
Ziarno w typie flint a dent – czy ma to znaczenie?
Zaczęły się już pierwsze siewy kukurydzy, a zarazem pojawiły się pytania o wymagania termiczne dla ku-

kurydzy pod kątem wysiewanych odmian. W różnych komentarzach w internecie można przeczytać o wyż-
szości fl intów nad dentami czy dentów nad fl intami, a ponieważ pojawiło się sporo nowych producentów 
kukurydzy warto pokrótce scharakteryzować odmiany dostępne na rynku pod kątem typu ziarna. 

Wyróżnia się dwa główne typy ziarna kukurydzy FLINT i DENT. Obok nich występują typy pośrednie (fl int-
-dent, dent-fl int), a także odmiany semi fl int (zbliżone do fl int) oraz semi dent (zbliżone do dent). 

Odmiany kukurydzy uprawiane w Europie wywodzą się głównie od dwóch podgatunków kukurydzy zwy-
czajnej (Zea mays L.) czyli kukurydzy szklistej (Zea mays var. indurata) i kukurydzy koński ząb (Zea mays var. 
indentata). Typ ziarna jest często przypisywany pochodzeniu. Wskazuje się, że denty są charakterystyczne 
dla hodowli amerykańskiej, natomiast fl inty to genetyka europejska.

Różnice w typowych fl intach i dentach są łatwe do zaobserwowania patrząc choćby na kształt ziarna. 
Flinty mają ziarniaki średniej wielkości, które są bardziej okrągłe i dodatkowo dominuje u nich bielmo w ty-
pie szklistym, co sprawia, że mają dużą gęstość, a tym samym są bardzo twarde. Ziarna skrobi w tym bielmie 
są ściśle upakowane i nie ma w nim luźnych przestrzeni. 

Ten typ ziarna jest idealny do produkcji grysu, mąk i kasz, ale także wykorzystuje się go choćby do produk-
cji pasz treściwych. Odmiany typu fl int są często niższe i słabiej ulistnione od dentów, choć wiele zależy od 
samej odmiany i tego, czy nie jest w typie pośrednim. Przy typowych fl intach zatem norma wysiewu może 
być wyższa niż przy dentach, z uwagi na budowę organów wegetatywnych i niższą biomasę jaką tworzą. 

Ziarno dentowe zawiera więcej bielma mączystego, w którym  ziarna skrobi są luźno rozmieszczone 
i pomiędzy nimi są przestrzenie wypełnione powietrzem. Ziarniaki zatem są płaskie, wydłużone z zagłę-
bieniem na szczycie tzw. rejestrem. Ten typ ziarna polecany jest głównie na paszę, gdyż bielmo mączyste 
jest szybsze i łatwiejsze do strawienia (dla bakterii w przewodzie pokarmowym), ale także popularne jest 
w produkcji skrobi kukurydzianej, czy też alkoholu.    

U odmian w typie fl int obserwuje się większą liczbę rzędów ziarna w kolbie i więcej ziaren w rzędzie, 
w tym masa ziaren jest wyższa niż u dent. Potencjał plonowania dentów jako takich jest jednak wyższy niż 
u fl intów. Tu też trzeba wskazać, że poszczególne odmiany mogą mieć kolby w różnym typie – fi x i fl ex. Typ 
fi x to kolby o stabilnej wielkości praktycznie bez względu na obsadę roślin. Wielkość kolb jest tu „zaprogra-
mowana” genetycznie, ale trzeba wskazać, że w takim przypadku zbyt rzadk siew obniży potencjał plono-
wania. Odmiany o kolbach w typie fl ex są bardziej elastyczne i same je regulują w zależności od warunków. 
Kolba może mieć różną wielkość i grubość. Ta cecha powoduje, że w przypadku spadku obsady z różnych 
przyczyn, w dobrych warunkach rozwinie większe i dłuższe kolby rekompensując część strat w obsadzie. 

Flinty jak słusznie się zauważa lepiej sobie radzą z wiosennymi chłodami niż ciepłolubne denty. Można 
odmiany w tym typie ziarniaków siać w słabiej ogrzaną glebę, mającą od 5-7oC, podczas, gdy denty wy-
magają do prawidłowego kiełkowania i wschodów temperatury 8-12oC. Można zatem wskazać, że fl inty 
wcześniej można siać niż denty. Tu także trzeba zwrócić uwagę na sam wigor roślin – u fl intów jest szybszy 
w okresie wiosennym, gdyż są bardziej tolerancyjne na chłody niż denty. Z tego powodu wskazuje się, że 
fl inty lepiej sobie poradzą w okresach chłodnych wiosen, ale i na stanowiskach słabo nagrzewających się, 
w tym na cięższych glebach, stąd też często fi rmy je polecają do uprawy w północnych regionach kraju. 

Denty z kolei mając wolniejszy wigor w czasie chłodnych wiosen zalecane są do siewów nieco 
późniejszych, gdy gleba się nagrzeje, w tym są często polecane do uprawy w cieplejszych regionach 
kraju, w tym na glebach lżejszych. Wskazuje się, że denty lepiej sobie radzą ze stresem suszy, ale 
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wiele zależy od samej odmiany, w tym samego stanowiska uprawy. W popiele nawet najlepsza odmiana 
pod katem tolerancji na stres wiosny sobie nie poradzi. Problem suszy jednak w Polsce narasta, głównie 
środkowej, więc tolerancja odmian na stres wodny staje się ważnym parametrem.

U fl intów zwykle obserwuje się wcześniejsze kwitnienie niż u dentów, choć to też zależne jest od wcze-
sności odmiany wyrażonej liczbą FAO (im wyższa tym odmiana późniejsza). Tu jednak warto wskazać, że 
mogą pojawić się też takie sytuacje, gdy wcześniej pylący na skutek warunków stresowych fl int (sucho 
i upalnie) natrafi  na sytuację, że znamiona kolb nie będą jeszcze gotowe na przyjęcie pyłku, co może powo-
dować słabsze zaziarnienie kolb. Tu jednak trzeba też wskazać, że ekstremalne warunki pogodowe mogą 
mieć wpływ na różne odmiany, bez względu na typ ziarna. Susza i wysokie temperatury mogą skracać ży-
wotność pyłku u różnych odmian, o różnym typie ziarna, jednak u dentów jest to słabiej widoczne.

Kolejnym parametrem różnicującym oba typu ziarna jest tempo oddawania wody. Ziarno fl int wcześniej 
zaczyna oddawać wodę. Początkowo proces ten przebiega szybko do wilgotności ok 30%, po czym tempo 
oddawania wody wyrównuje się. U dentów, oddawanie wody zaczyna się później, przebiega początkowo 
wolniej, ale w efekcie końcowym zjawisko to przyśpiesza, w ręcz pod koniec wegetacji może być gwałtow-
ne. Szybciej też dosusza się ziarno w typie dent, dzięki obecności bielma mączystego – łatwiej ono oddaje 
wodę. Tu jednak ważna uwaga – jak się źle dobierze wczesność odmiany do lokalnych warunków uprawo-
wych, czyli za późne odmiany w stosunku do długości okresu wegetacji, to czy to fl int czy dent, koszty su-
szenia będą duże w obu przypadkach. Dobór wczesności odmiany do miejsca produkcji i samego kierunku 
produkcji to kluczowy parametr decydujący w dużej mierze o powodzeniu uprawy.  

Panują niekiedy spory co jest lepsze – fl int czy dent, jednakże każdy będzie zachwalał swoje. Zadowolo-
ny plantator z fl inta będzie do niego zachęcał, a z denta do tego typu ziarna. Podobnie fi rmy nasienne. Po 
to jest duże bogactwo odmian na rynku, żeby każdy mógł dobrać taką, jaka mu odpowiada. Najważniejsze 
jest to, żeby odmiana była dostosowana do warunków glebowo-klimatycznych danego rejonu pod kątem 
wczesności. Warto testować różne odmiany o różnym typie ziarna i je porównywać, ale też trzeba patrzeć 
na kierunek produkcji jaki jest w gospodarstwie prowadzony. 
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