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Gradobicie w uprawie kukurydzy
Gradobicia od zawsze stanowiły poważne zagrożenie dla rolnictwa. Jest to jedno z najgroźniejszych dla plonów zja-

wisk atmosferycznych. Oczywiście gradobicie gradobiciu nierówne. O stratach decyduje wielkość gradzin, ich liczba, 
kierunek i kąt natarcia w stosunku do rzędów kukurydzy, siła uderzenia (wspomagana porywami wiatru), zmienność 
kierunku wiatru, długość trwania zjawiska, faza rozwojowa rośliny, ale także i gatunek rośliny uprawnej, a zwłaszcza 
jej podatność na uszkodzenia. Dużo też zależy od architektury krajobrazu w danej okolicy, a zwłaszcza występowania 
naturalnych przeszkód, które choćby wyhamowują prędkość wiatru.

Jedne rośliny przetrwają gradobicie i mają szansę na przeżycie, pomimo, że plon będzie niski, gorszej jakości, a inne 
ulegną całkowitemu zniszczeniu. Kukurydza niestety, ale należy do roślin podatnych na uszkodzenie bądź całkowite 
zniszczenie przez silne gradobicie, choć o poziomie strat decyduje termin pojawu tego zjawiska i jego intensywność. 

W związku ze zmianami klimatu pojawy gradobić trzeba brać każdorazowo pod uwagę, choć trudno w takim przy-
padku bronić się, gdy uprawa prowadzona jest pod „chmurką”. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można wskazać, że 
pojawy gradobić zwykle mają miejsce w pełni sezonu letniego tj. w lipcu i sierpniu. Są to zwykle miesiące ścierania się 
różnych frontów i pojawu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z gradobiciami można jednak spotkać się wcześniej 
choćby w czerwcu, rzadziej w maju bądź później np. we wrześniu. Pogoda nieprzewidywalną jest.

Na podstawie doświadczeń własnych z przejściem gradobić przez region południowo-wschodniej Polski w ostat-
nich latach wskazać można, że największe szkody gradziny wyrządzały w okresie od czerwca do końca lipca, choć 
w żadnym stopniu to nie umniejsza szkodliwości gradu w innych terminach, bo w każdej chwili grad może wręcz wy-
młócić kukurydzę, jeżeli ma odpowiednią wielkość. Każde gradobicie to duże ryzyko dla producentów. Okres czerwca 
i lipca to jednak ten czas, gdy wszelkie uszkodzenia mechaniczne mogą poważnie zagrozić kruchym tkankom, ale tak-
że mogą zagrozić choćby zawiązkom kolejnych liści, przyszłych wiech i kolb, w tym pogorszyć zdrowotność roślin, co 
odbije się na wysokości i jakości plonu podczas zbioru. 

Drobnica gradowa to zwykle zagrożenie dla liści, które dziurawi. Grad może być jednak na tyle mały a jego siła 
upadku na tyle nieznaczna, że nie dochodzi do rozerwania blaszki liściowej a jedynie do jej powierzchniowego uszko-
dzenia, co jednak powoduje powstanie jasnych plam na liściach, które niekiedy mylone są z żółtą plamistością liści 
kukurydzy. Drobny grad lekko tnący tkanki kukurydzy jest też groźny dla kolb, które może uszkadzać w całym okresie 
ich obecności. Zranienia tkanek, które powoduje to choćby bramy, przez które mogą wnikać potem patogeny, zwłasz-
cza sprawcy fuzariozy kolb. 

Problem szkodliwości gradu narasta wówczas, gdy gradziny są większe, a dodatkowo ich uderzenia są wzmacniane 
przez silne porywy wiatru. Z takim gradobiciem piszący tekst spotkał się w trzeciej dekadzie czerwca 2021 roku na 

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.



Lubelszczyźnie, gdzie gwałtowna burza gradowa poważnie uszkodziła plantacje kukurydzy. Materiał fi lmowy z wizyta-
cji na takim polu można znaleźć pod linkiem: h� ps://www.youtube.com/watch?v=JtBFn2lFlLQ

Porozrywane blaszki liściowe przypominające strzępy papieru spod niszczarki to oczywiście silne ograniczenie 
powierzchni asymilacyjnej, ale rośliny są w stanie wytworzyć kolejne liście i częściowo zrekompensować te straty. 
Ogromnym jednak problemem było wówczas wycinanie przez kule gradowe całych roślin. Zostały dosłownie „wyko-
szone” przez siłę uderzenia, którą wzmacniał porywisty wiatr. Takie rośliny były wyłamywane na różnych wysokościach 
jeszcze niezdrewniałej łodygi. Była to pełna utrata plonu jaki mogły dać. Owszem rośliny ułamane wyżej próbowały się 
ratować wytwarzając pędy boczne (krzewiły się), jednakże nie jest to zjawisko dające rolnikowi jakąkolwiek rekompen-
satę. Wyłamane rośliny to spadek plonotwórczej obsady roślin. 

Obok wyłamanych łodyg większość tych, które przetrwały nosiła ślady większego bądź mniejszego stłuczenia łody-
gi. Czasami większe kule gradowe wbijały się aż do rdzenia, tworząc rany szarpane. Można oczywiście napisać, że całe 
szczęście, że przetrwały, ale niektóre z nich uległy wyłamaniu w późniejszym czasie, gdy plantację nawiedziły porywi-
ste wiatry – miejsce z rozerwaną łodygą było podatne na złom pod wpływem ruchu mas powietrza. 

Dało się również zauważyć w późniejszym czasie znane chyba wszystkim następstwa mechanicznego uszkodzenia 
tkanek, w postaci większej presji ze strony chorób. Na obserwowanej plantacji doszło do bardzo silnego rozwoju 
sprawcy głowni kukurydzy. Narośla grzyba były obserwowane głównie na kolbach, łodygach, rzadziej na wiechach. 
Gradobicie sprawiło, że druga i trzecia generacja zarodników grzyba miała łatwość zainfekowania roślin. Niestety, ale 
część kolb była całkowicie lub w znacznej części pozbawiona ziarniaków, co dodatkowo obniżyło plon. Obok licznego 
pojawu głowni pod koniec okresu wegetacji ujawniło się kolejne bardzo duże zagrożenie, a było nim większe porażenie 
roślin przez fuzariozę łodyg. Co ważne podkreślenia, na łodygach, w miejscu uderzenia kul gradowych rozpadała się 
tkanka, w tym pojawiała się pleśń. Nie trzeba być specjalistą, aby stwierdzić, że to kolejny negatywny skutek czerwco-
wego gradobicia. 

W efekcie pojawu gradobicia we wcześniejszych fazach rozwojowych kukurydzy może dojść również do później-
szego wystąpienia różnych anomalii w rozwoju roślin. Grad obok wizualnych może powodować też mikrouszkodzenia 
tkanek, których się nie widzi, a które mogą zaburzyć dalszy wzrost niektórych organów np. kolb. Do tego przed lub po 
gradobiciu może wystąpić szereg innych czynników, w tym pogodowych, które sprawią, że rośliny wejdą w okres stre-
su, co w konsekwencji może się odbić na ich kondycji, ale i wyglądzie. Gradobicie w okresie późno wiosennym bądź 
na początku lata może później choćby skutkować pojawem palczastości kolb, kolbowiech, czy też wielokolbowości, 
zwłaszcza jeżeli nałożą się na to jeszcze inne czynniki stresogenne dla roślin. 

Każde gradobicie może mieć swoje konsekwencje w zaburzeniu rozwoju kukurydzy, jednakże te o znaczeniu go-
spodarczym zwykle są skutkiem intensywnego gradu, o większych kryształach lodowych. Problem z gradobiciem jest 
złożony, bo jego wpływ na rośliny jest trudny do oszacowania tuż po powstaniu szkody. Gradobicie może zniszczyć 
rośliny i wówczas zasadniczo sprawa jest prosta, ale podstępne są te gradobicia, w trakcie których rośliny owszem 
zostały uszkodzone, ale mają dużą szansę na dalszy prawidłowy rozwój i dobre plonowanie. Czy tak będzie? Tego nie 
wiadomo, dlatego słowo „podstępne” jest tu zasadne, gdyż skutkiem gradobicia w dłuższej perspektywie może być 
choćby znaczący spadek zdrowotności roślin, czy też pojawu wspomnianych anomalii w rozwoju roślin. Można rzec, 
że są to oddzielne problemy i tak bywa, ale samo gradobicie i naruszenie ciągłości tkanek może być iskrą, która sprawi, 
że uaktywnią się zupełnie inne problemy. Wpływ gradobicia na kondycję roślin może być zatem od razu oszacowany, 
jeżeli doszło do zniszczenia uprawy, ale trzeba brać pod uwagę konsekwencje ujawniające się później, które także po-
winny być należycie ocenione, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą kwes� e odszkodowawcze. 
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