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Jednym z najważniejszych aspektów uprawy kukurydzy jest wybór wysokiej jakości materiału 
siewnego oraz odmiany dopasowanej do potrzeb i możliwości. Plonowanie kukurydzy w dużej mierze 
uzależnione jest od grupy wczesności. Im wcześniejsza odmiana, tym ma krótszy okres wegetacyjny. 
Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość uzyskiwanego plonu. Wszystkie odmiany znajdujące 
się w krajowym rejestrze poddane zostały uprzednio kilkuletniemu cyklowi badań, podczas których 
oceniano wartość gospodarczą i określano ich wczesność. Przydatność nowych odmian podlega po-
nadto weryfikacji w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).Wczesność od-
mian określana jest skalą FAO, polegającą na porównaniu ocenianej odmiany z przyjętymi wzorcami 
wczesności. W związku z dużym zróżnicowaniem warunków klimatycznych w naszym kraju, uprawa 
kukurydzy na ziarno jak i na kiszonkę wymaga ścisłej rejonizacji odmianowej. 

Poza wczesnością istnieje kilka dalszych ważnych cech wspólnych zarówno dla kukurydzy kiszon-
kowej jak i ziarnowej. Należą do nich:
n dobry wigor wzrostu początkowego (ocena 8-9 w skali 9°),
n długie utrzymywanie zieloności roślin (tzw. „stay green”) aż do okresu pełnego dojrzewania,
n dobra odporność na wyleganie,
n mniejsza podatność na porażenie przez grzyby fuzaryjne (cecha powiązana też z wyleganiem roślin).

Odporność kukurydzy na chłody to ważna cecha zwłaszcza w rejonie północnym, gdzie okre-
sy zimna czy nawet przymrozki wiosenne występują prawie co roku. Cecha „stay green” korzystnie 
wpływa na lepsze pobranie składników pokarmowych, akumulację suchej masy w końcowym okresie 
wegetacji i większą odporność na grzyby pleśniowe. Mniej korzystne jest to, że może nieco przedłu-
żyć wegetację i opóźnić termin zbioru.

Cechy dobrej odmiany ziarnowej
W przypadku mieszańców kukurydzy przeznaczonych do zbioru na ziarno charakteryzować po-

winny się one następującymi właściwościami i parametrami:
n wysokim plonem ziarna w przeliczeniu na 14 proc. zawartości wody,
n odpowiednim tempem rozwoju i dojrzewania,
n niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru (najlepiej poniżej 30 proc.),
n mniejszą podatnością na porażenie przez grzyby fuzaryjne – (fuzarioza podstawy źdźbła i fuzarioza kolb),
n mniejszą podatnością na porażenie przez omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis),
n mniejszą podatnością na porażenie przez głownię guzową kukurydzy (Ustilago maydis)
n dobrą wymłacalnością ziarna

Cechy dobrej odmiany kiszonkowej
W odniesieniu do mieszańców kukurydzy przeznaczonych do użytkowania na kiszonkę podstawo-

we cech brane pod uwagę przy ocenie jakości mieszańca to:
n wysoki plon świeżej masy dt z ha,
n wczesność dojrzewania pozwalająca uzyskać woskową dojrzałość ziarna
n wysoki plon suchej masy z ha: wysoki na kiszonkę; bardzo wysoki na biogaz,
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n powyżej 50-procentowy udział kolb w plonie całkowitym suchej masy
n niska zawartość włókna i dobra strawność roślin, w tym zwłaszcza strawność łodyg i liści.

Warunki klimatyczne w rejonie północnym Polski są mniej korzystne do uprawy kukurydzy niż w 
pozostałej części kraju. Dlatego też wysoką jakość plonów kukurydzy w użytkowaniu na kiszonkę dają 
przede wszystkim odmiany wczesne i średniowczesne oraz niektóre średniopóźne. Tendencja do 
uprawy kukurydzy na ziarno w rejonie północnym zaznacza się w miarę zmian klimatycznych (moż-
liwość wcześniejszego siewu) jak również dzięki odmianom o mniejszych wymaganiach cieplnych.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie odmian pod względem wybranych cech.
Źródło: COBORU

Tab. 1. Porównanie odmian pod względem wybranych cech odmiany ziarnowe wczesne



Uprawa roślin bobowatych a możliwość zwiększenia produkcji białka paszowego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2021 r. 5

Tab. 2. Porównanie odmian pod względem wybranych cech odmiany ziarnowe średniowczesne
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Tab. 3. Porównanie odmian pod względem wybranych cech odmiany ziarnowe średniopóźne
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Tab. 4. Porównanie odmian pod względem wybranych cech odmiany kiszonkowe wczesne
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Tab. 5. Porównanie odmian pod względem wybranych cech odmiany kiszonkowe średniowczesne

Informacja o odmianach można znaleźć na stronie https://coboru.gov.pl/pdo/charaktodmiany 
gdzie znajdują się charakterystyki odmian oraz możemy tam porównać odmiany ze sobą aby znaleźć 
tą odpowiednią do uprawy.


