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Rok 2021 to jubileuszowy rok ANWILU

A N W I L  p o w s t a ł 
w 1966 roku, gdy zapadła 
decyzja o budowie zakładu 
wytwarzającego nawozy 
azotowe. Kolejno w latach 
1971 - 1972 uruchomiono 
wytwórnię saletry amono-
wej, kwasu azotowego i amo-
niaku. Następnie w roku 
1976 rozpoczęła się budowa 
instalacji polichlorku winylu. 
Od 2012 roku jedynym wła-
ścicielem chemicznej spółki 
jest PKN ORLEN. 

Jeden z największych pod-
miotów w Grupie ORLEN 

ma znaczący wpływ na bu-
dowę wartości jej segmen-
tu petrochemicznego. Firma 
jest drugim co do wielko-
ści producentem nawozów 
azotowych w naszym kraju. 
Obecnie ich roczna produk-
cja wynosi około 966 tysięcy 
ton (wkrótce wzrośnie o oko-
ło połowę dzięki rozbudo-
wie mocy produkcyjnych). 
ANWIL jest także jedynym 
w Polsce producentem su-
spensyjnego polichlorku 
winylu. Jego dobowa pro-
dukcja to około 1000 ton. We 

Włocławku powstają także 
granulaty oraz płyty z PCW. 
W sumie produkty spółki, 
włączając rynek polski, tra-
fiają do 30 krajów świata. 

ANWIL jest dziś także 
największym pracodawcą 
w regionie kujawsko-po-
morskim – obecnie zatrudnia 
ponad 1600 osób. To jedyna 
– obok PKN ORLEN – spół-
ka w Grupie, która otrzyma-
ła tytuł Top Employer i od 
dwóch lat jest wymieniana 
w gronie najlepszych praco-
dawców w Polsce. Została 

także wybrana do grona 
trzech najbezpieczniejszych 
pracodawców w kraju. 

Dla ANWILU ważny 
jest rozwój i konsekwent-
ne myślenie o przyszłości. 
Obecnie realizowana jest tu 
niezwykle istotna nie tylko 
dla spółki, ale również dla 
Grupy ORLEN inwestycja 
- rozbudowa nawozowych 
mocy produkcyjnych. 

Z okazji jubileuszu AN-
WIL przygotował dla swoich 
pracowników szereg atrak-
cji. Najbardziej angażującym 

wydarzeniem był konkurs 
wiedzy na temat spółki, 
w którym wzięło udział bli-
sko 100 osób. Obchody fir-
mowego święta pozostawiły 
także swój ślad poza siedzibą 
ANWILU. Pracownicy w ak-
cji wolontariackiej posadzi-
li 55 dębów wzdłuż drogi 
krajowej nr 91, nieopodal 
siedziby spółki, a dzięki cha-
rytatywnej inicjatywie „Che-
micy Dzieciom” 55 tys. zł 
trafiło do lokalnych domów 
dziecka z przeznaczeniem 
na wakacyjny wypoczynek. 

Również z tej oka-
zji, dokładnie w dniu 
16.07.2021, ANWIL pre-
mierowo przedstawił film 
opowiadający o historii firmy 
oczami jej byłych pracow-
ników. W miarę możliwo-
ści zapraszamy Państwa do 
obejrzenia tej wyjątkowej 
produkcji.

 Włocławek 19 Lipca 2021
Materiały: ANWIL

Opracowanie Redakcyjne: 
Roman Barszcz

Niedawno włocławski ANWIL świętował półwiecze, tymczasem przybyło mu już 
kolejnych pięć lat. Dokładnie 17 lipca spółka obchodziła swoje 55. urodziny. 
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Węgierska genetyka
- polska produkcja

 

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

Wieloletnie doświadczenia, hodowla nowych odmian 
ukierunkowana na cechy przynoszące korzyść rolnikom 
w postaci ekonomicznej, oraz jakości wytworzonego 
produktu.

Nowoczesne odmiany kukurydzy firmy Hungaro 
-Seed posiadają genetyczne przystosowanie do zmien-
nych warunków uprawy, dobrze znosząc okresowe su-
sze, oraz chłody i przymrozki wiosenne. 

Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.

Rośliny wytwarzają większe kolby o większej ilości 
rzędów (18 do 20), oraz większą ilość nasion w rzędzie 
i większą masę tysiąca nasion.

Producent ma wymierną korzyść w postaci jakości 
zbieranego plonu, oraz korzyść ekonomiczną. 

Kupując mniejszą ilość materiału siewnego, zbieramy 
większy plon z 1 ha.

Proponowane	odmiany	na	rynku	polskim:
• Bardzo wczesne 
  TK 175  -  FAO 165, GS 180  -  FAO 180/190
  Dorka MGT- FAO 170/180
• Wczesne
  GS 210 -  FAO 210, TK 202  -  FAO 220
• Średniowczesne
  Ida MGT  -  FAO 230, TK 195  -  FAO 230
  NOWOŚĆ  - GS 240 - FAO 240
• Średniopóźne
  TK 260 -  FAO 250, Sarolta  -  FA 290

Doskonałe nasiona do siewu z AGRO SEED
Wieloletnia współpraca  firmy 

HungaroSeed z polską hodowlą 
kukurydzy, przyniosła oczekiwane 
efekty w postaci dwóch odmian wpi-
sanych do katalogu UE w 2021 roku.  
Odmiana Zora LM do uprawy na 
ziarno i kiszonkę, oraz przeznaczo-
na do uprawy na ziarno  odmiana 
Hanga LM /Lengyel-Magyar/, są 
to odmiany o połączonej genetyce 
węgiersko-polskiej.

Węgierska genetyka odmian gwa-
rantuje stabilność plonowania, także 
w trudnych warunkach okresowej 
suszy i wysokich temperatur, a awan-
gardowe podejście węgierskich ho-
dowców do wysiewu i obsady roślin 
na hektarze, oraz przystępna cena na 
rynku odmian typowo ziarnowych 
skłaniają do wyboru odmian firmy 
HungaroSeed.

Proponujemy nowoczesne odmia-
ny, wyhodowane przez węgierskich 
specjalistów prowadzących wielolet-
nie doświadczenia i prace hodowlane 
w wielu rejonach Europy.

Nasze działania ukierunkowane są 
na uzyskanie najlepszych cech, na róż-
ne kierunki użytkowania. W efekcie 
doprowadziliśmy do rejestracji wielu 
odmian o różnorodnym przeznacze-
niu – od typowo ziarnowych,  super 
oddających wodę, bardzo wczesnych 

odmian (TK 175, Dorka MGT, GS 
180), do późniejszych odmian ziarno-
wych, o bardzo dobrych parametrach 
strawności, które  z powodzeniem 
mogą być uprawiane na kiszonkę: 
(GS 210, TK 195, Ida MGT, GS 
240, Sarolta).

Odmiany oferowane przez Hunga-
roSeed posiadają wysoką tolerancję na 
stres chłodów wiosennych, co zostało 
potwierdzone w warunkach trudnej 
wiosny lat 2017 i 2020. Rośliny wyka-
zały się bardzo dobrymi wschodami 
i wigorem, a także widocznym bra-
kiem blokowania funkcji życiowych 
rozwijających się roślin.

Kreacje odmianowe wykazują tole-
rancję na okresowe susze, o wysokiej 
liczbie  stay green, a ich liczba FAO 
dostosowana jest do warunków kli-
matyczno-glebowych Polski.

Prace doświadczalne nad odmia-
nami, prowadzone w wielu krajach 
(Chile, Izrael, Litwa, Rosja, Białoruś, 
Węgry, Słowacja, Ukraina) zostały 
uwieńczone oficjalną rejestracją w ka-
talogu odmian.

W produkcji i doświadczeniach 
na terenie Polski osiągały wyniki na 
poziomie najlepszych odmian. Istotną 
cechą odmian proponowanych przez 
HungaroSeed jest duża oszczędność – 
zalecany, genetycznie uwarunkowany, 

wysiew do 70-75 tysięcy nasion na 
1 hektar przy uprawie na ziarno i do 
75-78 tysięcy przy uprawie na kiszon-
kę, pozwala zaoszczędzić 15-20% na 
kosztach zakupu nasion do siewu.

Przystępna cena w odniesieniu do 
jakości, wysoki plon i bardzo dobra 
jakość produktu zbieranego z pola, 
w połączeniu z niską wilgotnością, 
to dodatkowe walory ekonomiczne 
naszych odmian.

Prezes Zarządu
Jerzy Malec

Agro SEED Sp. z o.o.
Ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

+48 501 510 196
biuro@agroseed.pl

www.agroseed.pl
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Uprawa i wykorzystanie ziarna 
kukurydzy dla celów spożywczych

Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy w sezonie 
2020/2021 pod powyższym 
hasłem prowadzi kampanię pro-
mocyjną, której celem jest popu-
laryzacja uprawy i wykorzystania 
kukurydzy na cele spożywcze. 
Kukurydza w polskim rolnic-
twie jest uprawiana głównie na 
cele paszowe, w postaci suchego 
ziarna i kiszonki, oraz w nie-
wielkim stopniu na cele ener-
getyczne (bio-etanol, biomasa 
do produkcji metanu – energia 
cieplna i elektryczna). W Polsce 
niespełna 10% ziarna kukurydzy 
jest wykorzystywana na cele 
spożywcze. Dla porównania we 
Francji to ponad 20%, w Austrii 
ponad 30%. Wykorzystanie na 
cele spożywcze obejmuje również 
dwa podgatunki kukurydzy – 
kukurydzę cukrową i kukurydzę 
pękającą. Celem prowadzonej 
kampanii jest upowszechnienie 
wiedzy o właściwościach proz-
drowotnych produktów z ziarna 
kukurydzy.

Kampania obejmuje organiza-
cję stoisk z produktami kukury-
dzy, także z degustacją potraw. 
W prasie rolniczej są zamiesz-
czane okolicznościowe artykuły. 
Są też organizowane warsztaty 
z przygotowaniem potraw dla 
młodzieży szkolnej. Bardzo 
ważnym elementem promocji 

są wywiady dla różnych mediów, 
a także okolicznościowe gadżety 
oraz materiały promocyjne.

Działania promocyjne są skie-
rowane do dwóch bezpośrednich 
grup docelowych:

- do rolników, w celu uświa-
domienia znaczenia uprawy 
kukurydzy. Do tej grupy do-
celowej kierowane są działania 
edukacyjne związane z właściwą 
agrotechniką, uprawą i wykorzy-
staniem kukurydzy.  

- do konsumentów, którzy 
poszukują najlepszych alterna-
tyw żywieniowych W tej grupie 
są osoby dorosłe (rodzice) jak 
i starsze (dziadkowie), mający 
wpływ na nawyki żywieniowe 
dzieci jako najmłodszych człon-
ków społeczeństwa. To ludzie, 
którzy dużą wagę przykładają 
do właściwej diety, jakości kupo-
wanych wyrobów i ich wpływu 
na zdrowie. 

Właściwości żywieniowe 
i prozdrowotne produktów 
z ziarna kukurydzy

Ziarno kukurydzy, poza skład-
nikami pokarmowymi, jak wę-
glowodany, białko i tłuszcz, jest 
źródłem witamin: B1, B2, E, PP 
i C, prowitaminy A, oraz licznych 
minerałów, jak: sód, potas, wapń, 
fosfor, żelazo, magnez, miedź, 
nikiel, cynk, chrom i selen. 
Szczególną wartość odżywczą 

i prozdrowotną kukurydzy 
przypisuje się obecności potasu 
i przeciwutleniaczy, witaminy E 
i selenu. Ten zestaw określa się 
jako „wyjątkowy”, gdyż selen 
ułatwia wchłanianie witaminy E 
i wzmaga jej działanie. Zdaniem 
naukowców selen, zwłaszcza 
w połączeniu z witaminą E, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
aż 10 typów nowotworów, wśród 
nich najczęściej występującym: 
piersi, płuc, prostaty, odbytu. 
Selen reguluje pracę tarczycy, 
a także chroni przed zaćmą oraz 
chroni przed zwyrodnieniem 
plamki żółtej. Potas wpływa 
na obniżenie ciśnienia krwi, 
prawidłowy rytm serca i redukuje 
ryzyko udaru mózgu. Z kolei 
witamina E (witamina młodości), 
zapobiega powstawaniu zmarsz-
czek, pomaga w zachowaniu ję-
drnej skóry. Najważniejszą zaletą 
produktów wytworzonych na 
bazie mąki i kasz kukurydzianych 
jest brak glutenu, co umożliwia 
ich zastosowanie w żywieniu 
osób chorych na celiakię, czyli 
trwałą nietolerancję tego białka. 
Chorzy na celiakię nie tolerują 
glutenu, gdyż działa on toksycz-
nie na jelito cienkie, powodując 
zanik kosmyków.

Do celów spożywczych są 
wykorzystywane przetwory, 
zarówno z przemiału ziarna na 

sucho jak i na mokro. Produkty 
przemiału na sucho to mąka, 
kasze i grys kukurydziany. Mają 
one szerokie zastosowanie. Kasze 
służą do produkcji płatków ku-
kurydzianych (corn flakes) oraz 
chrupek kukurydzianych. Płatki 
kukurydziane, dla wielu ludzi 
stanowią podstawę pożywnego 
śniadania. Chrupki stanowią 
alternatywę dla wielu słonych 
przekąsek. Mąka kukurydziana 
znajduje zastosowanie w produk-
cji chleba, herbatników, wafli. 
W procesie przemiału na mokro 
uzyskuje się skrobię, która jest 
składnikiem licznych produktów 
spożywczych. Zarówno w prze-
miale na sucho jak i na mokro 
uzyskuje się bardzo wartościowy, 
prozdrowotny, olej kukurydziany 
Olej kukurydziany, w dużej czę-
ści, składa się z nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. W jego 
składzie występują kwas olejowy 
(około 20-30%) oraz kwas lino-
lowy (45-70%), a także spore 
ilości witaminy E oraz kwasu 
palmitynowego.

Kukurydza cukrowa i pękająca
W Polsce produkcja kukurydzy 

cukrowej systematycznie wzra-
sta. Aktualnie powierzchnia jej 
uprawy wynosi ponad 10 tys. 
ha (dane własne), w tym około 
80% do przetwórstwa (konserwy 
z ziarnem i kolby mrożone). 

Około 20%, to produkcja na 
świeży rynek w postaci kolb do 
gotowania, grillowania lub do 
spożycia na świeżo. Kolby gotuje 
się w wodzie lub na parze i podaje 
się na gorąco z masłem i solą. 
Mogą być grillowanie w folii 
aluminiowej. Ziarno kukurydzy 
jest też komponentem do sałatek 
warzywnych. Z ziarna kukury-
dzy można przyrządzać bardzo 
smaczną zupę kukurydzianą i sze-
reg innych dań. Kolby i ziarno 
mogą być przedmiotem mrożenia, 
po uprzednim blanszowaniu. 
Mrożone produkty mogą być 
przechowywane w temperaturze 
- 20°C przez wiele miesięcy. Nie 
tracą one wartości odżywczych. 
Podobnie jest z ziarnem konser-
wowanym w puszkach.

Wartość odżywcza i smakowa 
kukurydzy cukrowej jest zwią-
zana z wysoką zawartością łatwo 
przyswajalnych, wysoko energe-
tycznych cukrów prostych, oraz 
z wysoką zawartością błonnika 
regulującego działanie przewodu 
pokarmowego. Ziarno kukurydzy 
cukrowej, podobnie jak produkty 
pochodzące z przemiału ziarna 
kukurydzy, zawiera liczne mikro 
i makroelementy, oraz wiele wi-
tamin, w tym wysoką zawartość 
selenu i witaminy E.

Świeże ziarno kukurydzy 
cukrowej, o dojrzałości kon-

sumpcyjnej, czyli w fazie późno-
-mlecznej, zawiera 70-76% wody, 
5-12% cukrów, 1,1-2,7% tłusz-
czów i 2-4,5% białka. Białko 
jest ubogie w aminokwasy – li-
zynę i tryptofan. Właściwości 
prozdrowotne ziarna kukurydzy 
cukrowej są niemal identyczne 
jak te pochodzące z przemiału 
kukurydzy pastewnej.

Kukurydza cukrowa w naszym 
kraju jest warzywem spożywanym 
w dalece niewystarczającym stop-
niu. W USA, kukurydza cukrowa 
jest „narodowym warzywem”, 
statystyczny mieszkaniec spożywa 
aż 12kg jej ziarna, podczas, gdy 
statystyczny Polak niespełna 0,5kg. 

Kukurydza pękająca, podobnie 
jak inne formy kukurydzy, jest 
źródłem wielu substancji proz-
drowotnych: składników mine-
ralnych i witamin. Jest źródłem 
polifenoli, związków o charakte-
rze przeciwutleniającym, które 
redukują w organizmie poziom 
szkodliwych wolnych rodników. 
Wytworzony z niej popcorn za-
wiera błonnik pokarmowy, który 
wywiera korzystny wpływ na 
proces trawienia i układ krąże-
nia. Białko nie zawiera glutenu, 
tłuszcz o korzystnym stosunku 
kwasów nienasyconych do 
kwasów nasyconych. Spośród 
związków mineralnych pop-
corn zawiera najwięcej potasu, 
fosforu, ponadto wapń i selen, 
a w mniejszych ilościach, żelazo, 
cynk, miedź, mangan. Popcorn 
jest również źródłem witamin 
z grupy B. Na uwagę zasługuje 
brak cholesterolu. Charakteryzuje 
się niską wartością  kaloryczną. 

Kukurydza pękająca jest nie 
tylko surowcem do produkcji 
popcornu. Wytworzona z niej 
mąka znajduje zastosowanie 
w cukiernictwie. Młode, nie-
zaziarnione kolby kukurydzy 
pękającej, znane pod nazwą 
„baby corn”, są przedmiotem 
konserwacji w przetwórstwie 
spożywczym, jako dodatki do 
dań mięsnych.

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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By kiszonka była dobra

Opóźnianie terminu zbioru 
zwiększa wymagania stawia-
ne sieczkarniom zbierającym 
i jednocześnie istnieje po-
trzeba dokładnego spraw-
dzenia stanu technicznego 
maszyny oraz starannego 
przygotowania jej do cięż-
kiej pracy.

Przyrząd 
kosząco-podający

Obecnie użytkowane kon-
strukcje przyrządów koszą-
co–podających zapewniają 
uporządkowany transport 
roślin kukurydzy do zespo-
łu wciągająo-prasującego, 
dzięki czemu w rozdrob-
nionej masie zmniejsza się 
udział frakcji o długościach 
większych od nastawionej 
w maszynie. Sieczkarnie 
zbierające mogą być wy-
posażone w przyrządy ko-
sząco–podające rzędowe lub 
bezrządowe. W przyrządach 
bezrzędowych należy spraw-
dzić stan noży ścinających 
oraz bębnów zbierających 

ścięte rośliny. Na talerzowym 
nożu tnącym nie powinno 
być wyszczerbień, a trójkątne 
zęby transportujące rośliny 
w kierunku zespołu wciąga-
jąco-podającego nie powinny 
być na końcach zaokrąglone. 
W przekładniach przystaw-
ki należy sprawdzić poziom 
oleju. Jeżeli występują jego 
braki, to należy je uzupełnić 
i zwrócić uwagę na ewen-
tualne miejsca przecieków 
i niezwłocznie je uszczel-
nić. Olej w przekładniach ma 
ściśle określony czas pracy 
podany w godzinach, więc 
należy go wymienić zgodnie 
z zaleceniami producenta za-
mieszczonymi w instrukcji 
obsługi. W odniesieniu do 
przystawek rzędowych na-
leży również sprawdzić stan 
tarczowych noży ścinających 
rośliny oraz łańcuchów wcią-
gających z zabierakami, 
które transportują rośliny 
w kierunku przenośnika 
ślimakowego. Elementy 

zużyte lub uszkodzone na-
leży wymienić na nowe lub 
zregenerowane.

Zespół 
wciągająco-prasujący

Walce wciągająco-prasują-
ce nie powinny mieć wgnie-
ceń i posiadać na swoim 
obwodzie listwy z prosty-
mi i ostrymi zębami. Ważną 
czynnością jest sprawdze-
nie naciągu sprężyn, które 
regulują wzajemne położe-
nie walców wciągających. 
Regulacja naciągu powinna 
być dostosowana do gatunku 
zbieranych roślin i ich stanu, 
co jest zamieszczone w in-
strukcji obsługi maszyny. 
Należy również sprawdzić, 
ale z zachowaniem ostroż-
ności poprawność działania 
systemu wykrywania metali 
czy kamieni. Układ elektro-
nicznych czujników jest po-
łączony najczęściej z dolnym 
walcem wciągającym, który 
jest wykonany z materiału 
o właściwościach ferroma-
gnetycznych. Czujnik metalu 
wytwarza pole magnetyczne 
pomiędzy przednimi walca-
mi wciągającymi. W przy-
padku gdy to pole zostanie 
przerwane przez materiał 
magnetyczny, system zostaje 
włączony. Detektor kamieni 
zostaje włączony w momen-
cie gwałtownego odchylenia 
się górnego przedniego wal-
ca wciągającego. W obydwu 
przypadkach napęd zespołu 
roboczego zostaje natych-
miastowo rozłączony oraz 

zatrzymany za pomocą 
hamulca.

Zespół rozdrabniający
Nowoczesne samobież-

ne sieczkarnie zbierające 
wyposażone są w bębno-
we zespoły rozdrabniające. 
W celu osiągnięcia dobrej 
jakości cięcia zbieranych 
roślin, ważny jest stan na-
ostrzenia noży i ich zużycie, 
stan stalnicy oraz ustawienie 
tych elementów roboczych. 
W starszych maszynach 
ostrzenie noży i ustawienie 
stalnicy względem noży bęb-
na trzeba wykonać ręcznie. 
Całą operację należy wyko-
nać w oparciu o zalecenia 
producenta zawarte w in-
strukcji obsługi. Zazwy-
czaj odległość ta wynosi 
około od 0,1 mm do 0,3 mm 
a więc noże na bębnie po-
winny się ocierać o stalnicę. 
W obecnie produkowanych 
nowoczesnych sieczkarniach 
ostrzenie noży oraz usta-
wienie stalnicy względem 
bębna jest wykonywane 
w sposób automatyczny po 
wciśnięciu przycisków na 
pulpicie sieczkarni. Kom-
puter pokładowy kontroluje 
czas pracy bębna rozdrabnia-
jącego i informuje operatora 
o konieczności naostrzenia 
noży. W dalszej kolejności 
operator w dogodnym mo-
mencie zatrzymuje maszynę 
i zatwierdza uruchomienie 
automatycznej procedury 
ostrzenia. Po zakończeniu 
ostrzenia noży konieczne 
jest dosunięcie stalnicy. Ten 
proces również odbywa się 
automatycznie za pomocą 
czujników stukowych za-
montowanych na łożu stal-
nicy. System z czujnikami 
stukowymi daje możliwość 
dosunięcia krawędzi stalnicy 
do noży na odległość 0,1 mm. 
Te same czujniki stanowią 
również ochronę stalnicy 
przed zniszczeniem w razie 
przypadkowego jej kontaktu 
z zespołem rozdrabniającym 
- np. pękniętym nożem. Na-
stępuje wtedy natychmia-
stowe odsunięcie jej na 
bezpieczną odległość.

Po osiągnięciu przez noże 
określonego stopnia zuży-
cia trzeba je wymienić na 

nowe – jest to odległość 
około 1-2 mm od wartości 
granicznej zaznaczonej na 
nożu. Nadmiernie zużyte 
noże wymagają niezwłocznej 
wymiany na nowe, ponieważ 
pogorszeniu będzie ulegała 
jakość cięcia oraz zwiększało 
się też będzie zapotrzebowa-
nie na moc, co przekłada się 
na większe zużycie paliwa. 
Podczas ich wymiany należy 
stosować nowe śruby i dokrę-
cać je zgodnie z instrukcją 
z wykorzystaniem klucza 
dynamometrycznego.

Rozdrabniacz ziarna 
i twardych łodyg oraz 
wyrzutnik

W części sieczkarni samo-
bieżnych jest na wyposaże-
niu rozdrabniacz walcowy 
stanowiący układ dwóch 
walców z zębami o różnym 
kształcie. Objawy zużycia 
się zębów polegają na ich 
stopniowym ścieraniu się, aż 
do osiągnięcia półokrągłego 
kształtu. W takiej sytuacji 
najlepiej jest zakupić nowe 
walce i zastąpić nimi zużyte. 
Na krajowym rynku są też 
firmy, które oferują znacznie 
tańszą regenerację zużytych 
walców rozdrabniacza, jed-
nak trzeba się w takim przy-
padku liczyć też z mniejszą 
ich trwałością. Ostatnim 
elementem wchodzącym 
w skład układu rozdrabniają-
cego jest wyrzutnik sieczki. 
Przygotowując sieczkarnię 
do sezonu, warto również 
zwrócić uwagę na stan ło-
patek oraz w razie potrzeby 
ustawić odległość łopatek od 
ściany kanału wyrzutowego, 
która wynosi od około 2,5 do 
3,5 mm.

Silnik
Przed sezonem należy rów-

nież obowiązkowo przepro-
wadzić zgodnie z instrukcją 
obsługi przegląd techniczny 
silnika. Trzeba wymienić 
wszystkie filtry, olej i uzu-
pełnić płyny eksploatacyjne. 
Odstojnik w układzie pali-
wowym należy odkręcić, 
opróżnić z wody i zanie-
czyszczeń i dokładnie wyczy-
ścić. Następnie szczegółowo 
sprawdzić układ chłodzenia 
i w razie potrzeby dokładnie 
wyczyścić chłodnice. Ubytki 

oleju w układzie hydraulicz-
nym należy uzupełniać na 
bieżąco olejem zalecanym 
przez producenta maszy-
ny. Po przeprowadzonym 
przeglądzie należy urucho-
mić silnik i sprawdzić czy 
wszystko działa prawidłowo 
i jest zachowana szczelność. 
Dużą uwagę trzeba zwrócić 
na stan pasów przekazują-
cych napęd – należy ocenić 
wzrokowo stan powierzch-
ni zewnętrznej i ewentual-
ne pęknięcia. W przypadku 
zużytego i popękanego pasa, 
trzeba wymienić go na nowy.

Kabina i klimatyzacja
W kabinie sieczkarni 

należy sprawdzić funkcjo-
nowanie wskaźników i ich 
wskazania dotyczące funk-
cjonowania poszczególnych 
zespołów. Jeżeli na panelu 
wyświetlane są błędy, to 
trzeba będzie skorzystać 
z usługi serwisu. Wówczas 
po podłączeniu komputera 
z oprogramowaniem dia-
gnostycznym będzie można 
zlokalizować usterki i je usu-
nąć. Klimatyzację również 
należy poddać przeglądowi 
i wykonać jej odgrzybianie, 
sprawdzić szczelność całego 
układu oraz ilość czynnika 
chłodzącego jaka w nim po-
została. Im mniej czynnika 
w układzie, tym mniejsza 
jego wydajność i większe 
obciążenie sprężarki. Po 
dokonaniu czynności ser-
wisowych układ ponownie 
jest napełniany czynnikiem 
chłodzącym. Filtr kabinowy 
każdy użytkownik może wy-
mienić we własnym zakresie.

Po wszystkich pracach 
uruchomienie sieczkarni

Po zakończeniu wszyst-
kich prac związanych z przy-
gotowaniem sieczkarni do 
pracy i przed uruchomieniem 
maszyny obsługujący po-
winien też sprawdzić stan 
i położenie osłon zabezpie-
czających. Następnie można 
włączyć silnik i sprawdzić 
poprawność jego pracy 
i poszczególnych zespołów 
sieczkarni.

Przygotowanie sieczkarni do zbioru kukurydzy na kiszonkę
Prof. UPP dr hab.  
Ireneusz Kowalik
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W sezonie 2021 
OSEVA POLECA  
SILICIANA  
FAO 140 Najwczesniejsza 
i najwydajniesza - ponad 60% 
s.m. kolb w plonie suchej masy

CEFOX   
FAO 230  Nowość z najwyższą 
koncentracją energii

BRINGA 
FAO 240  Źródło wczesności 
i jakości plonu

OPCJA  
FAO 240  Optymalna OPCJA 
do wyboru

OP MAURRA 
FAO 240 Pełna wigoru

CELONG 
FAO 250 We wszystkim dobry 
ale 
w ziarnie NAJLEPSZY

IS AVENTIS
odporny na suszę, wysoki 
i stabilny plon z niskim udzia-
łem łuski

LAJMA
bardzo wczesna, nawet 4 
tony/ha przy 40% białka i 22% 
tłuszczu  

PL-1
EKSPRESOWY wiosenny plon

PL-2
pasza z TURBO-doładowaniem

PL-3
WYSOKOBIAŁKOWA karma przez 
wiele lat 

PL-11
WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS

PL-12
JEDYNA TAKA na stanowiska WIL-
GOTNE i ZALEWOWE".TR
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Jak wyprodukować dobrą 
kiszonkę z kukurydzy?

Wysoka zawartość łatwo strawnych 
węglowodanów, a niska włókna surowe-
go, brak substancji anty żywieniowych, 
niskie straty w czasie zbioru i konser-
wacji, łatwość konserwacji oraz wyso-
kie plony zadecydowały, że kukurydza 
stała się podstawową paszą objętościową 
w żywieniu wysoko wydajnych krów 
mlecznych i szybko rosnącego bydła opa-
sowego. By w pełni wykorzystać zalety 
kukurydzy należy zastosować podsta-
wowe zasady przy produkcji kiszonki. 

Przypilnuj terminu zbioru
Kukurydzę na kiszonkę z całych roślin 

należy zbierać w fazie dojrzałości wosko-
wej ziarna, gdy zawartość suchej masy 
w surowcu przeznaczonym do zakiszania 
wynosi od 30 do 35%. Ziarniak jest już 
wypełniony skrobią, ale można go jeszcze 
z łatwością rozdrobnić walcami siecz-
karni. Jeżeli zbyt szybko przystąpimy do 
zbioru kukurydzy, gdy ziarniak nie jest 
jeszcze w pełni wypełniony skrobią, to 

uzyskamy kiszonkę o niskiej wartości 
energetycznej, która nie będzie zaspaka-
jała potrzeb pokarmowych zwierząt o wy-
sokiej wydajności. Nie wykorzystamy 
również w pełni potencjału plonotwórcze-
go  kukurydzy. Natomiast, gdy będziemy 
opóźniać zbiór, poza optymalny termin, 
to uzyskamy suchy, twardy surowiec, 
który trudno prawidłowo rozdrobnić. 
Słabo rozdrobnionej zielonki nie można 
dokładnie ubić w silosie czy na pryzmie, 
by stworzyć warunki beztlenowe, nie-
zbędne do rozwoju bakterii kwasu mle-
kowego. Pozostające powietrze sprzyja 
rozwojowi pleśni i grzybów, które mając 
wystarczającą ilość składników pokar-
mowych, produkują toksyny negatywnie 
wpływające na zdrowie i rozród krów.

Najprostszym sposobem określenia 
właściwego terminu zbioru jest obser-
wacja linii mlecznej na ziarniaku, od-
dzielającej skrobię szklistą od skrobi 
mączyste.j W tym celu należy zebrać 

kilka kolb z całej plantacji i przełamać 
je w połowie. Gdy linia ta znajduje się 
w połowie ziarniaka można przyjąć, że 
zawartość suchej masy w całej roślinie 
wynosi około 28%. Gdy znajduje się ona 
w 1/3 od podstawy ziarniaka to zawartość 
suchej masy kształtuje się na poziomie 
35%. Pod koniec wegetacji kukurydzy 
zawartość suchej masy w całej roślinie 
w normalnych warunkach pogodowych 
zwiększa się o 0,5% dziennie, a przy 
bardzo ciepłej pogodzie o 0,75%.

Odpowiednio ustaw heder sieczkarni
Przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę 

heder sieczkarni powinien być ustawiony 
15 – 20 cm nad ziemią. Unikamy wówczas 
zabrudzenia zielonki ziemią i porażenia 
grzybami, co zapewnia odpowiedni sta-
tus higieniczny zakiszanego surowca.

Niektórzy doradcy żywieniowi zale-
cają podniesienie wysokości koszenia 
kukurydzy, w celu produkcji kiszon-
ki o wyższej wartości energetycznej. 

Kiszonka taka idealnie sprawdza się 
w żywieniu krów będących w pierwszej 
połowie laktacji. Jednak jej wysoka 
wartość energetyczna stanowi poważny 
problem w żywieniu krów pod koniec 
laktacji, zasuszonych i jałówek, gdyż 
może powodować otłuszczenie zwie-
rząt. Dlatego uważam, że kukurydzę 
powinno się kosić na „normalnej” wy-
sokości, a niedobór energii w dawce 
pokarmowej dla najwydajniejszych 
krów należy uzupełnić kiszonym ziar-
nem kukurydzy.

Badania przeprowadzone na naszej 
Uczelni pokazały, że wyższe koszenie 
kukurydzy nie ma żadnego uzasad-
nienia ekonomicznego. Podniesienie, 
przy zbiorze, hedera sieczkarni o 20 cm 
(z 20 do 40 cm) powoduje, że z 1 ha 
plantacji zbieramy o 1,2 t suchej masy 
(5,8%) mniej. Jest to duża ilość cennej 
paszy którą pozostawiamy na polu. Do-
datkowo pozostawione wyższe ściernisko 

wymaga starannego i energochłonnego 
rozdrobnienia.

Dokładnie rozdrobnij
Rozdrobnienie zakiszanej zielonki 

ma wpływ na jakość wyprodukowanej 
kiszonki i strawność składników po-
karmowych. Im drobniej pocięty jest 
surowiec, tym łatwiej go dokładnie ubić 
i stworzyć optymalne warunki do prze-
biegu fermentacji mlekowej. Jedno-
cześnie należy zadbać o rozdrobnienie 
ziarniaków, gdyż tylko wtedy zawarta 
w nich skrobia będzie wykorzystana 
w przewodzie pokarmowym zwierząt. 
Rozdrobnienia ziarniaka dokonują nie 
noże sieczkarni, lecz dokładnie wyre-
gulowane, sprawne i niestarte walce 
maszyny do zbioru. Kukurydzę na-
leży więc ciąć na sieczkę o długości 
8 – 10 mm, a odstęp pomiędzy walca-
mi powinien wynosić 2 – 3 mm. Aby 
stwierdzić czy mamy prawidłowo usta-
wioną maszynę zbierającą wystarczy 

pobrać z przyczepy sieczkę o objętości 
1 litra. Jeżeli znajdziemy tam choć jed-
no całe ziarno to należy natychmiast 
przerwać zbiór i wyregulować wałki 
rozgniatające.

Dokładnie ubij i szczelnie okryj
Ubijanie zakiszanej zielonki jest 

czynnikiem ograniczającym szyb-
kość napełniania silosu lub formowania 
pryzmy, w związku z tym nie zawsze 
jest wykonywane dokładnie. Zwożona 
zielonka powinna być rozrzucana rów-
nomiernymi warstwami i od razu ubija-
na. Ugniatanie powinno trwać jeszcze 
przez 1. godzinę po zwiezieniu ostatniej 
przyczepy. Po zakończeniu formowania 
pryzmy lub napełniania silosu należy 
je od razu szczelnie okryć folią, by 
zapobiec wnikaniu powietrza i wody 
opadowej do kiszonki. Folia powinna 
być obciążona, wówczas zakiszana masa 
prawidłowo osiada.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kukurydza w chowie bydła jest podstawową paszą objętościową.
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Konferencja Polowa Bayer
W dniu 15.06.2021 w Cen-

trum Doradztwa Technicz-
nego Bayer w Pordenowie na 
Żuławach, w formie spotka-
nia polowego na plantacji, 
zaprezentowano innowa-
cje produktowe rozwijane 
w ofercie dla rolnictwa 
w sezonie 2020-2021.

Na szczególną uwagę 
w ofercie nasion kukury-
dzy zasłużyła nowa odmia-
na DEKALB.

Na rok 2022 planowane 
jest rozszerzenie o odmia-
nę z grupy średniowczesnej 
DKC3201 (FAO 240). Jest to 

odmiana o typie ziarna flint/
dent przeznaczona do upra-
wy na ziarno i jakościową 
kiszonkę na terenie całego 
kraju. Charakteryzuje się 
bardzo dobrym wigorem 
wiosennym, a dzięki moc-
nym łodygom i silnemu 
systemowi korzeniowemu 
rośliny nie łamią się i nie 
wylegają.

W roku 2022 planowane 
jest również rozszerzenie 
oferty o kolejny herbicyd do 
zwalczania chwastów w ku-
kurydzy – Capreno 547 SC. 
Preparat jest środkiem 

o działaniu układowym. 
Zawiera dwie substancje 
aktywne: tembotrion 345g/l 
oraz tienkarbazon metylu 
68g/l, dodatkowo w składzie 
znajduje się również sejfner 
izoksadifen etylowy 134 g/l.

Capreno jest herbicydem 
do powschodowego zwal-
czania chwastów dwuli-
ściennych (w tym komosę 
i rdesty) i niektórych jed-
noliściennych (w tym 
chwastnicę jednostronną). 
Pierwsze objawy działania 
pojawiają się już po upły-
wie 5-7 dni od zastosowania. 

Najskuteczniej zwalcza mło-
de, silnie rosnące gatunki 
chwastów w fazie 2-4 liści 
właściwych. Należy go sto-
sować po wschodach kuku-
rydzy w fazie od 3-5 liści 
roślin kukurydzy (BBCH13-
15) w dawce od 0,22-0,29 l/
ha, wraz z 2 l wspomagacza 
Mero 842 EC. Jest to do-
skonałe, skuteczne i szybkie 
rozwiązanie w odchwasz-
czaniu plantacji kukurydzy.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Co nowego w ofercie dla kukurydzy.

Połowa sezonu wegetacyjnego 
kukurydzy za nami

Sprawcą problemów 
w uprawie jest głównie po-
goda (pomijamy kwestię 
rosnących cen czynników 
produkcji), która ma wpływ 
zarówno na samą kukurydzę, 
jak również na to co się dzieje 
dookoła niej, w tym na orga-
nizmy szkodliwe.

Pierwsza rzecz, którą 
mocno odczuli producenci 
tej rośliny to bardzo chłodny 
kwiecień i pierwsze dekada 
maja. Wielu farmerów wysia-
ło zatem ziarno dopiero pod 
koniec kwietnia a wielu do-
piero w maju, choć byli i tacy 
co siali od drugiej dekady 
kwietnia, ale później ich ro-
śliny borykały się zwykle ze 
spowolnionym wzrostem, co 
de facto spowodowało też to, 
że pod kątem wzrostu niewie-
le się różnił wcześniejszy siew 
od tego na przełomie kwietnia 
i maja. Chłodna wiosna mia-
ła swoje konsekwencje pod 
kątem zdrowotności roślin. 
Bardzo wiele sygnałów do-
cierało do Instytutu Ochro-
ny Roślin o problemach ze 
wschodami i wzrostem roślin. 
Bardzo wiele też było rekla-
macji materiału siewnego, acz 
nie zawsze kwestia materiału 

siewnego była przyczyną 
problemów. W warunkach 
spowolnionego kiełkowania 
ziarna i wschodów roślin 
ogromne pole do popisu mia-
ły szkodniki glebowe, zwłasz-
cza drutowce i pędraki, które 
lokalnie mocno się uaktywni-
ły. Obok nich było także wiele 
zgłoszeń o śmietce kiełków-
ce, której larwy uszkadzały 
ziarno i siewki kukurydzy. 
Ptaki z kolei w bieżącym roku 
nie pojawiły się aż tak licz-
nie jak w minionym sezonie, 
w którym lokalnie powodo-
wały prawdziwe spustosze-
nia upraw.

To w jakim stopniu wystę-
powały szkodniki glebowe 
oraz ptaki w dużej mierze 
zależało od tego jak sobie 
radziła dana odmiana w wa-
runkach chłodnej wiosny, ale 
też czy ziarno siewne było 
zaprawione insektycydem 
(lub stosowano mikrogranulat 
doglebowy podczas siewu) 
bądź repelentem.

Podobna sytuacja miała 
miejsce w odniesieniu do 
chorób grzybowych okresu 
wczesnowiosennego, zwłasz-
cza zgorzeli siewek. Zda-
rzały się sytuacje, że długo 

wschodzące rośliny były po-
rażane przez zgorzel pomimo 
wcześniejszego zaprawienia 
ziarna siewnego, ale trzeba 
pamiętać, że na okres dzia-
łania zaprawy wpływa wiele 
czynników, w tym presja pa-
togenów w glebie, podatność 
odmiany oraz pogoda, głów-
nie temperatura i wilgotność. 
Mogą się zatem zdarzać lo-
kalne wypady roślin w miej-
scach problematycznych na 
polu, które wpłynęły na spa-
dek skuteczności zapraw.

W uprawie kukurydzy, 
wiosna 2021 to bez wątpie-
nia problem ploniarki zbo-
żówki. Od wielu, wielu lat 
nie było tylu zgłoszeń do IOR 
odnoście tego szkodnika, co 
w obecnym sezonie. Lokalnie 
obserwowano uszkodzenie 
ponad 80% roślin, co dawno 
się nie zdarzało. Dość często 
były to uszkodzenia stożka 
wzrostu. To poniekąd zbieg 
kilku czynników – pogody 
spowalniającej wzrost kuku-
rydzy, dużego zapasu larw 
szkodnika w zimujących ozi-
minach zbóż i trawach wie-
loletnich oraz tego, że po raz 
pierwszy od wielu lat kuku-
rydza nie ma już programu 

chemicznej ochrony przed 
tym szkodnikiem z powodu 
wycofania tiachloprydu, co 
spowodowało wykreślenie 
wszystkich preparatów owad-
obójczych z rejestru, które go 
zawierały. Na ten moment ku-
kurydzy nie można legalnie 
chronić żadnym preparatem 
przed ploniarką. Oby to się 
zmieniło w kolejnym roku.

Spośród innych szkod-
ników, to dało się zauwa-
żyć lokalnie dość liczny 
pojaw mszyc na roślinach 
kukurydzy. Gatunkiem 
dominującym była mszy-
ca czeremchowo-zbożowa. 
Zaczęła ona liczniej poja-
wiać się od czerwca. Obok 
niej w późniejszym czasie 
pojawiały się inne gatunki 
m.in. mszyca różano-trawo-
wa i mszyca zbożowa. Do 
tego należy dołączyć wcior-
nastki, które liczniej zaczy-
nały żerować na kukurydzy 
od końca czerwca. Co cie-
kawe, ale w bieżącym roku 
zauważono także w kilku 
województwach na roślinach 
rozwijających do 5-6 liści 
pojaw gąsienic motyla gatun-
ku Helotropha leucostigma. 
Żerowały one w łodygach 

młodych roślin niszcząc je. 
Choć pojaw tego gatunku 
nie był liczny, to jest to już 
sygnał, że gatunek poszerza 
zakres roślin żywicielskich. 
To ciekawa obserwacja, gdyż 
pierwsze wykrycie tego ga-
tunku na kukurydzy mia-
ło miejsce na Podkarpaciu 
w 2008 roku.

Warto również wspomnieć, 
że wskutek chłodnej wiosny 
rozwój omacnicy prosowian-
ki i stonki kukurydzianej 
uległ opóźnieniu. Pierwsze 
motyle omacnicy wyleciały 
z resztek pożniwnych dopie-
ro 16 czerwca. To spowodo-
wało przesunięcie terminów 
biologicznego zwalczania jaj 
szkodnika na koniec czerwca 
i początek lipca za pomocą 
biopreparatów z kruszyn-
kiem. Choć na monokultu-
rach wykryto larwy stonki, 
to jednak do 10 lipca nie 
obserwowano wylotu chrzą-
szczy tego gatunku, co naj-
lepiej pokazuje jak chłodna 
wiosna odbiła się na rozwo-
ju szkodnika. Owad pojawi 
się później, ale to z kolei 
przesunie zapewne termin 
zwalczania chrząszczy na 
późniejszy okres.

Ciekawostką może być 
także to, że w okresie lipca 
na niektórych plantacjach 
obserwowano bardzo licz-
ny pojaw chrząszczy i larw 
skrzypionek. Dominowała 
skrzypionka zbożowa. Czę-
sto to był efekt tego, że po 
sąsiedzku kukurydzy było 
zboże jare lub ozime i owad 
mógł łatwo się przemieszczać. 
Od wielu już lat wiadomo, 
że skrzypionki mogą prze-
chodzić swój pełen rozwój 
na kukurydzy.

Pod kątem chorób jeszcze 
niewiele się działo w okresie 
do połowy lipca 2021. Obok 
wspomnianej zgorzeli siewek, 
lokalnie obserwowano pojaw 
pierwszej generacji głowni 
guzowatej. Pojawiły się też 
pierwsze oznaki obecności 
drobnej plamistości liści. 
Informacje o zdrowotności 
roślin będą znane dopie-
ro w kolejnych tygodniach 
wegetacji, podobnie jak 
poziom nasilenia wystę-
powania szkodników lata 
i letnio-jesiennych.

Dr hab. inż. Paweł K. 
Bereś, prof. IOR-PIB,
mgr Michał Grzbiela

IOR – PIB, Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie

Można już śmiało powiedzieć, że to trudny rok dla producentów kukurydzy.
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