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Już wkrótce siewy kukurydzy – ostatni moment na zakup odmian 
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W zależności od przebiegu pogody, kwiecień (zwykle od II dekady) jest miesiącem siewów kukurydzy. Te zaczynają 
się najwcześniej w pasie południowym i środkowym, a pod koniec tego miesiąca i w maju trwają na północy kraju. 
Czas siewów determinuje pogoda, w tym możliwość wjazdu sprzętu na pole. Na tym etapie trudno przewidzieć jaka 
ta wiosna będzie – czy znów sucha, a może tym razem deszczowa, czy ciepła czy jednak zimna, jak to miało miejsce 
choćby w 2021 roku? Wiele jest niewiadomych, co tym bardziej pokazuje jak trudna jest praca rolnika. Przebieg pogo-
dy ma jednak bardzo duży wpływ na terminowość działań uprawowych, a później istotnie wpływa na kondycję roślin 
i ich reakcję na różne zagrożenia. 

Większość gospodarstw, zwłaszcza tych dużych jest już zaopatrzona w materiał siewny. Stopniowo dystrybucja je 
dostarcza do gospodarstw. W mniejszych gospodarstwach niekiedy trwa jeszcze zastanawianie się nad odmianami, 
ale trzeba mieć świadomość, że z każdym dniem asortyment odmian się kurczy. Wiele topowych odmian fi rm współ-
pracujących z PZPK już się wyprzedało, dlatego też trzeba mieć świadomość, żeby na przyszłość zamówień dokonywać 
jak najwcześniej. Doboru odmian nie warto zostawiać na ostatnią chwilę.

Jeżeli już mamy w gospodarstwie materiał siewny zobaczmy na opakowaniu jakim preparatem jest ziarno zapra-
wione. To istotne, jeżeli chcemy ograniczać konkretne agrofagi. Większość ziarna siewnego jest odgórnie zaprawiana 
przeciwko chorobom, głównie zgorzeli siewek, ale i głowni guzowatej. Gdy jednak zauważyliśmy na plantacji głownię 
pylącą, to zobaczmy czy zaprawa jaka jest na ziarniakach działa też na tą chorobę. Jak nie, to warto zwrócić się do 
fi rm zaprawiających materiał siewny z zapytaniem, czy mogą nam doprawić ziarno preparatem zarejestrowanym na 
tą chorobę. 

Większość materiału siewnego kukurydzy nie jest odgórnie zaprawiana przeciwko szkodnikom. Jest to logiczne, 
gdyż o ile patogeny są powszechne, tak szkodniki charakteryzują się często lokalnością silniejszego pojawu. Gdy za-
tem mamy problem z larwami stonki kukurydzianej czy drutowcami, to musimy zlecić fi rmie zewnętrznej dodatkowe 
naniesienie na ziarniaki zaprawy owadobójczej. Podobnie ma się sytuacja z ptakami – gdy mamy z nimi problem, 
to warto zastosować zaprawę repelentną. Ponieważ już wkrótce zaczną się siewy, nie ma co czekać, tylko jak najszyb-
ciej zlecić zabieg zaprawiania materiału siewnego. Zaprawy te nie występują bowiem na rynku detalicznym. 

Pełen wykaz zapraw zarejestrowanych do ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami w 2022 roku został 
zaprezentowany w nr 1 czasopisma KUKURYDZA z tego roku.
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