
Co tydzień o kukurydzy
Siew kukurydzy – zbytni pośpiech nie jest wskazany

Nr 04
11.04.2022

Kwiecień to miesiąc, w którym rozpoczynają się siewy kukurydzy na przeważającym obszarze kraju. Zazwyczaj rozpoczy-
nają się od połowy tego miesiąca i trwają zwykle do pierwszej dekady maja w rejonach północnych. Wszystko jednak zależy 
od wczesności odmiany, kierunku produkcji, ale zwłaszcza od pogody, która ma tu kluczowe znaczenie. Trudno mówić zatem 
o sztywnych datach. Znając jednak na przestrzeni wielu lat orientacyjny przebieg pogody w rejonie prowadzenia uprawy i ba-
zując na własnych doświadczeniach, warto trzymać się tego, co się sprawdza. Warto opierać się na zaleceniach agrotechnicz-
nych co do terminów siewu dla danego regionu, które nie spadły przecież z nieba, lecz są wynikiem wieloletnich badań. Eks-
perymenty z ekstremalnie wczesnymi bądź ekstremalnie późnymi siewami warto brać pod uwagę, ale to ciągle eksperymenty. 
To ryzyko – raz się uda, raz nie i mieliśmy w ostatnich latach dobitne przykłady, że można osiągnąć sukces albo spektakularną 
porażkę. Mało tego – późne siewy, to często skutek wcześniejszych problemów ze wschodami, choćby związanych z pogodą, 
szkodnikami, rzadziej ze słabą jakością materiału siewnego, a które wymagały przesiewu.

Były nie tak dawno sytuacje, że pogoda pozwalała w niektórych regionach kraju (południe) na siewy od końca marca bądź 
w pierwszych dniach kwietnia i niektóre gospodarstwa na to się decydowały. Mało tego, tak wczesne siewy kończyły się suk-
cesem uprawowym i wręcz zachęcały innych do tego. Były i takie lata, że kto tak wcześnie wysiał kukurydzę, potem musiał ją 
przesiewać, gdyż wiosną nadeszła zima (mróz, śnieg) i poniszczyła kiełkujące ziarniaki bądź wschodzące rośliny. Kto zaryzyko-
wał w takie lata bardzo wczesne siewy, ten dwa razy płacił za materiał siewny + koszty przesiewu i koszty kolejnych zabiegów 
agrotechnicznych (choćby odchwaszczanie, jeżeli wcześniej użyto herbicyd doglebowy). Nie trzeba też daleko szukać innej 
sytuacji, czyli wpływu pogody na opóźnienie siewów. Chłodna i deszczowa wiosna opóźniająca siewy o prawie 2 tygodnie? 
Tak było choćby w 2021 roku, gdy na wielu plantacjach na południowym wschodzie kraju zaczęto siewy dopiero na przełomie 
kwietnia i maja, bądź w maju, bo wcześniej się nie dało nawet wjechać w pola nasączone wodą. Albo inna sytuacja – przy-
mrozki do -5oC po 20 maja, co wiązało się z uszkodzeniem niekiedy roślin rozwijających już kilka liści właściwych. To tylko 
pokazuje jak niestabilna pogoda może płatać fi gle, ale i jak trudna jest praca „pod chmurką”. 

Wczesne siewy mają wiele zalet, zwłaszcza jak uprawia się odmiany o dłuższej wegetacji (zwykle wyżej plonujące). Mogą 
też w dobrych warunkach pogodowych wpływać na lepszą zdrowotność roślin, gdy rośliny szybko zwiększają masę korzenio-
wą, ale i nadziemne organy. Do tego, w ten sposób choćby próbuje się wykorzystać wodę po okresie zimowym. Z tego choćby 
powodu od kilku lat można spotkać siewy kukurydzy pod folią. Wczesny siew to jedno, ale te ekstremalnie przyśpieszone to 
całkiem inna bajka. 

Siejąc kukurydzę trzeba pamiętać, że to roślina wysoce ciepłolubna. Owszem, ziarno typu fl int lepiej sobie radzi z chłodami 
niż typu dent, ale mimo wszystko siewy warto prowadzić wówczas, gdy temperatura gleby wynosi 8-10oC. Głębokość siewu 
należy dostosować do rodzaju gleby. Na ciężkich stosuje się zwykle zagłębienie 4-5 cm, natomiast na lżejszych do 6-7 cm. 

Czasami podaje się, że optymalnym terminem siewu kukurydzy jest moment zakwitania mniszka lekarskiego, czeremchy 
czy też tarniny. Pamiętajmy, że to tylko wskaźniki i nie patrzmy na nie jako na wyrocznię. Lepszy jest termometr i obserwa-
cja prognoz pogody. Dlaczego? Można napisać nieco przekornie, że gdyby plantator kukurydzy bazował tylko na kwitnieniu 
mniszka lekarskiego, to roślina ta może w centrach miast (gdzie jest cieplej niż poza) zakwitać już od połowy marca. Czy wów-
czas powinien siać kukurydzę? Oczywiście, że nie! Te terminy to wskazówka, ciekawostka fenologiczna, ale nie bierzmy ich 
jako jedynego kryterium pod uwagę. Lokalizacja, pogoda i jej zmienność mogą wpływać na różne terminy zakwitania roślin 
wskaźnikowych, a wzrosty temperatur, a potem ich drastyczne spadki w okresie wiosny, to ostatnimi czasy częste zjawiska. 
O ile rośliny rodzime doskonale to znoszą, to kukurydza jako roślina tropikalna wpada w stres termiczny, z którego dłużej wy-
chodzi, a w tym czasie nie buduje biomasy. 

Prof. IOR-PIB dr hab. Paweł K. Bereś
IOR-PIB – PZPK

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.


