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SPECYFIKACJA  KUKURYDZY  ODMIANY  OAXACAN  GREEN 
 

Odmiana Oaxacan Green 
Producent Gospodarstwo Rolne UniqueCorn  
Nazwa/data sporządzenia dokumentu SP/OG/01/2019 18.07.2019 

 

 

OAXACAN GREEN 
 

 
Odmiana tej pięknej kukurydzy o szmaragdowym zabarwieniu dojrzałych ziaren, już setki lat temu była 
uprawiana pod nazwą Oaxacan Green przez Indian z Plemienia Zapotek w południowym Meksyku                          
w stanie Oaxaca w rejonie przesmyku Tehuantepec.  
 
Zapotekowie zbierali kolby kukurydzy Oaxacan Green w fazie dojrzałości mlecznej do spożywania po 
ugotowaniu lub pieczeniu w ognisku. Zbierane w fazie suchej (dojrzałości mącznej) wykorzystywano na 
mąkę do pieczenia chleba, jak również do sporządzania ciasta do tortilli i tamalii oraz jako pasza dla 
zwierząt. 
 
Za zielone wybarwienie ziaren tej odmiany kukurydzy odpowiada wysoka zawartość chlorofilu, który 
bardzo pozytywnie wpływa na układ trawienny oraz stymuluje pracę wątroby wspomagając organizm                     
w procesie usuwania toksyn, co wpływa bezpośrednio na stan skóry, podwyższa odporność, a wysoka 
zawartość luteiny i zeaksantyny korzystnie wspomaga wzrok wzmacniając siatkówkę oka. 
 
Ponadto zgromadzony chlorofil w wybarwionej na zielony kolor kukurydzy wspomaga procesy 
metaboliczne i trawienne oraz łagodzi dolegliwości związane ze stanami zapalnymi, wrzodami, 
hemoroidami lub astmą. Naturalny zielony barwnik roślinny to również źródło kwasu foliowego, który                      
w szczególności potrzebny jest w okresie ciąży, ponieważ ogranicza ryzyko wad rozwojowych u dziecka. 
Kwas foliowy jest również potrzebny do wytwarzania serotoniny i noradrenaliny, które są nazywane 
hormonami szczęścia. 
 

  growing of natural corn seeds 
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OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  PRODUKTU 
Rodzaj kukurydza mączna typu dent 
Kraj produkcji Polska 
Postać ziarno 
Przeznaczenie do produkcji mąki, tortilli, wypieków pieczywa, 

makaronu, pierogów oraz do innych wyrobów  
zgodnie z przeznaczeniem przetwórcy 

 

CHARAKTERYSTYKA  ORGANOLEPTYCZNA 
Barwa zielone na wierzchołku po biały u nasady 
Struktura lekko spłaszczone o wklęsłym wierzchołku, gładkie i 

twarde ziarna o satynowo błyszczącej powierzchni 
Zapach swoisty dla zbóż, bez zapachów stęchlizny i innych 

zapachów obcych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA  FIZYKO-CHEMICZNA 
Wilgotność  < 15% 
Zanieczyszczenia ogólne < 1% 
Zanieczyszczenia fizyczne bez zanieczyszczeń fizycznych  
Zanieczyszczenia chemiczne bez zanieczyszczeń chemicznych 

 

CHARAKTERYSTYKA  MIKROBIOLOGICZNA 
Obecność pleśni bez nalotu i zapachu pleśni 
Obecność szkodników bez szkodników i śladów po szkodnikach 
Zanieczyszczenia organiczne bez zanieczyszczeń organicznych 

 

CHARAKTERYSTYKA  OPAKOWAŃ 
Rodzaj opakowania worki jutowe 
Wielkość opakowania 50 kg 

 

WYTYCZNE  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU  I  MAGAZYNOWANIA 
Rodzaj środka transportu naczepy lub okryte przyczepy samochodowe 
Warunki transportu pojazdy czyste, tzn. bez widocznych zabrudzeń, 

pozostałości po poprzednim załadunku, zlepów                    
i wyczuwalnych odorów oraz szczelne tzn. bez 
otworów w burtach, podłodze i plandece naczepy 

Warunki przechowywania silosy zbożowe lub magazyny płaskie; 
chronić przed zawilgoceniem, temperatura produktu 
poniżej 25 ° C 

 


