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Dawne odmiany populacyjne  
źródłem bioróżnorodności w uprawie kukurydzy

W ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania uprawą dawnych od-
mian warzyw, owoców oraz roślin zbożowych. W wielu krajach (np.: USA, Wielka Brytania, 
Kanada) coraz prężniej rozwija się sektor lokalnych firm zajmujących się sprzedażą nasion 
dawnych odmian warzyw (tzw. heirloom seeds- dziedzictwo nasion). Jedną z głównych przyczyn 
powrotu do zapomnianych gatunków i odmian roślin uprawnych jest drastyczne zmniejszenie 
się różnorodności biologicznej dostępnego pokarmu roślinnego

Zapomniane odmiany, niejednokrotnie 
mniej plenne od odmian współczesnych, 

posiadają szereg cech atrakcyjnych dla konsumen-
tów – wyjątkowy kształt, kolor, smak i zapach. 
Niewątpliwym atutem dawnych odmian jest rów-
nież ich zróżnicowanie genetyczne, co wpływa na 
wzrost bioróżnorodności danej rośliny uprawnej. 
Dawne odmiany, wypierane przez plenniejsze 
odmiany nowoczesne, zanikają bezpowrotnie. 
Ochroną zasobów genetycznych roślin przed ich 
bezpowrotną utratą, zajmuje się Krajowe Centrum 
Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. 
W zasobach KCRZG znajduje się wiele dawnych 
odmian roślin uprawnych. Mogą one stanowić 
również źródło materiału roślinnego do ponowne-
go wprowadzenia do uprawy jako odmiany regio-
nalne. Zgodnie z definicją Ustawy o nasiennictwie 
(art.3 ust.1 pkt. 4) odmiana regionalna (odmiana 
dla zachowania bioróżnorodności) „oznacza 
populację miejscową lub odmianę naturalnie 
przystosowaną do warunków lokalnych, zagro-
żoną postępującą z czasem utratą różnorodności 
genetycznej między populacjami i w obrębie 
populacji lub odmian tego samego gatunku lub 
ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spo-
wodowanym ingerencją człowieka lub zmianami 
warunków środowiskowych (erozja genetyczna) 
roślin rolniczych lub roślin warzywnych”. Polskie 
prawodawstwo umożliwia rejestrację odmian re-
gionalnych, a tym samym uprawę i wprowadzanie 
do obrotu ich materiału siewnego. 

W zasobach zgromadzonych w KCRZG znaj-
duje się 1101 obiektów kukurydzy, w tym 16 daw-
nych polskich odmian populacyjnych kukurydzy. 
Odmiany te uprawiane były w Polsce w latach 50 
i 60-tych ubiegłego wieku. Stanowią one niezwy-
kle cenne dziedzictwo zarówno przyrodnicze jak 
również kulturowe polskiej wsi oraz hodowli, któ-
re należy „ocalić od zapomnienia” dla przyszłych 
pokoleń rolników i hodowców. Początki hodowli 
kukurydzy w Polsce związane były z pracami 

prowadzonymi na materiałach amerykańskich,  
z których po zaaklimatyzowaniu otrzymano 
pierwsze odmiany populacyjne. Za symbolicz-
ny początek hodowli odmian mieszańcowych 
kukurydzy w Polsce uważana jest rejestracja,  
w 1957 roku, pierwszego mieszańca odmianowe-
go Wiel-Wi otrzymanego w wyniku krzyżowania 
odmian populacyjnych: Wielkopolanki i Wigoru. 
Dawne odmiany populacyjne kukurydzy repre-
zentują ogromne zróżnicowanie genotypowe  
i fenotypowe. Z uwagi na brak efektu spadku plonu 
w kolejnym pokoleniu (F2) możliwa jest reproduk-
cja nasion w obrębie własnego gospodarstwa, co 
jest niewątpliwą zaletą tych odmian w przypadku 
uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Ponad-
to dawne odmiany populacyjne uprawiane były 
w warunkach rolnictwa ekstensywnego, przez co 
są mniej wymagające pod względem warunków 
środowiskowych niż współczesne odmiany. 

Uprawiając stare odmiany populacyjne należy 
pamiętać o ich ograniczeniach. Odmiany popu-
lacyjne osiągają plony na poziomie 60% plonu 
odmian mieszańcowych. Rośliny odmian popu-
lacyjnych są niższe niż odmian mieszańcowych. 
Posiadają również mniejsze kolby. W przypadku 
uprawy na kiszonkę całkowity plon zielonej suchej 
masy stanowi ok. 55% plonu odmian mieszań-
cowych, przy zachowaniu dobrych parametrów 
żywieniowych.

Poniżej przedstawiono krótkie charakterysty-
ki wybranych odmian populacyjnych obecnych 
w kolekcji KCRZG, opracowane na podstawie 
informacji zawartych w książce „Kukurydza” 
autorstwa Tomasza Olbrychta i Władysława Nad-
wyczawskiego z 1956 roku:

Wielkopolanka – odmiana wyhodowana 
przez Zygmunta Tomaszewskiego i Aleksandrę 
Brodowską. Powstała w wyniku krzyżowania ma-
teriału wyjściowego Małopolanki z mieszańcem 
kukurydzy zwykłej pochodzenia amerykańskiego 
(W25 X 15). Hodowlę tej odmiany prowadzono 



w Stacji Hodowlano-Badawczej w Przebędo-
wie. Rośliny o wysokości 155-200 cm. Kolba 
osadzona średniowysoko, stożkowata, średnio  
o 12-14 rzędach, osadka gruba, biała. Ziarno żółte, 
typu flint. Masa 1000 ziaren (MTZ) 350-400 g. 
Odmiana plenna, o krótkim okresie wegetacji, 
wynoszącym 115-130 dni. Średnio wytrzymała 
na wiosenne przymrozki.

Wigor – odmiana wywodząca się z odmiany 
amerykańskiej Wisconsin 25, zaaklimatyzowanej 
przez Tomasza Olbrychta i Władysława Nadwy-
czawskiego. Hodowlą tej odmiany zajmowała się 
Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR w Bąkowie. 
Łodyga wysoka, osadzenie kolby nad ziemią 
również wysokie. Ziarno płaskie, klinowate (typu 
dent), ułożone w 16-18 rzędach. Barwa ziarna: 
żółtopomarańczowa. Odmiana wysokoplenna. 

Małopolanka – odmiana wywodzi się z ku-
kurydzy miejscowej, hodowla była prowadzona 
w Stacji Hodowlano-Badawczej w Smolicach, 
przez J. Deprę. Wpisana do Rejestru Odmian 
Oryginalnych w 1955 r. Łodyga średniowysoka 
(140-180 cm), osadzenie kolb nad ziemią średnio-
wysokie. Średnia liczba rzędów na kolbie: 12-14. 
Ziarno owalne (flint), barwy żółtej, MTZ = 310-
390 g. Okres wegetacji 120-135 dni. Odmiana 
średniowczesna.

Dar Północy – odmiana wyprowadzona z ame-
rykańskiej odmiany North Western Dent. Hodowlą 
tej odmiany zajmowała się Stacja Hodowlano-Ba-
dawcza IHAR w Brudzyniu. Łodyga średniej wy-
sokości, duża skłonność do krzewienia. Ziarno typu 
flint, ciemnoczerwone z żółtą koronką. Ze względu 
na ciekawe ubarwienie kolb odmiana ta może być 
traktowana jako odmiana ozdobna. Okres wegeta-
cji 120-135 dni. Odmiana średniowczesna.

Przebędowska Biała – została wyhodowa-
na przez Z. Tomaszewskiego i A. Brodowską. 
Powstała przez aklimatyzowanie i krzyżowanie- 
jako mieszaniec wieloliniowy (R-3 X 157) i (U-14 
X 213). Odmiana plenna, średniowczesna. Okres 
wegetacji wynosi 140-160 dni. Łodyga wysoka. 
Ziarna są lekko spłaszczone, barwy białej. 

Wawrzeńczyka – odmiana miejscowa po-
chodząca ze wsi Wawrzeńczyce. Hodowla tej 
odmiany prowadzona była przez Hodowlę Nasion 
Czyżowskich. Łodyga średniowysoka 140-180 
cm. Kolba osadzona średnio wysoko, lekko stoż-
kowa, długa, średnio o 10 rzędach. Ziarno typu 
flint, barwy żółtej, MTZ= 340-400 g.

Szyldecka – odmiana wyselekcjonowana 
w Zakładzie Doświadczalnym w Poświętnem 
z bawarskiej odmiany Chiemageur. Hodowlę 
tej odmiany prowadziła Stacja Selekcji Roślin 
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Co należy wiedzieć o wierzbie
Postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz obawy o wyczerpanie zasobów paliw 

kopalnych są przyczyną zwiększonego zainteresowania biomasą roślin. Rozwój potencjału ener-
getycznego Polski może zależeć od wykorzystania biomasy jako źródła energii. Wykorzystanie 
produktów roślinnych jako alternatywnego źródła energii, stworzyło szansę rozwoju nowego 
kierunku produkcji rolniczej. Zwrócono uwagę na możliwości produkcji biomasy przez uprawę 
wysokoplennych roślin zbieranych corocznie lub w tak zwanych krótkich rotacjach.

Zwiększenie produkcji roślin przezna-
czonych na biomasę, wymaga coraz 

większych powierzchni ich uprawy np. rzepaku, 
kukurydzy i zbóż. Powstają również stałe uprawy 
takie jak: wierzba wiciowa (Salix viminalis), ślazo-
wiec pensylwański (Sida hermaphrodita), miskant 
olbrzymi (Miscanthus x giganteus) oraz trawy ro-
dzime i introdukowane, a nawet rdest sachaliński 
(Reynoutria sachalinensis) i słonecznik bulwiasty 
(topinambur) (Helianthus tuberosus) (ostatnio 
zaliczane od roślin inwazyjnych) przewidziane 

są pod uprawę na jednym stanowisku przez 15,  
a nawet 20 lat. Taka uprawa w monokulturze bez 
podstawowych czynności uprawowych stwarza 
idealne warunki do rozwoju szkodników, zarówno 
glebowych jak i nalistnych czy łodygowych. Z wy-
żej wymienionych roślin wieloletnich tylko wierz-
ba koszykarska jest uprawiana w Polsce od lat  
i specyficzne dla niej szkodniki dobrze są pozna-
ne. Podatność lub odporność roślin uprawnych na 
porażenie przez agrofagi jest jednym z istotnych 
warunków uzyskiwania plonów o odpowiednich 

CZSR w Szyldku. Roślina niska, posiadająca  
8 międzywęźli, bardzo niskie osadzenie kolby nad 
ziemią. Okres wegetacji 115-130 dni. Odmiana 
bardzo wczesna. Ziarno barwy żółtej, poprzecz-
nie owalne, spłaszczone. Najczęściej występuje 
8 rzędów ziaren.

Czerwony koral – odmiana wyhodowana 
przez T. Olbrychta i Władysława Nadwyczaw-
skiego. Jest to podwójny mieszaniec czterech 
odmian pochodzenia amerykańskiego (North 
Western Dent x Golden Glow) i (Minnesota 13 
× Wisconsin 25). Hodowla prowadzona była  
w Stacji Hodowlano- Badawczej IHAR w Starym 
Oleśnie. Roślina o wysokości 150-190 cm. Ziar-
niaki typu dent, barwy czerwonej, 12-20 rzędów 
ziarna w kolbie. Kolby bardzo ozdobne. Odmiana 
średniowczesna, posiadająca dużą skłonność do 
krzewienia.

Neal (prof. Neal) – odmiana średniowczesna, 
pochodząca z amerykańskiej odmiany Wisconsin 
216. Hodowlę prowadziła stacja Hodowlano-ba-
dawcza IHAR w Oleśnicy Małej.

Prace nad dawnymi odmianami kukurydzy 
są jednym z elementów prac prowadzonych  
w ramach Programu Wieloletniego pt. „Tworze-
nie na ukowych podstaw postępu biologicznego  
i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem 
innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa 
oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” ko-

ordynowanego przez IHAR-PIB a finansowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
Zad 1.6 temat 3-1-06-0-02. Celem tego tematu 
jest zwiększenie różnorodności roślin uprawnych 
poprzez upowszechnianie starych i miejscowych 
odmian gatunków roślin rolniczych oraz ochrony 
dzikich gatunków pokrewnych i roślin towarzy-
szących a także podnoszenie świadomości społe-
czeństwa poprzez edukację (szkolenia, wykłady, 
udział w imprezach branżowych, konferencjach) 
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów ge-
nowych. W ramach tego tematu prowadzone są 
działania mające na celu wytypowanie dawnych 
i miejscowych odmian roślin rolniczych i gatun-
ków roślin zielarskich w oparciu o istniejącą bazę 
danych oraz dane literaturowe, a także odmian 
mających znaczenie w rejonie ich pochodzenia, 
dla zachowania różnorodności roślin uprawnych 
oraz w celu ich reintrodukcji. 

Niewielkie ilości nasion dawnych odmian 
można bezpłatnie otrzymać poprzez stronę in-
ternetową: www.egiset.ihar.edu.pl.
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