
Okres września i października to czas, gdy Polski Związek Producentów Kukurydzy, ale i różne jednostki bądź fi rmy or-
ganizują spotkania polowe określane mianem „dni kukurydzy” bądź „dni pola”. Są to głównie wydarzenia organizowane 
w terenie, a towarzyszą im często pokazy i prelekcje związane z produkcją kukurydzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
niektórych elementów jej uprawy. W niniejszym materiale chciałbym podać kilka powodów, dla których warto brać w nich 
udział i dlaczego są ważne dla każdego producenta rolnego.

W trakcie spotkań polowych bardzo często są prezentowane kolekcje odmianowe kukurydzy, tak wpisane do Krajowego 
Rejestru, jak również należące do Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). W rolnictwie wieloletnia wierność jednej od-
mianie nie zawsze popłaca, zwłaszcza w przypadku kukurydzy, a to dlatego, że postęp hodowlany cały czas trwa. Na rynek 
sukcesywnie wchodzą coraz to nowsze odmiany, reprezentujące aktualne osiągnięcia hodowli, z których warto korzystać. 
Takie odmiany są lepsze pod różnymi względami od tych wypuszczonych na rynek kilka, a niekiedy kilkanaście lat temu. 
Wysoka plenność odmiany w zależności od kierunku produkcji to kluczowy parametr brany pod uwagę przy zakupie, ale 
obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na cechy dodatkowe np. tolerancję na niektóre organizmy szkodliwe, na warunki 
stresowe, strawność itd. Coraz częściej to właśnie te dodatkowe cechy są celowo uwypuklane obok plenności jako atuty 
danej odmiany, ale co też wynika z obserwacji zmian jakie zachodzą w rolnictwie, choćby w kontekście klimatu. Dobra od-
miana kukurydzy to kluczowy parametr decydujący o późniejszym sukcesie, więc warto wiedzieć, co na rynku się pojawia 
i warto z tego korzystać, zwłaszcza, że w trakcie pokazów często są prezentowane odmiany najnowsze. 

PZPK w ramach współorganizowanych dni kukurydzy bazuje głównie na kolekcjach odmianowych należących do róż-
nych fi rm nasiennych, co pozwala uczestnikom zapoznać się z szeroką ofertą, zwykle topowych odmian jakie są obecne na 
rynku różnych hodowli (konkurencyjnych). Oczywiście, niektóre fi rmy organizują swoje „prywatne” dni kukurydzy, podczas 
których prezentują kolekcję odmianową tylko wybranych fi rm nasiennych z którymi współpracują bądź też tylko jednego 
hodowcy. Bez względu na spektrum odmian w kolekcji, każde takie spotkanie jest cenne dla praktyka, gdyż pozwala na 
żywo zobaczyć te odmiany, których opisy znajdują się w katalogach sprzedażowych. Czym innym jest przeczytać coś na 
temat danej odmiany w katalogu i tylko na podstawie tego dokonać zakupu, a czym innym jest dodatkowo zobaczenie jej 
na żywo i dokonanie własnej oceny choćby pokroju rośliny, wielkości kolb, wielkości biomasy, czy też zdrowotności, w tym 
porozmawiania o niej z kompetentną osobą. To jest wielka zasługa wizytowania kolekcji odmianowych.

Polska to piękny i duży kraj o zmiennych warunkach glebowo-klimatycznych, a które mają bardzo duży wpływ na to jak 
sobie radzi w nich kukurydza, choćby patrząc pod kątem jej wczesności. To powoduje, że pomiędzy południem a północą 
kraju są różnice w kwes� ach doboru do siewu odmian z danej klasy wczesności, ale też pomiędzy regionami ujawniają się 
różne kierunki jej użytkowania. W jednych dominuje uprawa na ziarno, w innych na kiszonkę, a w pozostałych kierunek 
jest zróżnicowany. To, że dni kukurydzy odbywają się w różnych miejscowościach położonych na obszarze poszczególnych 
regionów sprawia, że można zobaczyć jak dana odmiana radzi sobie w konkretnych warunkach glebowo-klimatycznych, 
jak najbardziej zbliżonych do lokalizacji własnego gospodarstwa. Wspaniale oczywiście jest zwiedzać kraj jeżdżąc po róż-
nych dniach kukurydzy, ale warto zwłaszcza odwiedzać te, które odbywają się w warunkach klimatycznych jak najbardziej 
zbliżonych do tych, które ma się we własnym miejscu uprawy. To jest ogromna wartość dodana dni kukurydzy i kolekcji 
odmianowych zakładanych w konkretnych warunkach danego regionu. Oczywiście klimat się zmienia, pogoda jest coraz 
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bardziej niestabilna, dlatego tym bardziej warto obserwować jak na naszym terenie sobie radzą różne odmiany. Z katalogu 
się tego nie dowiemy. 

Kolekcje odmianowe to coś więcej niż tylko sama odmiana kukurydzy i jej parametry, ale to także często szerszy kontekst 
związany z całą jej uprawą w danym miejscu. Na wielu kolekcjach można zapoznać się choćby z takimi danymi jak choćby: 
na jakim stanowisku dokonano siewu i kiedy to zrobiono, jakie było nawożenie, odchwaszczanie, czy też jakie inne zabiegi 
pielęgnacyjne wykonywano w trakcie wegetacji np. ochrona fungicydowa, herbicydowa, biostymulacja, walka biologiczna 
itd. Niekiedy wręcz na kolekcjach odmianowych pokazuje się celowo wybrane doświadczenia pokazujące jak różne pro-
dukty handlowe dedykowane do uprawy kukurydzy działają. Dodatkowo można zobaczyć, czy rośliny dotknęły problemy 
pogodowe choćby wywołane przez suszę, nadmiar opadów, chłód, gradobicie, silne wiatry itd.  Bez dwóch zdań niektóre 
spotkania polowe można wręcz nazwać poligonem doświadczalnym. 

Coraz większa liczba producentów kukurydzy wizytując kolekcje odmianowe szuka odmian dobrze plonujących, ale 
i mniej podatnych na choroby i szkodniki (nie ma odmian odpornych w Polsce). Ważne jest, aby odmiany rekomendowa-
ne jako dobrze sobie radzące z danym agrofagiem (np. omacnicą prosowianką, głownią kukurydzy, fuzariozami) nie były 
w żaden sposób chronione przed nim, tak aby plantator mógł zobaczyć ewentualne różnice w poziomie uszkodzenia tej 
konkretnej odmiany w porównaniu do innych. To bardzo pomaga podjąć decyzje co do wyboru odmiany na nowy sezon 
wegetacyjny, jeżeli w gospodarstwie pojawia się problem z organizmami szkodliwymi i szuka sposobu na ograniczanie ich 
szkodliwości, choćby przez dobór odmian mniej podatnych.

Niektóre dni pola, odbywające się w okresach zbiorczych plonu na kiszonkę bądź na ziarno mają dodatkowy aspekt 
jakim jest pokazowy zbiór plonu. W przypadku odmian ziarnowych jest to choćby ważenie ziarna i ocena jego wilgotności. 
Można zobaczyć jak poszczególne odmiany na poletkach plonowały (w konkretnych warunkach w jakich je wysiano – stąd 
warto popytać jak je pielęgnowano), a niekiedy pojawia się dreszczyk emocji, gdy ważone są choćby kolekcje konkurencyj-
nych ze sobą fi rm. 

Dla wielu odwiedzających dni pola bardzo ważnym elementem wchodzącym w skład niektórych imprez (ale nie wszędzie 
się to odbywa) jest możliwość zobaczenia na żywo sprzętu do obróbki gleby, siewu, oprysku, czy też zbioru plonu. Traktory, 
pługi, siewniki, opryskiwacze, kultywatory, agregaty uprawowe, kombajny itd. – do wyboru do koloru. Park maszynowy to 
bardzo ważne i ciekawe zagadnienie. Dodatkowo można zapoznać się z rozwiązaniami do zarządzania gospodarstwem przez 
różnego rodzaju aplikacje. Można zobaczyć, jak wygląda mapowanie pól choćby w kontekście ich zasobności w składniki 
pokarmowe. Jak wygląda ocena kondycji upraw za pomocą teledetekcji z wykorzystaniem choćby dronów, wiatrakowców, 
wspomaganych satelitami. Niektóre dni pola to wręcz eksplozja nowinek technologicznych, w które wpisana jest kukurydza 
jako druga najważniejsza roślina rolnicza w Polsce, z areałem uprawy wynoszącym w 2022 roku nieco ponad 1,8 mln ha. 
Do tego dochodzą choćby kwes� e przechowywania plonu, czy też jego zagospodarowania.

Wielu dniom kukurydzy towarzyszą prelekcje tak ludzi ze świata nauki, doradztwa rolniczego, jak również przedstawicie-
li różnych fi rm obsługujących rolnictwo. Warto korzystać z tego, że obok pokazów polowych pojawia się szansa poszerzenia 
swojej wiedzy, czy też posłuchania o nowych rozwiązaniach dedykowanych dla rolnictwa. Często można oczywiście wyczy-
tać to z gazet, ale tu trafi a się okazja posłuchania prelegentów na żywo i zadania pytania. To jeden z cenniejszych aspektów 
dni kukurydzy – możliwość spotkania się ludzi ze sobą i porozmawiania na nurtujące nas tematy. Czas pandemii pokazał jak 
ważny jest bezpośredni kontakt i jak wielu z nas go brakowało. Tego nie zastąpi żadne łącze internetowe oraz wirtualne dni 
pola. Mogą uzupełniać spotkania w terenie, ale ich nie zastąpią.

Dni pola, zwłaszcza tzw. centralne, które gromadzą wiele fi rm i różnych jednostek zajmujących się rolnictwem to także 
często dodatkowe bodźce dla ciała i ducha dla odwiedzających. Można wręcz rzec, że to „święto” dla danej okolicy, bądź 
regionu.  Pojawiają się na nich różni wystawcy, mniej lub bardziej związani z kukurydzą, ale którzy ubogacają całość i zachę-
cają do wizyt całych rodzin. To niekiedy pokazy kulinarne, występy zespołów muzycznych, czy też reprezentantów różnych 
talentów. Takie wydarzenia mają ogromną rolę do spełnienia, gdyż integrują ze sobą ludzi. To połączenie przyjemnego z po-
żytecznym, zatem mocno jako PZPK zachęcamy do udziału w takich wydarzeniach, a w szczególności tych spotkań, których 
organizatorem lub współorganizatorem jest Polski Związek Producentów Kukurydzy. 
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