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SPECYFIKACJA  KUKURYDZY  ODMIANY  SCARLET   
 

Odmiana Scarlet  
Producent Gospodarstwo Rolne UniqueCorn  
Nazwa/data sporządzenia dokumentu SP/SC/01/2019 18.07.2019 

 

 

 

SCARLET  CORN  
 

 
Odmiana Scarlet została stworzona w procesie naturalnego krzyżowania odmiany kukurydzy typu 
Purple Corn (Zea mays indurata) pochodzącej z Ameryki Południowej z rodzimą odmianą (X) 
kukurydzy polskiej, a następnie utrwalania cech przez selektywne i kontrolowane wysiewanie ziaren                
o określonych cechach i zapylanie wykształconych z nich roślin tylko i wyłącznie pyłkiem 
odpowiednich przedstawicieli o identycznych cechach, odrzucając wszystkie wykazujące 
zróżnicowaną pulę genetyczną.  
 
Nie ma to jednak nic wspólnego z inżynierią genetyczną zwaną GMO (Genetically Modified 
Organisms), która polega na wprowadzaniu metodą „in vitro” fragmentu obcego DNA do genomu 
określonej rośliny w laboratorium, włączając w ten sposób do DNA jednej odmiany gen obcego 
gatunku. 
 
Pigment nadający purpurowej kukurydzy żywy kolor wynika z wyjątkowej zawartości klasy polifenoli 
zwanych antocyjanami. 3-O-glukozyd cyjanidyny, zwany także chryzantenem, jest głównym 
antocyjanem w ziarnach purpurowej oraz niebieskiej kukurydzy, zawierającym około 73% wszystkich 
antocyjanów. 

  growing of natural corn seeds 
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OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  PRODUKTU 
Rodzaj kukurydza mączna 
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 czerwono-czarna 
Struktura lekko owalne o zaokrąglonym wierzchołku,  

gładkie i twarde ziarna o 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 
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Warunki przechowywania silosy zbożowe lub magazyny płaskie; 
chronić przed zawilgoceniem, temperatura produktu 
poniżej 25 ° C 

 


