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Temat dzisiejszego odcinka jest kontrowersyjny, ale nie można się od niego uchylać. Dotyczy samoreprodukcji materiału 
siewnego kukurydzy. Część rolników zamiast kupować corocznie materiał siewny od różnych hodowców decyduje się na siew 
ziarna kukurydzy własnoręcznie zebranego lub pozyskanego ze zbiorów sąsiadów. Jednym słowem – nie chcą wydawać pie-
niędzy na zakup profesjonalnych nasion do siewu pokolenia F1, stąd sieją to co sami zebrali z zakupionych odmian z ubiegłego 
roku (pokolenie F2) bądź sprzed kilku lat, bo sianie starego ziarna też ma miejsce! Niekiedy samoreprodukcja tak daleko zaszła 
w gospodarstwie, że już się mówi o mieszańcach pokoleń F3, F4 itd., które pochodzą z wieloletniego, domowego rozmnażania 
kukurydzy o nieznanej już genetyce na skutek rozszczepiania się cech. 

Pisząc o samoreprodukcji materiału siewnego w ramach gospodarstwa trzeba mieć świadomość, że jeżeli kupuje się odmia-
nę kwalifi kowaną o przykładowej nazwie „ANIA F1” i z niej zbierze i wysieje się ziarno w kolejnym roku, to nie otrzymujemy po-
nownie odmiany „ANIA” lecz mieszańca o nieznanych parametrach. Dlaczego? Bo w takim przypadku nie możemy skorzystać 
z efektu wybujałości mieszańców pierwszego pokolenia (F1), czyli tzw. efektu heterozji. Efekt ten występuje tylko w pierwszym 
pokoleniu i polega na tym, że dana odmiana reprezentuje konkretne cechy, o które chodziło jej hodowcy – pożądany efekt 
w pokroju rośliny, w budowie choćby kolby, efekt plonotwórczy, efekt jakościowy, czy też efekt mniejszej podatności na stresy 
abiotyczne bądź biotyczne. Sianie własnego ziarna pozyskanego z roślin pierwszego pokolenia (F1) powoduje rozszczepianie się 
cech (tzw. mendlowanie) o które hodowcy pierwotnie chodziło przy tworzeniu danej odmiany. 

Jedni oczywiście wskażą, że sieją własne ziarno i mają plony ziarna na poziomie ponad 12 ton co jest porównywalne 
z kwalifi katem, ale inni spróbowali i okazało się, że tak różowo nie jest i ponieśli straty. Mało tego część osób zauważyła zmiany 
w wyglądzie roślin sianych z własnych nasion (choćby niewyrównany łan, słabsze wchody, wątłe rośliny) czy też w zwiększeniu 
ich podatności na pojaw chorób i szkodników czy też częstszego wystąpienia anomalii w rozwoju (typu kolbowiechy, wielopal-
czastość itd.). Samoreprodukcja materiału siewnego kukurydzy ma zatem różne oblicza i różne konsekwencje. 

Amatorska reprodukcja materiału siewnego kukurydzy ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni to robią i chwalą, 
inni się rozczarowali i wrócili do materiału siewnego z zakupu, a jeszcze inni nie myślą nawet o czymś takim, uważając takie 
działanie po stokroć za naganne. Czy temat obsiewu pól własnym ziarnem kukurydzy jest niszowy? I tak i nie, bo różne dane 
można spotkać. Wystarczy poczytać komentarze rolników w internecie na różnych forach. Jeszcze kilka lat temu pisało się, że 
około 20% powierzchni zasiewów kukurydzy w Polsce jest obsiana ziarnem pokolenia F2 czyli z własnego rozmnożenia. Jak jest 
obecnie? - trudno prognozować, bo mało kto się do tego przyznaje otwarcie. Jeżeli te 20% byłoby na ten moment aktualne 
(1,8 mln ha kukurydzy w 2022 roku), to mamy wręcz niewyobrażalny areał obsiewany własnym ziarnem – prawie 400 tys. ha!

Siew kukurydzy z własnego zbioru jest faktem i internet zawiera sporo wpisów na ten temat – i tych starszych i nowszych. 
Jedni wszystkie swoje pola obsiewają ziarnem z własnego zbioru, a jeszcze inni mieszają go z kupionym kwalifi katem, ogra-
niczając zarazem koszty zakupu tego drugiego. Jedni samoreprodukowane ziarno sieją tylko na zielonkę lub kiszonkę, a inni 
na ziarno. Powierzchnia jaką niektórzy się chwalą w internecie też jest zmienna, od kilku do czasem kilkudziesięciu hektarów. 
Trudno jednak zweryfi kować prawdziwość komentarzy internetowych, bo nie prowadzi się statystyk obsiewu pól kukurydzy 
ziarnem z własnego zbioru. Ta czynność ma jednak miejsce. PZPK stoi jednak na stanowisku, że zawsze warto kupować kwa-
lifi kowany materiał siewny, oryginalny, przebadany, zwłaszcza, że każdy na rynku znajdzie coś dla siebie i w różnych półkach 
cenowych. Nie jest tak jak można nieraz wyczytać, że ziarno siewne z zakupu jest zawsze drogie. Mówienie, że sianie własnego 
ziarna to reakcja na wysokie ceny kwalifi katu jest nieuzasadniona. 

Oczywiście zwykle jest tak, że topowe odmiany danego hodowcy, najnowsze, najpopularniejsze, o bardzo dobrych para-
metrach plonotwórczych cenowo odbiegają od tych starszych dostępnych na rynku, albo mających nieco słabsze parametry. 
Corocznie wchodzą na rynek kukurydziany nowości, ale jak nas na nie nie stać albo szybko się wyprzedadzą i nie zdążymy 

Ziarno kukurydzy do siewu z własnego zbioru – czy warto?
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kupić, to przecież dostępnych jest kilkaset innych odmian kukurydzy. Dodajmy, kilkaset a nie kilkanaście. W samym Krajowym 
Rejestrze Odmian prowadzonym przez COBORU mamy ponad 200 odmian kukurydzy, a jeszcze jest ich ogrom we Wspólnoto-
wym Katalogu Odmian (CCA). Rynek jest zalany wręcz odmianami, więc nie ma mowy, że nasion jako takich na rynku brakuje. 
Te popularne owszem szybko znikają, ale są i te mniej popularne. Pisanie zatem, że sieję własne ziarno kukurydzy, bo na rynku 
brakuje nasion kwalifi kowanych jest nieuzasadnione. Może owszem brakować niektórych odmian, które się rozeszły jak świeże 
bułeczki, ale nie tego, że nie ma nic i trzeba siać własne. Owszem są lata, że z nasionami kwalifi kowanymi jest trudno, bo ma-
teriał siewny tworzony jest na plantacjach nasiennych w różnych krajach, które jak wiadomo narażone są na zmienną pogodę 
i inne czynniki. Są lata, że plantacje reprodukcyjne dotyka powódź, mróz, susza, grad itd., co ogranicza skalę produkcji, ale 
zwykle nie ma sytuacji tragicznych, że na rynek nie trafi a kwalifi kat. 

Kupując kwalifi kowany materiał siewny mamy pewność za co płacimy. Po pierwsze jest to konkretna odmiana reprezen-
tująca określone cechy genetyczne o jakie chodziło hodowcy (każda odmiana to tzw. praca autorska), wytworzona przez jed-
nostkę hodowlaną która nie jest anonimowa. Proces reprodukcyjny prowadzony jest w odpowiednich warunkach polowych, 
które mają zagwarantować prawidłowy wzrost roślin, ale także obejmuje szereg zabiegów hodowlanych, kontrolę ilościową 
i jakościową, w tym laboratoryjną ocenę pozyskiwanego materiału siewnego. W Polsce są plantacje na których tworzy się 
nowe odmiany, jak również reprodukuje materiał tych, które są na rynku. Jak wygląda cały proces to też nie jest wielka tajem-
nica, dlatego czasami warto poczytać jak to się robi profesjonalnie i porównać choćby z tym amatorskim „zbieractwem” ziarna 
do przyszłorocznego siewu. 

Plantacje nasienne są ofi cjalnie zgłaszane do rejestrów, w tym kontrolowane przez samego hodowcę, reprodukującego, 
ale także przez służby. Oceniana jest choćby zdrowotność roślin, z których będzie potem zbierany plon, z którego powstaną 
jednostki siewne kierowane do handlu. W Polsce taką jednostką kontrolującą plantacje nasienne jest PIORiN. Ziarno siewne 
musi spełniać wszystkie kryteria, aby było dopuszczone do obrotu, a ten obrót jest oczywiście nadal kontrolowany. Dodatko-
wo, prawie cały kwalifi kowany materiał siewny jest odgórnie zaprawiany zarejestrowanymi w kukurydzy zaprawami. Zaprawy 
te muszą być nanoszone przez profesjonalny sprzęt aplikujący, atestowany, w tym jakość zaprawiania może dodatkowo być 
potwierdzana stosownymi certyfi katami np. ESTA. Prawie wszystkie dostępne na rynku zaprawy kukurydziane nie są dostęp-
ne dla indywidualnego odbiorcy, zatem w warunkach gospodarstwa nie da się stosować legalnie większości preparatów. Jak 
zatem można zobaczyć – kwalifi kowany materiał siewny powstaje na drodze długiego procesu, stale kontrolowanego. Musi 
spełniać surowe normy, wszak na wypadek reklamacji musi być znana droga wytworzenia każdej par� i ziarna. A jakiej kontroli 
ilościowej i jakościowej podlega własnoręcznie zbierane ziarno? Czy wiemy co konkretnie wysiewamy? Niestety, ale nie!

Bardzo często za samoreprodukcją opowiadają się ci, co chcą redukować koszty w gospodarstwie. Okazuje się, że oszczęd-
ność często jest tylko pozorna, gdyż nigdy mieszaniec wytworzony z odmiany pokolenia F1 nie powtórzy tych samych cech, 
co odmiana, z której zebrano ziarno – to wynika z genetyki. Owszem, nieraz spadek plonu w drugim pokoleniu nie jest aż tak 
bardzo widoczny, ale to też zależy od wielu czynników i samego mieszańca jaki się samodzielnie wytworzyło. W badaniach 
porównawczych IOR-PIB różnych odmian kukurydzy pokolenia F1 z których pozyskiwano mieszańce pokolenia F2 i F3 uzyskiwa-
no nie tylko spadek plonu ziarna, który sięgał nawet 40% ale zauważono, że u takich roślin spada także tolerancja na niektóre 
choroby i szkodniki w porównaniu do odmian z których je pozyskano, w tym wzrosło (co było zwłaszcza widoczne w pokoleniu 
F3) zagrożenie anomaliami w rozwoju roślin, na co wpływ miało ich łatwiejsze wpadanie w stresy środowiskowe. Mało kto pa-
mięta też o tym, że nikt nie wie jak samodzielnie wytworzone mieszańce kukurydzy zareagują na stosowane herbicydy, w tym 
ich mieszaniny. Mogą być podatniejsze na fi totoksyczność po ich użyciu. Nie można zatem absolutnie postawić znaku równości 
pomiędzy pokoleniami F1 a F2, F3 itd. 

Należy choćby pamiętać też o tym, że ziarno samodzielnie zbierane z roślin opanowanych przez fuzariozy i głownie choć 
z pozoru może wyglądać dobrze, ma na okrywie owocowo-nasiennej zarodniki przetrwalnikowe, zatem jego wysianie to pro-
sta droga do zgorzeli siewek, a więc słabych wschodów, a potem do pojawu fuzariozy kolb i łodyg oraz głowni pylącej i głowni 
guzowatej, zwłaszcza gdy nie ma zapraw nasiennych. Warto zatem brać pod uwagę szereg zagrożeń jakie mogą wiązać się 
z samoreprodukcją materiału siewnego kukurydzy. 
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