
Ponad 7 tysięcy lat historii kukurydzy

Kukurydza (Zea mays L.) to w pełni udomowiona przez człowieka roślina powstała na 
drodze hodowli. Pierwotnym miejscem jej występowania była Ameryka. Nie występuje 
w formie dzikiej, ale historia jej uprawy sięga co najmniej 7 tysięcy lat wstecz, co potwierdza-
ją wykopaliska w Meksyku. Była choćby rośliną uprawiana przez Azteków, którzy ją czcili jako 
bóstwo. Nie odnaleziono jak do tej pory dzikiej formy kukurydzy. Przypuszcza się jedynie, 
że jej przodkiem może być dziko rosnąca trawa teosinte, choć cały czas trwają dyskusje na 
ten temat. W 1492 roku Europa dowiedziała się o istnieniu „gigantycznego zboża o złotym 
ziarnie” z relacji marynarzy Krzysztofa Kolumba. 

Kukurydza to najważniejsza roślina rolnicza

Prawdopodobnie kukurydza została przywieziona do Europy w 1493 roku do Hiszpanii. 
W XVI pojawiła się w Afryce i Azji, natomiast do Polski trafi ła najprawdopodobniej w XVIII 
wieku. Jej uprawa jako taka rozpoczęła się jednak dopiero w połowie XX wieku. 

Nie da się jednak ukryć, że obecnie kukurydza to jedna z najważniejszych roślin upraw-
nych na świecie obok pszenicy i ryżu. Globalna powierzchnia jej zasiewów przekracza 150 
mln ha, przy czym największymi jej producentami są USA, Chiny oraz Brazylia. W Europie 
największym areałem uprawy kukurydzy mogą się pochwalić Włochy i Hiszpania. W Polsce, 
od 2012 roku powierzchnia zasiewów kukurydzy przekracza milion hektarów i wzrasta. Ist-
nieje szansa, że za kilka lat areał kukurydzy w kraju osiągnie 2 mln ha. Na ten moment pod 
względem areału, roślina ta zajmuje drugie miejsce zaraz po pszenicy. Do powierzchni tej 
należy doliczyć także co najmniej 8-10 tysięcy hektarów, na których wysiewa się kukurydzę 
cukrową oraz kukurydzę pękającą. Pojawiają się także amatorskie uprawy choćby kukurydzy 
niebieskiej (blue corn) oraz kukurydzy ozdobnej. 

Konkurencja dla człowieka o plon kukurydzy

Kukurydza siana jest w szerokich międzyrzędziach, w tym w małej obsadzie, stąd jest 
bardzo podatna na zachwaszczenie, które powinno być ograniczane od momentu siewu. 
Roślinie tej zagraża około 100 gatunków chwastów, które konkurują z kukurydzą o stanowi-
sko, wodę, składniki odżywcze i światło, w tym na niektórych gatunkach mogą rozwijać się 
niektóre choroby oraz szkodniki. 

Coraz większym zagrożeniem są także szkodniki, głównie owadzie, w tym tak groźne jak 
drutowce, pędraki, omacnica prosowianka czy stonka kukurydziana. Lokalnie dużym zagroże-
niem są ptaki, dziki, rolnice, śmietka kiełkówka, czy też choćby mszyce. Doliczono się około 
100 gatunków roślinożerców (fi tofagów) na tej roślinie. Jedne gatunki żerują w glebie uszka-
dzając korzenie kukurydzy, a inne opanowują nadziemne organy wegetatywne i generatyw-
ne. Szkodniki mogą zagrażać roślinom od siewu aż do zbioru plonu. W tych samych okre-
sach uaktywniają się sprawcy chorób. Na kukurydzy w Polsce zidentyfi kowano 16 chorób. 
Dominującą grupą są patogeny grzybowe wywołujące tak groźne choroby jak choćby fuza-
riozę kolb oraz zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi. Sprawcami tych chorób są grzyby 
z rodzaju Fusarium mogące wytwarzać i kumulować w ziarnie kukurydzy mykotoksyny. 
Z uwagi na ich szkodliwość dla człowieka i zwierząt ziarno w skupie, ale później także produkty 
powstające na jego bazie są sprawdzane na ich zawartość. W niektóre lata dość licznie poja-
wia się także drobna plamistość liści, żółta plamistość liści oraz głownia guzowata kukurydzy. 

Ochrona kukurydzy musi być racjonalnie prowadzona

Chcąc zabezpieczyć odpowiednią wysokość oraz jakość plonu ziarna kukurydzy, w tym 
jego bezpieczeństwo dla konsumentów, konieczne jest racjonale ochronienie roślin przed 
organizmami szkodliwymi. Tu doskonale sprawdza się zasada – lepiej zapobiegać niż leczyć, 
dlatego też metody profi laktyczne, obejmujące działania niechemiczne mają bardzo duże 
znaczenie. Dobór dobrych odmian do siewu, o mniejszej podatności na choroby i szkodniki, 
odpowiednia agrotechnika i pielęgnacja roślin, a także zbiór i odpowiednie przechowywanie 
plonu mają tu duże znaczenie. Rośliny mające optymalne warunki do rozwoju lepiej sobie 
radzą z wieloma organizmami szkodliwymi, ale gdy ich pojaw jest liczny i zagraża plonom, 
trzeba skorzystać z metod bezpośredniego zwalczania z użyciem metody biologicznej lub 
chemicznej. Obie metody muszą być stosowane w oparciu o monitoring występowania ga-
tunków szkodliwych, co pozwala przewidzieć potrzebę i termin wykonania zabiegów. Ochro-
na chemiczna musi się opierać na stosowaniu wyłącznie zarejestrowanych środków ochrony 
roślin dla danego podgatunku kukurydzy. 
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Bogactwo podgatunków kukurydzy i wszechstronność wykorzystania plonu

Na świecie uprawiane są różne podgatunki kukurydzy, ale największe znaczenie mają 
cztery z nich: kukurydza pastewna (Zea mays ssp. indentata), kukurydza szklista (Zea mays 
ssp. indurata), kukurydza cukrowa (Zea mays ssp. saccharata) oraz kukurydza pękająca (Zea 
mays ssp. everta). 

Kukurydza jako taka nie na darmo nazywana jest rośliną przyszłości. Plon z niej uzyski-
wany można wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu, od paszowego, przez spożywczy, 
chemiczny, po energetyczny. Pod kątem przetwórstwa największe znaczenie ma ziarno, choć 
masa wegetatywna odkrywa także ogromną rolę choćby w żywieniu zwierząt, czy też pro-
dukcji biogazu. W ramach przetwórstwa kukurydzy uzyskuje się różne półprodukty lub od 
razu produkt wyjściowy gotowy do zastosowania. Do bezpośredniego spożycia wykorzystuje 
się kukurydzę cukrową, którą można poddać dodatkowo obróbce cieplnej bądź odpowied-
nio zakonserwować, ale także i kukurydzę pękającą z której pozyskuje się pop-corn. Także 
ziarna kukurydzy szklistej po zmieleniu są gotowe do użycia albo w postaci kasz albo mąki, 
bądź też pozyskuje się z nich olej. Bezpośrednie wykorzystanie ziarna kukurydzy w przemyśle 
wzrasta, tym bardziej, że komponenty plonu można użyć jeszcze szerzej i na większą skalę. 

Przy przetwórstwie skrobi kukurydzianej pozyskuje się skrobię przemysłową, spożywczą, 
uszlachetnioną, modyfi kowaną chemicznie oraz skrobię hydrolizowaną, które mają bardzo 
szerokie zastosowanie. W zależności od rodzaju pozyskiwanej skrobi jest ona używana m.in. 
do produkcji zup, sosów, odżywek dla dzieci, piwa, wypieku pieczywa i ciastek, w produkcji 
wędliniarskiej. Obok tego skrobia kukurydziana to cenny surowiec przy produkcji klejów, 
różnych włókien (w tym włókna szklanego), papieru, środków chemicznych, leków itp. 

Najbardziej znane jest chyba wykorzystanie kukurydzy w przemyśle młynarskim, w któ-
rym pozyskuje się grys (czyli kaszę), gluten (oparty o zeinę), zarodki kiełków czy też otręby. 
Z tych półproduktów wytwarza się choćby płatki kukurydzianej, otręby, olej, piwo, mąkę. 
Wyroby młynarskie mają użycie zatem w przemyśle spożywczym i paszowym, ale także 
i powstają z nich produkty farmaceutyczne, kosmetyki, lakiery, włókno szklane i inne. 

W ramach produkcji alkoholu powstają takie półprodukty jak spirytus, bioetanol i wywar, 
które są wykorzystywane w przemyśle monopolowym, farmaceutycznym, paliwowym, mo-
toryzacyjnym, czy też paszowym. 

Spożywajmy coraz więcej „kukurydzianego złota”

Kukurydza widoczna na polach przez wiele lat kojarzona była głównie z paszą dla zwie-
rząt. Za jadalną uważano głównie kukurydzę cukrową i pękającą. Mało kto był w stanie wska-
zać z jakiej kukurydzy tworzy się choćby płatki kukurydziane. Taki stan rzeczy wynikał z nie-
znajomości tej rośliny w Społeczeństwie. Dziś to się zmienia, gdyż kukurydza, a dokładnie jej 
ziarno są coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle spożywczym, tak bezpośrednio, 
jak i pośrednio. Niekoniecznie produkt spożywczy musi mieć dodatek ziarna kukurydzy, aby 
uznać go za kukurydziany, gdyż różne elementy składowe plonu są dodatkiem do różnych 
produktów końcowych. Obecnie bez większego problemu obok płatków kukurydzianych 

(które nie zawierają glutenu), kukurydzy cukrowej (świeżej i zakonserwowanej) czy pop-
-cornu można kupić choćby mąkę z kukurydzy (w tym pieczywo i wyroby cukiernicze z jej 
dodatkiem), kasze, olej, nie wspominając o takich alkoholach jak gin, czy whisky. Trzeba mieć 
świadomość, że ¼ produktów znajdujących się w handlu może zawierać kukurydzę, choćby 
jako dodatek do dań gotowych, gum do żucia, ketchupu, dżemów, napojów, słodyczy itd.

Warto kukurydzę wdrożyć do diety, gdyż jest cennym źródłem składników odżywczych. Ziarno 
zawiera sporo skrobi, błonnika witaminy z grupy B, a także D, E, K oraz prowitaminę A. Dostarcza 
także wielu cennych soli mineralnych, zwłaszcza potasu, wapnia, sodu, żelaza, magnezu, miedzi, 
fosforu, manganu, cynku, selenu, czy też jodu. Ziarno nie zawiera glutenu, choć trzeba pamiętać, 
że ma wysoki indeks glikemiczny. Olej kukurydziany w ponad 80% składa się z kwasów tłuszczo-
wych jedno- i wielonienasyconych, które należą do tych pożądanych w diecie człowieka. 

Kukurydza wspomoże walkę ze zmianami klimatu?

Warto również wspomnieć, że w dobie zmian klimatu wskazuje się, że kukurydza może ode-
grać pozytywną rolę w przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu. Wynika to z tropikalnego 
pochodzenia tej rośliny, co sprawia, że prowadzi fotosyntezę torem C4, która pozwala efektyw-
niej wiązać dwutlenek węgla z atmosfery. Hektar uprawy kukurydzy produkuje do czterech razy 
więcej tlenu niż hektar lasu, w tym zużywa duże ilości CO2 do przyrostu swojej biomasy. 

Kukurydza sama nie urośnie

Mylne jest stwierdzenie, że kukurydzę wystarczy posiać, odchwaścić, poczekać i zebrać 
plon. Jest to roślina wymagająca, tak pod względem stanowiska uprawy, późniejszej pielę-
gnacji, jak również warunków pogodowych. Choć doskonale znosi uprawę w monokulturze to 
warto ją rotować z innymi uprawami. Ma duże wymagania pokarmowe, wodne i termiczne. 
Żeby mogła prawidłowo rosnąć i właściwie zaplonować wymaga dobrych stanowisk, bogatych 
w łatwo przyswajalne składniki odżywcze i o uregulowanym pH. Choć daje sobie radę tak-
że na glebach słabych, to jednak trzeba liczyć się z tym, że będzie wymagała większej uwagi. 
Nawożenie organiczne i mineralne powinno opierać się na wiedzy o tym co jest już w glebie 
i jakich ilości mikro i makroskładników roślina ta potrzebuje. Podstawą są zatem analizy glebo-
we. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, zatem do uruchomienia fotosyntezy torem C4 wymaga 
wysokich temperatur. W okresie chłodnych wiosen może jej rozwój być spowolniony, stąd trze-
ba dobrać termin i głębokość siewu do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Zwykle 
siewy przypadają na kwiecień, a w chłodniejszych regionach na początek maja. Kluczowy jest 
dobór odmiany do siewu. Wybrana odmiana musi być dostosowana pod kątem wczesności do 
lokalnych warunków klimatycznych. Powinna być także jak najbardziej tolerancyjna na nieko-
rzystne warunki środowiskowe (np. wiosenne chłody, niedobory wody), ale także i na najgroź-
niejsze choroby i szkodniki. Odmiany ziarnowe powinny cechować się lepszym oddawaniem 
wody, co skraca czas i koszty suszenia. Nie można też zapominać o terminowym zbiorze plonu, 
co zapobiega stratom w jego wysokości i jakości np. na skutek załamania się pogody, czy też 
oddziaływania niektórych chorób i szkodników. 
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siewy przypadają na kwiecień, a w chłodniejszych regionach na początek maja. Kluczowy jest 
dobór odmiany do siewu. Wybrana odmiana musi być dostosowana pod kątem wczesności do 
lokalnych warunków klimatycznych. Powinna być także jak najbardziej tolerancyjna na nieko-
rzystne warunki środowiskowe (np. wiosenne chłody, niedobory wody), ale także i na najgroź-
niejsze choroby i szkodniki. Odmiany ziarnowe powinny cechować się lepszym oddawaniem 
wody, co skraca czas i koszty suszenia. Nie można też zapominać o terminowym zbiorze plonu, 
co zapobiega stratom w jego wysokości i jakości np. na skutek załamania się pogody, czy też 
oddziaływania niektórych chorób i szkodników. 



Ponad 7 tysięcy lat historii kukurydzy

Kukurydza (Zea mays L.) to w pełni udomowiona przez człowieka roślina powstała na 
drodze hodowli. Pierwotnym miejscem jej występowania była Ameryka. Nie występuje 
w formie dzikiej, ale historia jej uprawy sięga co najmniej 7 tysięcy lat wstecz, co potwierdza-
ją wykopaliska w Meksyku. Była choćby rośliną uprawiana przez Azteków, którzy ją czcili jako 
bóstwo. Nie odnaleziono jak do tej pory dzikiej formy kukurydzy. Przypuszcza się jedynie, 
że jej przodkiem może być dziko rosnąca trawa teosinte, choć cały czas trwają dyskusje na 
ten temat. W 1492 roku Europa dowiedziała się o istnieniu „gigantycznego zboża o złotym 
ziarnie” z relacji marynarzy Krzysztofa Kolumba. 

Kukurydza to najważniejsza roślina rolnicza

Prawdopodobnie kukurydza została przywieziona do Europy w 1493 roku do Hiszpanii. 
W XVI pojawiła się w Afryce i Azji, natomiast do Polski trafi ła najprawdopodobniej w XVIII 
wieku. Jej uprawa jako taka rozpoczęła się jednak dopiero w połowie XX wieku. 

Nie da się jednak ukryć, że obecnie kukurydza to jedna z najważniejszych roślin upraw-
nych na świecie obok pszenicy i ryżu. Globalna powierzchnia jej zasiewów przekracza 150 
mln ha, przy czym największymi jej producentami są USA, Chiny oraz Brazylia. W Europie 
największym areałem uprawy kukurydzy mogą się pochwalić Włochy i Hiszpania. W Polsce, 
od 2012 roku powierzchnia zasiewów kukurydzy przekracza milion hektarów i wzrasta. Ist-
nieje szansa, że za kilka lat areał kukurydzy w kraju osiągnie 2 mln ha. Na ten moment pod 
względem areału, roślina ta zajmuje drugie miejsce zaraz po pszenicy. Do powierzchni tej 
należy doliczyć także co najmniej 8-10 tysięcy hektarów, na których wysiewa się kukurydzę 
cukrową oraz kukurydzę pękającą. Pojawiają się także amatorskie uprawy choćby kukurydzy 
niebieskiej (blue corn) oraz kukurydzy ozdobnej. 

Konkurencja dla człowieka o plon kukurydzy

Kukurydza siana jest w szerokich międzyrzędziach, w tym w małej obsadzie, stąd jest 
bardzo podatna na zachwaszczenie, które powinno być ograniczane od momentu siewu. 
Roślinie tej zagraża około 100 gatunków chwastów, które konkurują z kukurydzą o stanowi-
sko, wodę, składniki odżywcze i światło, w tym na niektórych gatunkach mogą rozwijać się 
niektóre choroby oraz szkodniki. 

Coraz większym zagrożeniem są także szkodniki, głównie owadzie, w tym tak groźne jak 
drutowce, pędraki, omacnica prosowianka czy stonka kukurydziana. Lokalnie dużym zagroże-
niem są ptaki, dziki, rolnice, śmietka kiełkówka, czy też choćby mszyce. Doliczono się około 
100 gatunków roślinożerców (fi tofagów) na tej roślinie. Jedne gatunki żerują w glebie uszka-
dzając korzenie kukurydzy, a inne opanowują nadziemne organy wegetatywne i generatyw-
ne. Szkodniki mogą zagrażać roślinom od siewu aż do zbioru plonu. W tych samych okre-
sach uaktywniają się sprawcy chorób. Na kukurydzy w Polsce zidentyfi kowano 16 chorób. 
Dominującą grupą są patogeny grzybowe wywołujące tak groźne choroby jak choćby fuza-
riozę kolb oraz zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi. Sprawcami tych chorób są grzyby 
z rodzaju Fusarium mogące wytwarzać i kumulować w ziarnie kukurydzy mykotoksyny. 
Z uwagi na ich szkodliwość dla człowieka i zwierząt ziarno w skupie, ale później także produkty 
powstające na jego bazie są sprawdzane na ich zawartość. W niektóre lata dość licznie poja-
wia się także drobna plamistość liści, żółta plamistość liści oraz głownia guzowata kukurydzy. 

Ochrona kukurydzy musi być racjonalnie prowadzona

Chcąc zabezpieczyć odpowiednią wysokość oraz jakość plonu ziarna kukurydzy, w tym 
jego bezpieczeństwo dla konsumentów, konieczne jest racjonale ochronienie roślin przed 
organizmami szkodliwymi. Tu doskonale sprawdza się zasada – lepiej zapobiegać niż leczyć, 
dlatego też metody profi laktyczne, obejmujące działania niechemiczne mają bardzo duże 
znaczenie. Dobór dobrych odmian do siewu, o mniejszej podatności na choroby i szkodniki, 
odpowiednia agrotechnika i pielęgnacja roślin, a także zbiór i odpowiednie przechowywanie 
plonu mają tu duże znaczenie. Rośliny mające optymalne warunki do rozwoju lepiej sobie 
radzą z wieloma organizmami szkodliwymi, ale gdy ich pojaw jest liczny i zagraża plonom, 
trzeba skorzystać z metod bezpośredniego zwalczania z użyciem metody biologicznej lub 
chemicznej. Obie metody muszą być stosowane w oparciu o monitoring występowania ga-
tunków szkodliwych, co pozwala przewidzieć potrzebę i termin wykonania zabiegów. Ochro-
na chemiczna musi się opierać na stosowaniu wyłącznie zarejestrowanych środków ochrony 
roślin dla danego podgatunku kukurydzy. 

autor:
dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB
Instytut Ochrony Roślin – PIB, 
Terenowa Stacja Doświadczalna 
w Rzeszowie

Sfinansowano 
z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 

i Przetworów Zbożowych

Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy
dla celów spożywczych

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY
ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
tel. 61 662-74-20, e-mail: pzpk@kukurydza.info.pl
www.kukurydza.info.pl




