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Sypnęło złotem
Plonowanie kukurydzy w doświadczeniach PDO 

Rynek kukurydzy jest jednym z najdynamiczniej rozwi-

jających się rynków rolniczych. Wpływ  na  to  ma  wszech-

stronność  zastosowania  kukurydzy. Uprawiane obecnie 

odmiany mieszańcowe są przystosowane do wzrostu w 

panujących warunkach centralnej Polski, dzięki wykorzy-

staniu poprawnych metod agrotechnicznych, takich jak 

np. siew w optymalnym terminie, uzależnionym od wa-

runków termicznych . Według danych GUS powierzchnia 

kukurydzy na ziarno wynosi prawie 1 mln ha, co oznacza 

wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do 2020 r. 

Jednym z warunków decydujących o opłacalności 

uprawy kukurydzy jest właściwy dobór odmiany. Do 

Krajowego Rejestru w roku 2021 wpisano 33 nowe od-

miany kukurydzy, przydatne do uprawy na ziarno, na 

kiszonkę lub na oba kierunki użytkowania. 

W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejo-

wie w roku 2021 w doświadczeniach Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) badano od-

miany mieszańcowe kukurydzy użytkowanej na ziarno 

w trzech grupach wczesności: wczesne, średniowcze-

sne i średniopóźne.   

Przy wyborze odmiany przeznaczonej na ziarno po-

winniśmy kierować się nie tylko odpowiednią wcze-

snością, wysokością i stabilnością plonowania, ale także 

odpornością na patogeny, suszę oraz wyleganie. 

W bieżącym sezonie wegetacyjnym najlepiej plono-

wały odmiany wczesne. Potencjał plonowania odmian 

późnych nie został wykorzystany za sprawą warunków 

pogodowych, które opóźniły wegetację roślin.

W doświadczeniach na ziarno analizie podda-

no 18 odmian z grupy wczesnej, 16 odmian z gru-

py średniowczesnej oraz 5 odmian średniopóźnych. 

Wyróżniającymi się odmianami wczesnymi były 

Amavit, ES Fieldgold, KWS Odorico, RGT Alyxx, RGT 

Exxon i  RGT Irenoxx ( wykres 1). W tej grupie wcze-

sności wilgotność ziarna w trakcie omłotu oscylo-

wała w granicach 30,2 %.

W grupie odmian średniowczesnych dobrze plo-

nującymi odmianami były odmiany:  ES Inventive, ES 

Joker, Magento oraz P8834. Najwyższy plon uzyskała 
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odmiana Farmfire (wykres 2). Wilgotność ziarna pod-

czas zbioru wynosiła średnio 29,7 %. 

W grupie średniopóźnej najlepiej plonowała odmia-

na ES Winway (wykres 3). Odmiany średniopóźne ce-

chowały się wilgotnością 33,2 %.

Plonowanie kukurydzy było zróżnicowane i zależa-

ło między innymi od odmiany, grupy użytkowania, wa-

runków pogodowych i glebowych.

Prezentowane wyniki będą analizowane przez Woje-

wódzki Zespół PDO, na przełomie stycznia i lutego zo-

stanie podjęta decyzja o aktualizacji Listy Odmian Zale-

canych do uprawy na terenie województwa łódzkiego 

na rok 2022 rok. Lista zostanie opublikowana m.in. na 

stronie www.sulejow.coboru.gov.pl 

Zadaniem LOZ jest ułatwienie rolnikom wyboru od-

miany najbardziej dostosowanej do lokalnych warun-

ków gospodarowania. 

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Łódzkiego i Izbą Rolniczą Województwa 

Łódzkiego w zakresie realizacji programu PDO użyt-

kownicy odmian mają dostęp do bezpłatnej, wiarygod-

nej i obiektywnej informacji o odmianach.

Nina Stańczyk 
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,,Jakże piękne i wzruszające są kolędy, które tradycja 
wszystkich narodów oplotła wokół Bożego Narodzenia!
Ileż w nich głębokich myśli, a nade wszystko, jak wiele 
czułej radości skierowanej do tego Bożego Dzieciątka, 
które w Świętą Noc przyszło na świat!” 
     św. Jan Paweł II

Tajemnica Bożego Narodzenia
niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością. 
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Wszelkiej pomyślności w nowym 2022 roku.

   życzy Dyrektor SDOO w Sulejowie
   Przemysław Majchrowski


