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Na ziarno czy kiszonkę –
wybór odmiany a plon
Kukurydza odgrywa bardzo dużą rolę w polskim rolnictwie. Jej łączna powierzchnia uprawy na ziarno i na kiszonkę z całych roślin, w okresie kilku ostatnich lat, wynosi ponad milion hektarów (około 1100 – 1150 tysięcy ha).
60% tej powierzchni to uprawa na ziarno, a 40% to uprawa na kiszonkę.
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Z

iarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie, przede wszystkim, jako pasza w
żywieniu wszystkich grup zwierząt gospodarskich – monogastrycznych (trzoda, drób)
i przeżuwających (bydło mleczne i opasowe,
kozy, owce, hodowle zwierząt jeleniowatych),
również w produkcji ryb. Ziarno kukurydzy
jest bardzo ważnym, niekiedy podstawowym
składnikiem produktów spożywczych dla ludzi. Odgrywa coraz
większe znaczenie w
produkcji energii odnawialnej (bioetanol)
i w wielu dziedzinach
produkcji przemysłowej, wykorzystujących
skrobię i inne składniki. Przemysłowe
wykorzystanie ziarna kukurydzy zaczyna
stanowić coraz większą konkurencję dla
zastosowania paszowego i spożywczego.
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kiszonki oraz obniżenie poziomu innych cech,
dlatego nasiona F1 nie mogą być przedmiotem dalszej reprodukcji.

W

edług ekspertów zajmujących się uprawą kukurydzy, rolnik ma decydujący wpływ
na kształtowanie poziomu plonowania tej
rośliny. Wśród czynników wpływających na
maksymalny plon kukurydzy wymienia się:
dobór odmiany (w 30%), zabiegi uprawowe
(w 40%), warunki klimatyczne (w 30%). Rolnik
ma wpływ w 100% na
pierwsze z dwóch wymienionych czynników.
Warunki klimatyczne zależą od rolnika jedynie w
20%, a w 80% są niezależne od rolnika.

Ze względu na wysoki udział
kolby i ziarna, wiele odmian
przeznaczonych do uprawy na
ziarno jest rekomendowanych
również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę.

K

iszonka z kukurydzy jest podstawową paszą energetyczną i
objętościową w żywieniu bydła mlecznego i
opasowego. W ostatnim okresie staje się ona
również najważniejszym surowcem do produkcji biogazu wykorzystywanego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej Podstawą
nowoczesnej hodowli kukurydzy jest wykorzystanie zjawiska heterozji, czyli bujności
mieszańców. Zjawisko to przejawia się w pokoleniu F1 uzyskiwanym w wyniku krzyżowania elitarnych linii wsobnych matecznych
i ojcowskich. Nasiona F1 pozyskuje się z linii
matecznych pozbawionych wiech przed kwitnieniem (kastracja ręczna lub mechaniczna)
lub pozbawionych genetycznie możliwości
wytwarzania pyłku (linie CMS). Linie ojcowskie służą wyłącznie do zapylania i po kwitnieniu są usuwane z plantacji nasiennych.
Efekty heterozji występują wyłącznie w pokoleniu F1, gdyż w następnym i dalszych pokoleniach występuje segregacja cech, która
powoduje gwałtowny spadek plonów ziarna i

W

szelkie błędy popełnione przy wyborze
odmiany i w agrotechnice
powodują obniżenie plonu kukurydzy, zarówno w uprawie na ziarno
jak i na kiszonkę. Optymalne cechy odmiany
kukurydzy ziarnowej to:
• wysoki plon ziarna w warunkach umożliwiających tę produkcję,
• odpowiednia wczesność do danego rejonu
uprawy, a także zdolność do rozwoju w niższych temperaturach w okresie siewu (cecha
wczesny wigor) i możliwość aktywnego dosychania ziarna w polu w okresie dojrzewania,
• generatywny typ roślin (niezbyt wysoka łodyga, brak skłonności do krzewienia, czyli
powinna wytwarzać nie więcej niż jedną łodygę, o jednej dorodnej kolbie, dobrze zaziarnionej do samego czubka).
• odporność na wyleganie, nawet w przypadku opóźnionego zbioru,
• odporność na choroby, szkodniki i inne
czynniki stresowe.

W

praktyce, wczesność odmian kukurydzy jest określana przez wilgotność ziarna
przy zbiorze, tj. po osiągnięciu przez odmiany
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dojrzałości fizjologicznej. Odmiany akumulujące więcej suchej masy w
ziarnie, czyli o mniejszej wilgotności są wcześniejsze. Zwraca
się ponadto uwagę na wymłacalność kolb, łatwość dosuszania ziarna. Szybsze wysychanie ziarna w polu przed
zbiorem w opisach odmian
jest oznaczane, jako cecha
„dry down”. Bardzo ważnym
kryterium
oceny odmian do
uprawy na
ziarno jest ich
odporność na
wyleganie. Wyleganie odmian
następuje przy
słabo rozwiniętym systemie
korzeniowym, w
warunkach rozmiękczenia gleby,
przy intensywnych
opadach, którym towarzyszą wiatry. Jest
to tzw. wyleganie korzeniowe. Powszechniej występuje wyleganie
fuzaryjne, w
przypadku rozkładu łodyg przez
grzyby
fuzaryjne. Następują złomy
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łodyg pod lub nad kolbą, które prowadzą do
opadania łodyg oraz kolb na ziemię i straty
w plonie. Odmiany wcześniejsze wykazują
większą skłonność do wylegania fuzaryjnego
niż późniejsze. Notuje się jednak zróżnicowanie odmian w zakresie podatności na choroby
fuzaryjne łodyg, zwłaszcza w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w okresie
zbiorów.

D

o najważniejszych kryteriów w doborze
odmian na kiszonkę należą:
• całkowity plon suchej masy łodyg, liści i
kolb,
• udział suchej masy kolb w całkowitym plonie suchej masy (korzystny powyżej 50%),
• zawartość suchej masy przy zbiorze w całych roślinach w przy zbiorze (najbardziej
korzystny około 32%).
• wysoka strawność masy kiszonkowej.
Duże znaczenie mają również wczesny wigor
i cecha „stay green”, polegająca na wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści i łodyg
w okresie dojrzewania. Wpływa ona korzystnie na akumulację suchej masy w końcowym
okresie wegetacji, jak i na wydłużenie terminu zbioru. Ważnym kryterium oceny mieszańców kiszonkowych jest ich strawność. O
strawności kiszonki decyduje udział kolb, a
zwłaszcza ziarna, w masie kiszonkowej. Ziarno jest trawione w ponad 90%. W nowoczesnych programach hodowlanych zwraca się
uwagę na podniesienie poziomu strawności
wegetatywnych części roślin, gdyż są jeszcze
duże możliwości poprawienia tej cechy.
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Z

e względu na wysoki udział kolby i ziarna, wiele odmian przeznaczonych do uprawy na ziarno jest rekomendowanych również
do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę.
Potencjał plonowania odmiany jest zaprogramowany przez hodowcę w genach, a jego realizacja odbywa się w odpowiednim środowisku (interakcja genotypu i środowiska), w
warunkach optymalnej agrotechniki. Odmiany są zróżnicowane pod względem tolerancji
na jakość gleby; niektóre tolerują gleby słabsze, inne wymagają gleb lepszych. Nowsze
odmiany mają wyższy potencjał plonowania.
Poza plennością wnoszą większą odporność
na czynniki stresowe i inne ważne cechy
agrotechniczne i użytkowe. Dlatego przy wyborze odmiany należy zwracać uwagę na rok
jej wpisania do Krajowego Rejestru. Nowsze
odmiany wymagają jednak sprawdzenia w
konkretnych warunkach produkcji. Nasiona
odmian nowszych są na ogół droższe. Rolnicy
wybierają do uprawy również odmiany starsze, tańsze i już sprawdzone w konkretnych
warunkach środowiskowych.

W
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czesność odmian jest określana liczbą FAO. W warunkach Polski, przedmiotem
uprawy, zarówno na ziarno jak i na kiszonkę z całych roślin, są odmiany o liczbie FAO
do 290. Odmiany pod względem wczesności dzielą się na 3. grupy: wczesne, o liczbie
FAO do 220, średniowczesne, (FAO 230250) i średniopóźne, (FAO 260-290). Odmiany wczesne mogą być uprawiane na terenie całego kraju, jednak konieczny jest ich
wybór do mniej korzystnych warunków termicznych, czyli do rejonów Polski Północnej,
(III rejon uprawy) i Polski Centralnej, (II rejon
uprawy). Najczęściej popełnianym błędem
jest wybór zbyt późnych odmian dla tych rejonów, co uniemożliwia uzyskanie wyższych
plonów, a w niektórych latach stwarza brak
możliwości osiągnięcia dojrzałości zbiorczej.
Odmiany średniowczesne mogą być uprawiane na dużym obszarze kraju, w rejonach
Polski Centralnej i Południowej. Odmiany
średniopóźne są przeznaczone do uprawy w
najcieplejszych rejonach kraju, czyli w Pol-
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sce Południowo-Zachodniej i Południowo-Wschodniej, (I rejon uprawy). W tych rejonach z powodzeniem można uprawiać też
odmiany średniowczesne. Liczba FAO rejestrowanych odmian jest wyznaczana na podstawie wilgotności ziarna przy zbiorze, a w
przypadku odmian kiszonkowych na podstawie zawartości suchej masy w roślinach. Odmiany są porównywane pod względem tych
cech do odmian wzorcowych, o określonej
liczbie FAO, przypisanych do konkretnych
grup wczesności. Cecha wczesności jest negatywnie skorelowana z plennością odmian.
Odmiany późniejsze charakteryzują się większą, a odmiany wcześniejsze mniejszą wilgotnością ziarna przy zbiorze. W pracach hodowlanych, z dobrym skutkiem, poszukuje
się „łamaczy korelacji” tych dwóch cech, czyli
odmian plennych i jednocześnie wczesnych.

O

dmiany o wysokiej plenności, zarówno
w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę, charakteryzują się cechą wczesnego wigoru.
Kiełkują i rozwijają się nawet w warunkach
chłodów wiosennych. Starsze odmiany miały próg kiełkowania przy temperaturze gleby
o
8 C, podczas gdy nowsze mają przesunięty
o
ten próg o 2 C i kiełkują już w temperatuo
rze 6 C. Szybszy start roślin wiosną oznacza
szybsze wytworzenie systemu korzeniowego,
lepsze wykorzystanie zasobów wody i składników pokarmowych, a w konsekwencji wyższe plony. W nowoczesnych odmianach do
uprawy na kiszonkę występuje genetycznie
uwarunkowana cecha „stay green”, polegająca na wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści i łodyg w okresie dojrzewania.
Wpływa ona korzystnie na akumulację suchej masy w końcowym okresie wegetacji jak
i na wydłużenie terminu zbioru.

Z

arówno w uprawie kukurydzy na ziarno
jak i na kiszonkę, odmiany muszą wykazywać
tolerancję na najważniejsze choroby - głownię guzowatą, fuzariozy kolb i szkodniki, a
w szczególności na omacnicę prosowiankę.
Najgroźniejszymi chorobami kukurydzy są
fuzariozy kolb powodowane głównie przez
grzyby z rodzaju Fusarium. Te pasożytnicze
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grzyby wytwarzają groźne dla zdrowia zwierząt i człowieka mikotoksyny, których obecność w organizmie powoduje różnorodne
skutki (min. działanie trujące, rakotwórcze,
immunodepresyjne, zmiany w aparacie dziedzicznym, potworkowatość płodów). Głownia kukurydzy jest choroba występującą niezbyt często, nie wytwarza mikotoksyn, ale w
większym nasileniu ogranicza plon ziarna i kiszonki.

W

śród szkodników największe znaczenie ma omacnica prosowianka. Redukuje plony średnio w kraju o około 20%, jednak przy większym nasileniu nawet o 50%,
przy uszkodzeniu roślin do 100%. Omacnica
w większym stopniu atakuje odmiany wcześniejsze.

W

Polsce corocznie jest bogata oferta odmian kukurydzy, dostosowana do różnych kierunków użytkowania (kukurydza na
ziarno i na kiszonkę z całych roślin) i do rejonów uprawy zróżnicowanych pod względem warunków klimatycznych. Głównym
źródłem doboru odmian kukurydzy do uprawy jest Krajowy Rejestr (KR), prowadzony
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych. W Krajowym Rejestrze (stan na 15.10.2017) jest
185 odmian kukurydzy. 112
(60,5%) odmian jest zarejestrowanych
do uprawy na
ziarno (Z), 62
(33, 5%) do uprawy na kiszonkę z całych roślin (K), oraz 11 ogólnoużytkowych,
do uprawy na ziarno i na kiszonkę (Z + K) .
Wśród wpisanych do KR, 39 (21,1%) to odmiany wczesne (FAO do 220), 103 (55,7%)
średniowczesne, (FAO 230-250) i 43 (23,2%)
średniopóźne (FAO 260-290).

A

ktualnie odmiany w Krajowym Rejestrze
reprezentują 2 typy hodowlane: mieszańce pojedyncze - SC, (A x B), w liczbie 114
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(61,6%), oraz mieszańce trójliniowe - TC, (A
x B) x C, w liczbie 71 (38,4%). Typ hodowlany oznacza liczbę składników (linii), z których
zastała wytworzona dana odmiana: SC - dwie
linie, TC - trzy linie. Od kilku lat w rejestrze
utrzymuje się przewaga odmian dwuliniowych nad trójliniowymi. Mieszańce pojedyncze plonują na ogół na podobnym poziomie
jak trójliniowe. Są one jednak bardziej wyrównane pod względem cech morfologicznych i w lepszych warunkach uprawy, oraz na
lepszych glebach, mogą wyższej plonować.

W

śród 185 odmian kukurydzy w Krajowym Rejestrze, 135 (73,0%) pochodzi z hodowli zagranicznych i 50 (27,0%) z krajowych
hodowli, z Hodowli Roślin Smolice (46 odmian) oraz z Małopolskiej Hodowli Roślin,
Oddział Kobierzyce (4 odmiany). Udział polskich odmian kukurydzy w krajowym rynku nasion, głównie z Hodowli Roślin
Smolice, wynosi niezmiennie
od kilku lat około
35%, Są

one głównie wykorzystywane w produkcji kiszonkowej. Jakkolwiek, szereg nowszych odmian
z tej hodowli zdobywa rynek kukurydzy
uprawianej na ziarno. Poza polską hodowlą znaczącą rolę na naszym rynku odgrywają
czołowe firmy zagraniczne: Pioneer, KWS, Limagrain, Syngenta, Euralis, Monsanto, Saatbau, Maisadour RAGT, Dow AgroSciences. Aż
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122 odmiany kukurydzy zostały wpisane
do Krajowego Rejestru w ostatnich 7 latach
(2011-2017), w tym 24 odmiany w 2017
roku. Liczba odmian w Krajowym Rejestrze
zwiększy się o nowe odmiany, które zostaną wpisane w połowie lutego 2018 roku i
będą dostępne do uprawy w nowym sezonie.

W

doborze odmian do uprawy szczególnie przydatne są wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
(PDO). Doświadczenia te,
pro-
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wadzone w seriach na ziarno i na kiszonkę,
są głównym źródłem informacji o plonowaniu odmian, ich wczesności i innych ważnych
parametrach użytkowych. Dodatkowym źródłem odmian kukurydzy do uprawy, są odmiany zarejestrowane w innych
krajach Unii
Europejskiej,
z tzw. katalogu
wspólnotowego
(CCA).
Aktualnie tych odod
okomian jest oko
ło 5000, jednak
tylko odmiany o
wczesności FAO
do 290 są przydatne
do uprawy w Polsce.
Takich odmian w katakata
logu CCA nie jest zbyt
dużo. W Polsce, w 2016
roku było ich w uprawie okooko
ło 220. I informacja o ich wartości
tych odmian pochodzi z doświadczeń
własnych poszczególnych firm, a w odod
niesieniu do nielicznych odmian z doświaddoświad
czeń rozpoznawczych prowadzonych przez
COBORU.

Materiały źródłowe:
Lista odmian rolniczych
wpisanych do krajowekrajowe
go rejestru w Polsce,
COBORU,
Słupia Wielka, 2017
Lista opisowa odmian roślin rolniczych. RośliRośli
ny zbożowe, COBORU Słupia Wielka, 2017
dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy,
Radzików
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