200 30,2 11,6 9,4 sf
Kws stabil SC 210 27,8 12,1 10,2 ffd
Sergio KWS SC 180 29,0 10,5 8,7 fd
Podium TC 200 30,8 13,0 10,5 sf/sd
Severus TC 170 29,9 13,5 11,0 sf
Ricardinio SC 230 32,7 13,3 10,4 sf/sd
Carolinio KWS TC 230 31,1 12,2 9,8 fd
Gottardo KWS SC 240 32,5 13,8 10,9 fd
Ramirez TC 170 27,5 9,9 8,4 ffd
Rivaldinio SC 220 33,0 13,4 10,4 sf/sd
Ambrosini TC 220 32,2 12,9 10,1 sf/sd
Ricardinio SC 230 32,9 13,0 10,1 sf/sd
Amadeo SC 230 31,2 12,3 9,8 sf/sd
Silvinio TC 210 30,7 12,2 9,9 sf/sd
Kxb 2329 TC 230 33,3 11,7 9,1 fd
Oscarro SC 290 33,6 13,7 10,6 d
Ricardinio SC 230 32,9 13,1 10,2 sf/sd
Ronaldinio TC 260 34,1 13,2 10,1 sf
Średnia rok 2014 31,7 12,6 10,0 -
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trans por tu przy uży ciu prze no śnej
wa gi po lo wej oraz okre śle nie ma -
sy ty sią ca zia ren i ich wil got no ści.
Uzy ska ne ziar no od zna cza ło się
wil got no ścią prze kra cza ją cą 30%
(po omło cie) i zgod nie z wy mo ga -
mi po win no być pod da ne za bie -
gom kon ser wo wa nia (do su sza nie
lub za ki sza nie). 

Ziar no ku ku ry dzy po zbio rze
tra dy cyj nie wy ma ga in ten syw ne -
go su sze nia. Jed nak kosz ty su sze -
nia wil got ne go ziar na ku ku ry dzy
w po rów na niu do ki sze nia są ok.
4-5 ra zy wyż sze. Wil got ne ziar no
ku ku ry dzy moż na za ki szać w rę -
ka wach lub wor kach fo lio wych
względ nie w si lo sach lub na wet
pra wi dło wo ufor mo wa nych pry -
zmach w po sta ci gnie cio nej lub
śru to wa nej. Z pun ku wi dze nia
struk tu ry daw ki dla by dła mlecz -
ne go, szcze gól nie w sys te mie sto -
so wa nia da wek TMR gnie ce nie
wil got ne go ziar na ku ku ry dzy przed
za ki sza niem jest bar dziej uza sad -
nio ne. Gnio tow ni ki do ziar na po -
nad to cha rak te ry zu ją się wy raź nie
wyż szą wy daj no ścią w po rów na -
niu do śru tow ni ków. Opty mal na
za war tość wo dy w ziar nie ku ku ry -
dzy dla za pew nie nia pra wi dło we -
go prze bie gu fer men ta cji oraz
spraw nej pra cy gnio tow ni ków po -
win na wy no sić 25-35%. Za ki sza -
nie nad mier nie wil got ne go ziar na
ku ku ry dzy (po wy żej 40% wo dy)
stwa rza wa run ki do bar dziej in ten -

syw nej i zmie nio nej fer men ta cji
oraz po wsta wa nia znacz nych strat
skład ni ków po kar mo wych. Na to -
miast za ki sza nie ziar na zbyt su -
che go (<25% wil got no ści) po wo -
du je trud no ści w pra wi dło wym
za gęsz cze niu (ubi ciu) i w ta kich
wa run kach za ki sza ny ma te riał ła -
two ule ga za grza niu lub po ra że niu
ple śnią. W ce lu uzy ska nia do brej
ja ko ści ki szon ki po win ny być sto -
so wa ne do gnie cio ne go ziar na
kon ser wan ty che micz ne lub bio lo -
gicz ne. Za sto so wa nie do dat ków
che micz nych wpły wa na na tych -
mia sto we ob ni że nie pH za ki sza ne -
go ziar na, dzię ki cze mu na stę pu -
je ogra ni cze nie wy stę po wa nia nie -
ko rzyst nej mi kro flo ry epi fi tycz nej
w za ki sza nym ziar nie. Do ty czy to
przede wszyst kim moż li wo ści wy -
stę po wa nia ple śni i za rod ni ków
droż dży. Wpro wa dze nie do dat -
ków che micz nych do gnie cio ne go
za ki sza ne go ziar na zwięk sza sta -
bil ność tle no wą ki szon ki w cza sie
prze cho wy wa nia i wy bie ra nia ziar -
na prze zna czo ne go do ży wie nia
by dła. Ki szon ka z gnie cio ne go
wil got ne go ziar na ku ku ry dzy, przy
za sto so wa niu do dat ków, na da je
się do za sto so wa nia w ży wie niu
by dła już po 3-4 ty go dniach od za -
ki sze nia. Na le ży przy tym nad mie -
nić, że ki szon ka z wil got ne go ziar -
na ku ku ry dzy sta no wi, szcze gól -
nie cen ną, wy so ko ener ge tycz ną
pa szę za le ca ną w ży wie niu wy so -

ko wy daj nych krów oraz w wa -
run kach in ten syw ne go opa su by -
dła. Cha rak te ry stycz ną ce chą tej
pa szy jest jak wia do mo, wy so ka
za war tość skro bi, któ ra wol niej
roz kła da na jest w żwa czu w po -
rów na niu do skro bi z in nych kom -
po nen tów zbo żo wych. Po wo du je
to wzrost udzia łu skro bi tra wio nej
w po za żwa czo wym je li to wym
od cin ku prze wo du po kar mo we go
by dła, co przy czy nia się do bar -
dziej efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
skro bi do pro duk cji glu ko zy. Po pu -
lar ność za ki sza nia wil got ne go
gnie cio ne go ziar na ku ku ry dzy wią -
że się nie tyl ko z wy so ką war to ścią
ener ge tycz na tej pa szy oraz re la -
tyw nie ni skim ko szem pro duk cji
jed nost ki po kar mo wej (JPM, JPŻ).

Po kaz zbio ru ziar na ku ku ry dzy
w go spo dar stwie rol nym Ada ma
Pod biel skie go w Bo bi nie, cie szył
się du żym za in te re so wa niem mło -
dych rol ni ków i plan ta to rów ku ku -
ry dzy, a tak że pro du cen tów mle -
ka i żyw ca. Ro sną cy are ał upra -
wy ku ku ry dzy ziar no wej oraz
zwięk szo na tym sa mym po daż
ziar na na ryn ku zbóż, ge ne ru je
jed no cze śnie sta ły wzrost wy -
ma gań ja ko ścio wych ze stro ny
od bior ców te go ma te ria łu. Waż -
nym dzia ła niem dla po pra wy ja ko -
ści ziar na, zwięk sza nia plo nu i je -
go sta bil no ści jest wpro wa dza nie
no wych wy so ko plen nych od -
mian mie szań co wych, od zna cza -
ją cych się to le ran cją na zmien ne
wa run ki śro do wi sko we, o ogra ni -
czo nej po dat no ści na cho ro by
i szkod ni ki. Nie mniej waż nym za -
gad nie niem jest eli mi na cja róż -
nych ne ga tyw nych czyn ni ków,
w tym m.in. ochro na przed chwa -
sta mi, wy stę po wa niem agro fa -
gów oraz kom plek so wa re ali za cja
nie zbęd nych za bie gów agro tech -
nicz nych w upra wie mie szań ców
ku ku ry dzy.

Rozdrabnianie resztek pożniwnych i przykrycie ich glebą


