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Liczba FAO – co ona oznacza przy odmianach kukurydzy?
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Każdy plantator kukurydzy świadomie bądź nieświadomie spotkał się z oznaczeniem FAO na materiale 
siewnym tej rośliny. Jest ono podawane na opakowaniach ziarna, w katalogach odmianowych, a także w róż-
nych opracowaniach czy to naukowych, czy popularno-naukowych, jak również w dokumentacji urzędowej. 

FAO to nic innego jak anglojęzyczny skrót od Food and Agriculture Organiza� on, czyli Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. To ta organizacja prowadząc doświadczenia w różnych kra-
jach zaleciła, żeby ujednolicić metodę określania dojrzałości uprawianych roślin. Tak powstał międzynarodo-
wy wskaźnik mówiący nam m.in. o wczesności odmian kukurydzy, wskazujący na długość okresu wegetacyj-
nego, potrzebnego roślinom do zakumulowania suchej masy w ziarnie przy zbiorze. 

Przy określaniu liczby FAO kukurydzy bierze się pod uwagę zawartość wody w roślinie (ziarnie) w trakcie 
zbioru z jednoczesnym policzeniem, ile dni od siewu potrzeba danej odmianie do uzyskania dojrzałości. Liczby 
FAO samemu nie można sobie nadać. Robią to odpowiednie jednostki, a w Polsce jest nią Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Odmiany testowane w Ośrodku, choćby w ra-
mach rejestracji i wpisu do Krajowego Rejestru czy badań rozpoznawczych są pod tym kątem weryfi kowane. 

Liczbę FAO czyta się bardzo prosto. Składa się ona z trzech cyfr. Razem tworzą wartość w setkach – im ona 
wyższa tym odmiana późniejsza. Im niższa, tym odmiana wcześniejsza. Taki odczyt producentowi wystarczy, 
aby się dowiedzieć z jaką odmianą ma do czynienia. To jest kluczowe, gdyż nazwa handlowa odmiany to jed-
no, ale obok niej musimy patrzeć na jej wczesność. To rzutuje na całą produkcję, w tym kierunek użytkowania, 
gdy weźmie się pod uwagę dodatkowe parametry danej odmiany np. typ hodowlany, typ kolby, typ ziarna, 
efekt stay green, wigor, efekt dry down i inne.

Sama liczba FAO wyciągnięta z kontekstu niewiele nam powie, gdy nie wiemy w jakich przedziałach wcze-
sności się poruszamy w danym kraju. To jest tu kluczowe. W poszczególnych krajach są wytypowane grupy 
wczesności odmian kukurydzy, do których się klasyfi kuje odmiany. W Polsce takie przedziały ustala COBORU. 

Podstawowe klasy wczesności kukurydzy w Polsce można scharakteryzować następująco:

• FAO do 230 – odmiany wczesne

• FAO 240-250 – odmiany średnio wczesne

• FAO 260-290 – odmiany średnio późne.

Można również spotkać bardziej szczegółowy podział, który przydziela poszczególne odmiany do następu-
jących klas:

• FAO do 190 – odmiany bardzo wczesne

• FAO 200-220 – odmiany wczesne

• FAO 230-250 – odmiany średnio wczesne

• FAO 260-290 – odmiany średnio późne

• FAO od 300 – odmiany późne

Wczesność odmiany ma kluczowe znaczenie w uprawie kukurydzy, gdyż nie każda odmiana będzie w sta-
nie dojrzeć w danym regionie. Wynika to z długości okresu wegetacji, który w Polsce nie jest długi, a zara-
zem zróżnicowany pomiędzy południem a północą kraju, co sprawę jeszcze bardziej komplikuje. Trzeba na to 
zwracać uwagę i parametr FAO bardzo w tym pomaga.  Rekomendacja odmian do uprawy w poszczególnych 
regionach kraju musi uwzględniać ich wczesność. Żaden szanujący się doradca, czy też przedstawiciel fi rmy 
nie zaleci odmiany, która nie ma szans dojrzeć w danym regionie kraju. Nigdy do takich sytuacji nie powinno 
w ogóle dochodzić. Sam plantator także nie powinien ryzykować, jeżeli chce zebrać plon. Ta uwaga dotyczy 
zwłaszcza tych, co gospodarują w chłodniejszych regionach, gdzie pole manewru wczesnością odmian jest 
mniejsze niż na południu. 

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.



W dobie globalizacji możemy sobie zakupić dowolną odmianę z rynku UE (wpisaną do katalogu CCA – 
Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych) i ją wysiać w Polsce, ale czy każda urośnie i wyda nam 
plon? Oczywiście, że nie. Są za późne w stosunku do naszego klimatu. Były już takie sytuacje, że producenci 
na własną rękę kupowali odmiany włoskie o FAO powyżej 400 i ponosili spektakularną porażkę, gdyż ziarno 
w listopadzie nie nadawało się jeszcze do omłotu (miało powyżej 50% wilgotności). Większość odmian z ka-
talogu CCA nie nadaje się do uprawy w Polsce, gdyż nasz okres wegetacji jest dla nich za krótki. Owszem są 
w tym katalogu także odmiany „pod nasz klimat”, ale jest ich niewiele, biorąc pod uwagę, że odmian wpisa-
nych w ten katalog jest ponad 5 tys. Pod kątem doboru odmian bazujmy zatem na tym, co oferuje rodzimy 
rynek i fi rmy w nim uczestniczące. 

W literaturze można znaleźć mapę Polski z podziałem kraju na 4 orientacyjne strefy uprawy kukurydzy 
pod kątem wczesności odmian i kierunku użytkowania (ziarno, kiszonka, CCM). Patrząc przez pryzmat pro-
dukcji kiszonki to Strefa I (południowa – głównie południowy-zachód i południowy-wschód) daje największe 
możliwości, z siewem odmian o liczbie FAO do 320 (na ziarno do FAO 300). Strefa II (środkowa, wcinająca się 
dodatkowo w rejon południowy) pozwala na siewy odmian o FAO do 280 (na ziarno do FAO 260). Strefa III 
(północna) ogranicza już zakres odmian do FAO 250 (na ziarno do FAO 230) i jest jeszcze strefa IV (podgórska) 
w której dobiera się odmiany o FAO 220 (na ziarno do FAO 200). Są to oczywiście umowne wartości graniczne 
liczby FAO pod kątem produkcji ziarna i kiszonki dla danej strefy, ale mają na celu ochronienie producenta 
przed potencjalnymi problemami. Oczywiście, jeżeli kto ś posieje w danym regionie odmiany nieco późniejsze 
to ma do tego prawo – w lata upalne mają szanse dojrzeć i dać dobry plon, ale w chłodniejsze już nie a przy 
zbiorze na ziarno poniesie zwiększone koszty suszenia. Pogody nie przewidzimy. Zmiana klimatu to nie tylko 
ciepło, to także niestabilność pogodowa, w tym choćby chłodne wiosny. Powstaje zatem pytanie czy warto 
ryzykować, skoro rynek dostarcza wiele dobrych odmian z każdej klasy wczesności, więc każdy znajdzie coś 
dla siebie? 
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