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KUKURYDZA. Sposoby konserwacji ziarna kukurydzy

Suszone, kiszone, rynek
Polska wyrasta na poważnego 
gracza na rynku kukurydzy. 
W tym roku nasz kraj może stać 
się czwartym producentem 
kukurydzy w UE (po 
Rumunii, Francji i Węgrzech), 
z 10-procentowym udziałem 
w unijnej produkcji. KE prze- 
widuje, że jej zbiory w Polsce 
mogą wynieść ok. 6,9 mln ton 
(4,4 mln ton przed rokiem). 
A kukurydza jest najważniejszym 
zbożem paszowym na świecie.

Wyższe zbiory to przede wszystkim 
wynik zwiększenia powierzchni za-
siewów. Według GUS, wynosi ona 
(kukurydza na  ziarno) blisko 1 mln 
ha (o ponad 60% więcej niż przed 
rokiem). Z danych ARiMR (z wnio-
sków o  przyznanie płatności bez-
pośrednich) wynika, że  w  tym roku 
łączna powierzchnia uprawy kukury-
dzy (na ziarno i  kiszonkę) wynosiła  
w Polsce ponad 1,7 mln ha i  była 
o 21% większa niż rok wcześniej.

Łatwość uprawy, 
dobra cena

Zwiększenie areału zasiewu kukury-
dzy w Polsce wynika przede wszyst-
kim z tego, że rolnicy szukają upraw 
korzystnych i prostych, o małym ry-
zyku. Kukurydza zaczyna się u  nas 
coraz bardziej udawać. Zbyt w  po-
przednim roku był dość duży, a cena 
nienajgorsza.
Czy tendencja wzrostowa w  upra-
wie kukurydzy zostanie utrzymana? 
Wszystko zależy od ceny. Jeśli upra-
wa będzie opłacalna (ten rok należy 
do  korzystnych), powierzchnia pól 
kukurydzy będzie rosła. Dziś najwię-
cej uprawia się jej w  województwie 
wielkopolskim, mazowieckim i  ku-
jawsko-pomorskim.

Kukurydza jest najważniejszym zbo-
żem paszowym na  świecie. Liderem 
są Stany Zjednoczone, które dostar-

czają prawie 1/3 światowej produkcji 
tego zboża. Drugim co do wielkości 
producentem są Chiny z 23% udzia-
łem w globalnych zbiorach, a na trze-
cim miejscu – Brazylia z 10% udzia-
łem.

Globalny rynek
Rekordowe wyniki produkcji ku-
kurydzy prawdopodobnie przełożą 
się na  wzrost obrotów światowego 
handlu. Globalny handel kukurydzą 
w sezonie 2021/2022 to 192 mln ton, 
o ponad 8 mln ton więcej niż sezon 
wcześniej. Głównym importerem 
kukurydzy pozostaną Chiny, które 
kupią ok. 26 mln ton tego ziarna. 
Ważnymi nabywcami będzie rów-
nież Meksyk (17 mln ton), Wietnam 
(12,5 mln ton), Korea Południowa 
(11,5 mln ton) i  Unia Europejska  
(15 mln ton).

Unijne zbiory
Według prognoz KE, wyższe będą 
także zbiory kukurydzy także w UE-
27. Szacunki mówią o 71,3 mln ton. 
To o  9% więcej niż w  słabym roku 
2020, w którym susza rolnicza obni-
żyła plony w niektórych krajach Eu-
ropy Południowej. W tym roku więk-
sze zbiory są spodziewane przede 
wszystkim w Rumunii (o 48%), Buł-
garii (o 22%) i w Polsce (o 60%).

Polska eksportuje
Zbiory kukurydzy w  Polsce zwykle  
przekraczają zapotrzebowanie rynku 
wewnętrznego. Umożliwia to eksport 
tego zboża. Polska od kilku lat wy-
woziła po  ok. 1-1,4 mln ton ziarna 
kukurydzy. W ostatnim sezonie wo-
lumen eksportu kukurydzy był rekor-
dowy (ponad 1,9 mln ton). 
Przychody z  eksportu tego zbo-
ża osiągnęły poziom 396 mln euro, 
o  47,5 proc. więcej niż sezonie 
2019/2020.

Podobnie, jak w  poprzednich la-
tach, Polska sprzedawała kukurydzę 
przede wszystkim do  krajów Unii 
Europejskiej (89% eksportu tego 
ziarna). Największym odbiorcą były 
Niemcy (blisko 1,1 mln ton, czyli 
55% wolumenu eksportu ziarna ku-
kurydzy).

Azja odbudowuje 
hodowlę

Od początku tego roku ceny kuku-
rydzy wykazywały tendencję wzro-
stową. Wzrost cen był stymulowany 
utrzymującym się popytem impor-
towym na  zboża paszowe ze strony 
krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin 
i  Wietnamu. Kraje te, po  kryzysie 
związanym z afrykańskim pomorem 
świń, rozpoczęły odbudowę pogłowia 
zwierząt gospodarskich. 
Jednocześnie duży krajowy popyt 
na  to zboże, przy mniejszych zapa-
sach był dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na wzrost cen. Według 
danych zbieranych przez resort rol-
nictwa, przeciętna cena zakupu ku-
kurydzy w połowie września wynio-
sła 1 114 zł/t i była o 8% wyższa niż 
przed miesiącem i o 26% wyższa niż 
przed rokiem.

Popyt na ziarno
Zdaniem analityków KOWR, de-
cydujący wpływ na  ceny kukurydzy 
po  żniwach będzie miał popyt na 
ziarno, zwłaszcza z  przeznaczeniem 
na  eksport. Ceny kukurydzy w Pol-
sce podążają za zmianami na rynkach 
zagranicznych, a ich wysokość zosta-
nie ograniczona ceną ziarna pocho-
dzącego z importu.

W listopadzie w Polsce trwały spóź-
nione żniwa kukurydzy na  ziarno. 
Wiosna była zimna, więc wegetacja 
roślin ruszyła później. Wprawdzie 
niektórzy rolnicy zaczęli zbierać 
ziarno na przełomie września i paź-
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dzernika, wielu przystąpiło do  żniw 
dopiero pod koniec października.
Na zachodzie i w centrum Polski listo-
padowe żniwa kukurydziane nabrały 
rozmachu. Rolnicy zbierali tam ku-
kurydzę w  granicach 30-32% wilgot-
ności, natomiast na  wschodzie zbiory 
były mniej zaawansowane ze względu 
na wilgotność ziarna sięgającą do 40%.
Rolnicy spieszyli się, żeby uwolnić 
pola pod siew pszenicy. Większość 
suszy ziarno i czeka, bo choć ceny są 
wysokie, podwyżka kosztów środków 
do produkcji była znacznie wyższa.

Pięć sposobów 
przechowywania 
ziarna

Gdyby po kilku latach suchych przy-
darzyły się mokre żniwa, warto wie-
dzieć, co zrobić z bardzo wilgotnym 
ziarnem. Jak je przechowywać? Jest 
na to 5 sposobów.

Pamiętajmy, że  podczas przechowy-
wania ziarna zbóż należy ograniczyć 
poziom zmian biologicznych, czyli 
zahamować jego procesy życiowe. Aby 
to osiągnąć, musimy przede wszyst-
kim mieć na  uwadze, że  gromadzić 
i magazynować ziarno mokre może-
my tylko przez kilka godzin. Potem 
należy je suszyć i schładzać do wyma-
ganej temperatury i wilgotności.

W zależności od metody konserwa-
cji, ziarno może być przechowywane 
na 5 sposobów:
•	  w  stanie suchym  – wilgotność 

14%, temperatura od 10–17 °C,
•	  w stanie schłodzonym – do tem-

peratury 5–10 °C,
•	  bez dostępu powietrza, w  her-

metycznie zamkniętych zbiorni-
kach,

•	  zakonserwowane środkami che-
micznymi – o dowolnej wilgot-
ności,

•	  zakiszane – wilgotność powyżej 
22%.

Ochrona przed 
zagrożeniem

Pamiętajmy też, że  należy chro-
nić składowane ziarno przed wodą 

gruntową, opadami deszczu, ptakami 
i  gryzoniami. Należy monitorować 
poziom wilgotności i  temperatu-
rę ziarna w  silosie. Nieuzasadniony 
wzrost temperatury może sygnalizo-
wać zagrożenie mikrobiologiczne –  
wtedy konieczna będzie analiza 
próbki ziarna z  silosu. Ważne jest 
także, aby możliwie często przewie-
trzać ziarno w  trakcie magazyno-
wania i koniecznie prowadzić zapisy 
pomiarów wilgotności i temperatury 
powietrza i  ziarna. Taka informacja 
pomoże wyjaśnić przyczyny wzrostu 
ewentualnego zagrożenia mikrobio-
logicznego.

Sposoby 
przechowywania 
i zagospodarowania

W przeciętne lata ziarno kukurydzy 
w  czasie zbioru zawiera około 30% 
wody. Wymaga wtedy natychmiasto-
wego dosuszania do  poziomu oko-

ło 14%. Coraz częściej jednak mamy 
do  czynienia z  alternatywą dla ta-
kiego postępowania. To konserwacja 
ziarna na mokro. W warunkach kli-
matycznych Polski, wilgotność ziarna 
kukurydzy w  czasie zbioru wynosi 
25-30%, a niekiedy nawet 35%. 
Poziom zawartości wody w  ziarnie 
zależy od terminu zbioru, wczesno-
ści odmiany oraz od przebiegu wa-
runków pogodowych. Wyjątkiem 
był sezon 2018, gdy ziarno zawie-
rało poniżej 20% wody, a  w wielu 
przypadkach było to nawet 15%. 
Konieczne jest dosuszanie ziarna 
do  13-14% zawartości wody. Takie 
ziarno może być przedmiotem bez-
pośredniego obrotu handlowego lub 
przechowywania przez dłuższy okres. 
Mokre ziarno, bezpośrednio z kom-
bajnu, szczególnie przy wyższych 
temperaturach powietrza, a  także 
ziarno niedosuszone psuje się wsku-
tek działalności drobnoustrojów –  
bakterii i  grzybów. Efektem jest też 

Suszenie kukurydzy słomą z gospodarstwa rolnika – Suszarnia Drzewicz
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wzrost zawartości mikotoksyn fuza-
ryjnych, które uniemożliwiają sprze-
daż ziarna. Zbiory ziarna muszą więc 
być dostosowane do możliwości jego 
suszenia.

Ile kosztuje suszenie?
Proces suszenia jest kosztowny. To 
nawet 1/3 całkowitych kosztów pro-
dukcji kukurydzy  na ziarno. Kosz-
ty suszenia z  roku na  rok rosną. To 
skutek wzrostu cen nośników ener-
gii do  suszenia, energii elektrycznej 
do  napędu wentylatorów, suszar-
ni i  przenośników do  silosów oraz 
kosztów pracy maszyn i ludzi. 
Koszt suszenia zależy od cen nośników 
energii. Najczęściej stosowane są olej 
opałowy i  gaz. Stosuje się też miał 
węglowy, słomę czy pellety. Ich użycie 
wymaga zakupu specjalnych kotłów 
do  spalania. Przy kalkulacji kosztów 
dosuszania ziarna kukurydzy, trze-
ba uwzględnić amortyzację suszar-
ni i  wiat lub budynków, w  których 
są one zainstalowane. Koszty do-
suszania ziarna są zróżnicowane 
w  poszczególnych gospodarstwach, 
w  zależności od stosowanej techno-
logii. Na koszty dosuszania wpływają 
również takie czynniki, jak tempera-
tura powietrza, wilgotność powietrza, 
a  także typ ziarna (dent, flint i  typy 
pośrednie).

Jeden lub dwa etapy
W gospodarstwach wysokotowa-
rowych stosuje się wydajne suszar-
nie, które umożliwiają wysuszenie 
do kilkudziesięciu ton ziarna na dobę. 
Stosowane są również suszarnie 
przewoźne, które wymagają dostępu 
energii elektrycznej do  napędu 
wentylatorów. Na  obniżenie kosztów 
znacząco wpływa zastosowanie dwu-
etapowego procesu suszenia. W pierw-
szym etapie ziarno suszy się wysoką 
temperaturą, służącą do obniżenia jego 
wilgotności do 17%. 
Dalsze obniżenie wilgotności przy 
zastosowaniu wysokiej temperatu-
ry wymagałoby wysokich nakładów 
energii. Dlatego kolejny etap dosu-
szania ziarna polega na składowaniu 
gorącego ziarna w innym zbiorniku i 

jego wietrzaniu i  schładzaniu zim-
nym powietrzem przez 5-10 godzin.

Zimne powietrze
Zimne powietrze pochłania tem- 
peraturę i  usuwa wilgoć z  rozgrza-
nego ziarna. Umożliwia obniżenie 
jego wilgotności do 14% i  jego dal-
sze przechowywanie do  momentu 
sprzedaży. Suszenie dwuetapowe 
wiąże się z  dodatkowymi kosztami 
na zakup zestawu do suszenia nisko-
temperaturowego i chłodzenia ziarna. 
Jednak jest to inwestycja opłacalna, 
gdyż pozwala na  obniżenie energii 
aż o 40% w porównaniu z suszeniem 
wysokotemperaturowym.
Poza obniżeniem kosztów suszenia, są 
też inne korzyści ze stosowania dwu-
etapowego suszenia ziarna kukurydzy. 
W porównaniu do  suszenia wysoko-
temperaturowego mniejsza jest liczba 
pękniętych ziarniaków, zmniejsza się 
łamliwość okrywy ziarniaków. Ziarno 
zachowuje naturalny kolor i  połysk 
(nie matowieje).

Kontrola w silosie
Przechowywanie ziarna wymaga 
kontroli i  ochrony przed zawilgoce-
niem. Najlepsze do  przechowywa-
nia są silosy z  aktywną wentylacją 
i  urządzeniami pomiarowymi 
parametrów ziarna. Można też prze-
chowywać ziarno w  magazynach 
płaskich pod warunkiem, że zapew-
nimy możliwość jego przewietrzania. 
Przed przystąpieniem do  przecho-
wywania ziarna silosy i  magazyny 
płaskie trzeba przygotować poprzez 
ich gazowanie w  celu pozbycia się 
szkodników magazynowych.

Prosto z kombajnu
W Polsce rozwija się rynek mo-
krej kukurydzy, sprzedawanej 
bezpośrednio z  kombajnu. Szereg 
firm paszowych i  handlowych od-
biera taką kukurydzę prosto z  pola 
od rolników i  dosusza we  własnym 
zakresie. Umożliwia to uprawę tej 
rośliny przez mniejsze gospodarstwa, 
które nie mają infrastruktury do su-
szenia i przechowywania ziarna. Do-

datkowy bonus uzyskuje się za każdy 
procent wilgotności poniżej 30%, 
a powyżej tej wartości, cena propor-
cjonalnie maleje.

Konserwacja na mokro
Alternatywą dla suszenia ziarna 
może być jego konserwacja na  mo-
kro. Ten sposób jest stosowany, gdy 
ziarno jest wykorzystywane jako 
pasza we  własnym gospodarstwie 
lub jako surowiec do produkcji bio-
etanolu. W  procesie konserwacji 
ziarna na  mokro wykorzystuje się 
technologię rękawów foliowych, 
do  których surowiec jest wtłaczany 
przy pomocy pras silosujących. Sto-
sunkowo niskie ceny rękawów folio-
wych sprawiają, że zakiszanie w nich 
ziarna jest znacznie tańsze niż w silo-
sach przejazdowych, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę koszt wybudo-
wania nowych obiektów. W  mniej-
szych gospodarstwach do zakiszania 
używa się opakowań typu big bag.

Bakteryjne 
wspomaganie

Proces zakiszania przebiega w warun-
kach beztlenowych. Ziarno kukury-
dzy, po zgnieceniu lub ześrutowaniu, 
dobrze ubite, kisi się szybko i  bez 
strat, szczególnie przy dodatku 
konserwantów biologicznych lub 
chemicznych. Konserwanty są to pre-
paraty bakteryjne lub bakteryjno-en-
zymatyczne. Zawierają one bakterie 
Lactobacillus buchnerii, które są odpo-
wiedzialne za  produkcję kwasu mle-
kowego. Ponadto  produkowany jest 
kwas octowy, zapewniający stabilność 
kiszonki i kwas propionowy, który ha-
muje rozwój pleśni i drożdży. W pro-
cesie konserwacji mokrego ziarna 
kukurydzy mogą być użyte kwasy or-
ganiczne – kwas propionowy lub pre-
paraty na  bazie kwasu mrówkowego 
i propionowego.

Kolby z liśćmi
Zagęszczenie surowca, w  zależności 
od rozmiaru tunelu, wynosi od 600 
do  1 100 kg/m3. Dobrze zakiszają 
się w  rękawach foliowych również 
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odkoszulkowane i  rozdrobnione 
kolby kukurydzy (ziarno + rdzenie). 
Uzyskana w ten sposób pasza, po za-
kiszeniu nosi nazwę CCM (Corn 
Cob Mix). Jest ona szczególnie przy-
datna w  żywieniu trzody chlewnej. 
Zaleca się również kiszenie sieczki 
z kolb z  liśćmi okrywowymi, zebra-
nych w  pełnej dojrzałości. Uzyska-
na kiszonka jest paszą o  najwyższej 
koncentracji energiii do  żywienia 
zwierząt przeżuwających.

W rękawach foliowych może być 
konserwowane całe, nierozdrobnio-
ne ziarno  kukurydzy. Mamy wtedy 
do  czynienia z  procesem samokon-
serwacji (inertacji). Proces ten po-

lega na  tym, że tlen wypełniający 
przestrzenie między ziarnami jest 
zużywany i  zostaje zastąpiony przez 
dwutlenek węgla, który konserwuje 
ziarno.

Suszone czy kiszone?
W żywieniu bydła często obserwu-
je się deficyty energii, dlatego warto 
rozważyć wprowadzenie do  dawki 
pokarmowej dodatkowej porcji ziar-
na z  kukurydzy. Może być ono po-
dawane w formie suchej lub kiszonej.
Aby w  pełni wykorzystać wartość 
pokarmową ziarna kukurydzy, kro-
wom należy je podawać  w postaci 
rozdrobnionej. Ułatwia to dostęp 
do zawartej w nim skrobi. Niedosta-
teczne rozdrobnienie, przy szybkim 
metabolizmie krów, może skutko-
wać dużym udziałem niestrawionego 
ziarna w  kale. Rozdrobnione ziarno 
kukurydzy można podawać w dwóch 
formach – suchej i zakiszonej.

Suszone ziarno 
kukurydzy

Suszone ziarno kukurydzy zawiera 
nawet trzy razy więcej skrobi rozkła-
danej w  jelicie, niż  ziarno jęczmie-
nia. Z tego względu suche, rozdrob-
nione ziarno kukurydzy jest cenną 
paszą dla krów w  szczycie laktacji. 
W  tym okresie często obserwujemy 
ujemny bilans energetyczny, który 
prowadzi do ketozy. Ziarno kukury-
dzy jest trawione w  dużym stopniu 
w  jelicie cienkim. Przekształca się 
wtedy w  glukozę, co zapobiega wy-
stępowaniu tej choroby metabolicz-

nej. Należy jednak zachować umiar, 
gdyż zbyt słaby rozkład w  żwaczu 
również nie jest korzystny. Trzeba 
pamiętać, że  organizm przeżuwacza 
ma ograniczone możliwości trawie-
nia i absorpcji w jelicie cienkim, więc 
jednostronna dieta kukurydziana nie 
jest najlepszym rozwiązaniem. Czyn-
nikiem limitującym jest także nie-
wielka zawartość lizyny, którą należy 
uzupełnić.

Kiszone ziarno 
kukurydzy

Ziarno kukurydzy można z  powo-
dzeniem zakiszać. Przy wysokich ce-
nach energii, wydaje się to tańszym 
rozwiązaniem. Taki sposób konser-
wacji umożliwia zbiór kukurydzy 
wcześniejszy o  około 2 tygodnie 
w  porównaniu do  zbioru suchego 
ziarna. Aby wykorzystać w  pełni 
wartość żywieniową ziarna kukury-
dzy, należy je przed zakiszaniem do-
statecznie rozdrobnić. Można je pod-
dać procesowi mielenia (>70% s.m.) 
lub gniecenia (<70% s.m.). 
Zabieg gniecenia może odbywać się 
na  polu, podczas zbioru ziarna lub 
w  miejscu zakiszania. Tak przygo-
towaną paszę można (po uprzednim 
ubiciu) magazynować w  pryzmach 
lub silosach, okrytych szczelnie folią. 
Optymalną metodą przechowywa-
nia, zmniejszającą straty paszy jest 
jej zakiszanie w rękawach foliowych. 
Alternatywną metodą, szczególnie 
dla mniejszych gospodarstw, jest za-
kiszanie kukurydzy w workach typu 
big bag, wyposażonych we wkład fo-
liowy.

Skrobia pochodząca z  kiszonego 
ziarna ulega szybszemu rozkładowi 
w  żwaczu w  porównaniu z  ziarnem 
suszonym. Kiszone ziarno może być 
podawane krowom w trakcie laktacji 
oraz opasom, szczególnie w  końco-
wym etapie opasu, kiedy wymaga-
ją zwiększonej koncentracji energii 
w dawce pokarmowej.

Źródła: Agro Fakt, Top Agrar, IHiAR, Tygodnik Poradnik 

Rolniczy, Miesięcznik Wieści Rolnicze
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Zakiszanie kukurydzy w workach typu big-bag, wyposażonych we wkład foliowy.

Przygotowany wsad do pieca –  
słoma w balotach.


