
POLSKA FEDERACJA 
HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA

Nowa usługa laboratoriów 
paszowych PFHBiPM:

BADANIE ZAWARTOŚCI 
SUCHEJ MASY 
W ZIELONCE Z KUKURYDZY

Rośliny przywieź do laboratorium paszowego PFHBiPM 
lub wyślij jak każdą inną próbkę paszy.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-pasz

tej samej odmiany 

z plonu głównego

z różnych części pola

rosnące min. 5 metrów od brzegów pola

ścięte na wysokości na której będziesz prowadzić zbiór 

z dobrze widocznymi plamkami szklistymi na ziarniakach     

Do badania wybierz 3-4 rośliny:

Cena: 
35 zł netto 
dla hodowców korzystających 
z oceny wartości użytkowości bydła

50 zł netto dla innych podmiotów

Jeżewo Stare

Kobierno



O czym mówi wynik badania  
na suchą masę?
Sucha masa jest podstawowym kryterium wyznaczania terminu koszenia kukurydzy. Jeśli zawartość  
suchej masy w zielonej roślinie oscyluje w granicach 30-35% sporządzona z niej kiszonka wykazuje 
najlepsze właściwości pokarmowe.

26-27% 29% 32-33% 35%
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Możliwy  
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Jak przewidzieć datę zbioru? 

Termin zbioru, a wartość pokarmowa kiszonki z kukurydzy 

Kiedy wynik badania na suchą masę oscyluje  
w granicach 26-27% możliwe jest oszacowanie 
prawidłowej daty zbioru. 
W tym celu od wartości kończącej optimum 
(35%) odejmujemy wynik badania. Różnicę dzie-
limy przez współczynnik pogodowy 0,5 lub 0,75. 
Współczynnik dobieramy w zależności od pogody  
w sezonie. 
Otrzymany wynik informuje o liczbie dni, jaka po-
została do terminu zbioru. Każdy kolejny dzień 
(po wyznaczonej dacie) podnosi w kukurydzy  
zawartość suchej masy o 0,5%.

 Wilgotny materiał; 
 Zaburzona równowaga kwasów w kiszonce 
(kiszonkę zdominuje kwas octowy);

 Mniejszy ziarniak z małą ilością skrobi.

 Materiał zbyt suchy;
 Skrobia z ziarniaka o niższej przyswajalności; 
 Wysoki poziom włókna surowego (frakcja 
NDF) obniży strawność paszy.  

Wraz z dojrzewaniem rośliny sucha masa się zmienia, dlatego zarówno zbyt wczesne (niska sucha 
masa), jak i zbyt późne (wysoka sucha masa) zbiory kukurydzy przekładają się niekorzystnie na wartość  
pokarmową kiszonki.  

Wynik badania na suchą masę wynosi  28%

14 dni w czasie pogody pochmurnej

[(35%-28%)/0,5]=14  

9 dni w czasie pogody słonecznej

[(35%-28%)/0,75]=9 

Przewidywany termin koszenia 

Przykład:

Zbyt wczesny zbiór  
(sucha masa poniżej 28%)

Zbyt późny zbiór  
(sucha masa powyżej 38%)

Pasza o niskiej wartości odżywczej, niechętnie pobierana przez zwierzęta.




