
Wiosenny przymrozek a kukurydza
W kwietniu i w maju trwają siewy kukurydzy, ale też wschodzą siewki i rośliny rozwijają pierwszych kilka liści właści-

wych. Zdarza się jednak tak, że w trakcie kiełkowania ziarna, ale i po wschodach pojawia się przymrozek. Były już lata, że 
przymrozek przypadał pod koniec drugiej i w trzeciej dekadzie maja. Jak to wpływa na kukurydzę pytają producenci?

Kukurydza jest, jak wiadomo rośliną o pochodzeniu tropikalnym, wybitnie ciepłolubną, prowadzącą fotosyntezę torem C4, któ-
rą uruchamiają wyższe temperatury, ale też którą w toku hodowli „dostosowano” do realiów klimatu umiarkowanego. Roślina ta 
daje sobie radę w chłodach, zwłaszcza odmiany o ziarnie w typie fl int. Czym innym jest jednak chłód a czym innym przymrozek, 
czyli spadek temperatury poniżej zera. Taka temperatura jest czynnikiem wybitnie stresowym dla kukurydzy i różnie rośliny na nią 
reagują. Jak to zwykle bywa, rozwój sytuacji zależy od „dawki” czyli w tym przypadku od tego jak bardzo obniży się temperatura. 

Należy wskazać, że niewielkie spadki temperatury (do -3, -5oC) zwykle nie niszczą kukurydzy całkowicie, a jedynie jej 
blaszki liściowe i to w różnym stopniu, w zależności choćby od temperatury w samym zasiewie, bo ta rzadko jest na stałym 
poziomie na polu. Zwykle przymrozek przechodzi w postaci pasowej, może być wzmagany wiatrem, ale i uwilgotnienie czy 
to powierzchni blaszki liściowej, czy też samego powietrza może różnicować temperaturę. Różne przeszkody terenowe 
także mają wpływ na rozkład temperatur. 

Przejście niewielkiego przymrozku powoduje wizualne uszkodzenie liści i to dość szybko – stają się miękkie, szaroozielone, 
a następnie bieleją i zasychają. Objaw ten ma negatywny wpływ na kondycję roślin, bo te tracą część, a niekiedy prawie całą 
powierzchnię asymilacyjną liści, a więc zaburzeniu ulega proces fotosyntezy i wymiany gazowej, nie wspominając o transpiracji. 
Najważniejsze jednak jest to, że roślina przeżyje takie spadki temperatur. Liście kukurydza wytworzy nowe, ale to silny stres 
i duży wydatek energetyczny na przezwyciężenie takiej sytuacji. To już jest strata, bo może się odbić na opóźnieniu wegetacji, 
ale i na spadku plonu, jeżeli uszkodzenie mrozowe było poważniejsze, dlatego wskazuje się, że rośliny po przymrozkach z chwilą 
rozwoju nowych liści warto odżywić nalistnie tuż przed zwieraniem międzyrzędzi. Dodatkowo tuż po uszkodzeniu mrozowym 
nie zaleca się stosować żadnych herbicydów, ani też nawozów azotowych dolistnych, które mogą pogłębić stres. Należy odcze-
kać do momentu ukazywania się nowych, nieuszkodzonych liści, co dzieje się szybko, jak temperatury wzrastają. Coraz częściej 
w grę wchodzi też biostymulacja. Zadaniem biostymulatorów jest przyśpieszenie „rekonwalescencji” roślin, tak, aby jak naj-
szybciej powróciły do kontynuacji rozwoju. Biostymulatory nie są lekiem na całe zło, ale te sprawdzone w badaniach, o wia-
domym składzie mogą pomóc roślinom szybciej przezwyciężać stres. Koniecznie trzeba czytać zalecenia co do ich stosowania. 

Roślina kukurydzy, póki jej stożek wzrostu jest pod powierzchnią gleby przeżywa zwykle niewielkie spadki temperatur. Róż-
nie to bywa, ale wskazuje się, że do fazy 5-6 liścia stożek jest w miarę bezpieczny pod wierzchnią warstwą gleby, ale w im bar-
dziej zaawansowanej fazie rozwoju kukurydzy nastąpi znaczny spadek temperatur, tym problem większy. Zawsze po nadejściu 
większych przymrozków (poniżej -5oC) warto dokładnie obejrzeć całą uprawę. Objawy uszkodzeń mrozowych będą już dobrze 
widoczne po 2-3 dniach. To też dobry czas, aby w różnych miejscach sprawdzić żywotność roślin wykonując domowy test ży-
wotności stożka wzrostu. Polega on na wykopaniu roślin uszkodzonych przez mróz, obrywa się im liście, ale pozostawia korzonki 
i część ze stożkiem wzrostu. Całość owija się wilgotnym ręcznikiem papierowym i umieszcza w ciepłym miejscu na 2-3 dni. 
Można też takie roślinki po prostu umieścić w pojemniku z wodą. Jak po tym czasie da się zauważyć rozwój nowego liścia to 
można odetchnąć z ulgą, że roślina da radę i nie trzeba wykonywać przesiewów. Poleca się jednak taki test wykonać na co 
najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu roślinach pobieranych z najbardziej uszkodzonych miejsc, by wynik był reprezentatywny.  

Były jednak w ostatnich latach sytuacje trudne, gdy przymrozek zniszczył kiełkujące ziarniaki w glebie przez co nie na-
stępowały wschody. Miało to miejsce zwłaszcza na glebach lekkich, przy płytkim siewie. Widząc brak wschodów i mając na 
uwadze obecność przymrozków trzeba zweryfi kować zawsze problem – czy to wina mrozu, czy choroby, czy szkodników, 
a może to kwes� a słabej jakości materiału siewnego. To o tyle ważne, gdy w grę wchodzą później kwes� e reklamacji.

Los różne pisze scenariusze i były też takie momenty, gdy przymrozek poniżej -7oC niszczył nadziemne, ale i podziemne 
części roślin, stąd trzeba było wykonywać przesiewy. Tu jednak często padają pytania jak wielki przymrozek zniesie kukurydza 
i czy „cold test” pozwala to zbadać? Odnośnie zimnego testu, to część fi rm go robi, aby sprawdzić potencjał genetyczny swoich 
odmian w kontekście ich reakcji na niskie temperatury. Ma on imitować wiosenne chłody. Kwes� a przymrozków to odrębny 
temat. Podaje się, że kukurydza zaraz po wschodach jest w stanie wytrzymać bez zniszczenia jednorazowy przymrozek nawet do 
-8 stopni, choć niektórzy podają nawet -10 stopni. Tu jednak trzeba od razu wskazać, że zależy to od odmiany, głę-
bokości siewu, gleby (lekka, ciężka, wilgotna, sucha) ale i od fazy wzrostu. Taki przymrozek lepiej powinna znieść 
roślina na etapie ziarna w glebie niż rośliny mającej kilka liści. Zagadnienie wytrzymałości odmian na przymrozki jest 
mało znane, nie bada się tego, dlatego lepiej nie rzucać liczbami, gdyż jest zbyt wiele czynników decydujących o tym. 
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