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PRawidłowy siew kukuRydzy

PRzyPowieść o siewcy
Kukurydza,  tak  jak każda  roślina uprawowa, do prawidłowego  rozwoju wymaga odpowiedniego przygotowania pola oraz 
przestrzegania głównych zasad siewu. W poniższym artykule wyjaśniam najważniejsze wytyczne,  jakimi warto się kierować 
podczas wiosennego siewu „królowej pasz”.

Bardzo często w gospodarstwach na pole 
pod kukurydzę wiosną wywożony jest obor-
nik, który następnie jest przyorywany. Warto 
wiedzieć, że przez takie działanie wysiewamy 
ziarno w nieodleżałą glebę, gdzie nie ma pod-
siąku kapilarnego. Jeśli to możliwe, należy 
jednak zaniechać orki wiosennej, a obornik 
przyorać przed zimą. Przed samym siewem 
(7-10 dni) stosujemy nawozy potasowe i azo-
towe, które mieszamy dokładnie z glebą, a gle-
bę, jeśli to możliwe, zagęszczamy wgłębnie, 
a przed samym siewem spulchniamy tylko 
powierzchniowo. Pamiętajmy, aby do uprawy 
przedsiewnej (nie tylko kukurydzy) używać 
narzędzi z możliwością regulacji głębokości 
pracy i ustawiać ją zawsze na głębokość sie-
wu ziarna lub płycej. Dzięki temu nie naru-
szamy systemu naczyń kapilarnych, a ziarno 
umieszczone zostanie na zagęszczonej war-
stwie gleby. W takim układzie do ziarna może 
podsiąkać woda z głębszych warstw i wschody 
będą mniej uzależnione od opadów deszczu. 
Wschody kukurydzy są wtedy zwykle wyrów-
nane i nie ma sytuacji, gdy na polu część roślin 
ma już kilka liści, a część dopiero kiełkuje. Te 
mniejsze rośliny (opóźnione) podczas wscho-
dów będą „zagłuszane” przez rośliny sąsiednie 
i nie nadrobią tej różnicy aż do końca wege-
tacji. Skutkiem niewyrównanych wschodów 
jest niższy plon zielonej masy i ziarna.

Zaprawianie materiału
W rejonach masowego występowania ptaków 

warto zamówić ziarno zaprawione zaprawą od-
straszającą ptaki. Taki materiał siewny najlepiej 
zamówić z dużym wyprzedzeniem u dostawcy 

nasion, gdyż preparat ten nie jest dostępny 
w handlu dla indywidualnych odbiorców.

Termin siewu
Nie należy tu kierować się tylko kalenda-

rzem, warto, aby po 15 kwietnia pola były 
przygotowane do siewu. Oczywiście osta-
teczną decyzję należy podjąć na podstawie 
bieżących warunków. Ważna jest wilgotność 
(nie mamy na nią dużego wpływu – może-
my jedynie ograniczać straty wody z gleby) 
i temperatura gleby.

Kiełkowanie odmian flint i dent
Jako pierwsze, w chłodniejszą glebę (o tem-

peraturze minimalnej +6°C), na głębokości 
5 cm możemy siać odmiany o ziarnie typu 
flint-dent, natomiast odmiany dent wyma-
gają (w zależności od zaleceń hodowców) 
znacznie cieplejszej gleby do wschodów – 
przynajmniej +10°C.
W regionach o chłodnej wiośnie siejmy 

odmiany kukurydzy flint-dent o wysokiej 

tolerancji na chłody i dobrym wigorze po-
czątkowym, które lepiej niż odmiany w typie 
dent znoszą chłody wiosenne.

Wiosenne wymarzanie
Nie obawiajmy się przymrozków wiosen-

nych, gdyż kukurydza do fazy 6-liścia zwykle 
nie przemarza i mimo zniszczonych liści odbija 
z węzła położonego poniżej powierzchni gleby.
Jeśli wystąpią przymrozki, co jest dość czę-

ste w chłodniejszych regionach Polski, to na-
leży zrobić lustrację pól i skupić się na miej-
scach niżej położonych i tych, gdzie zwykle 
silniej wieją wiatry, gdyż tam, w zależności 
od rodzaju przymrozku (radiacyjny – poprzez 
wypromieniowanie ciepła w czasie bezchmur-
nej nocy lub adwekcyjny – napływ mroźnego 
powietrza) występują najsilniejsze uszkodze-
nia roślin. Pamiętajmy, że na glebach wilgot-
nych istnieje mniejsze ryzyko przemarznięcia, 
niż na glebach przesuszonych. Związane jest 
to z ciepłem właściwym wody, które jest od-
dawane do otoczenia w procesie zamarzania 
wody. Wilgotna gleba ma większą bezwład-
ność cieplną od gleby suchej.

Silne przymrozki
Zmarznięcie nadziemnej części roślin kuku-

rydzy nie oznacza, że rośliny przemarzły (zda-
rza się to bardzo rzadko) i należy je przesiać. 
Aby podjąć uzasadnioną decyzję o koniecz-
ności przesiewu plantacji, nie należy kierować 
się wyglądem roślin, ale trzeba wykonać próby 
żywotności roślin.
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 | N i e r ów n y   ł a n   k u k u r y d z y 
powstaje na skutek opóźnionych 
wschodów. W tym miejscu, gdzie 
widzimy mniejsze rośliny, gleba 
jest bardziej zwięzła i powstały 
duże bryły podczas uprawy, co 
spowodowało  brak  kontaktu 
z ia rna   z   g lebą .     W  efekc ie 
ziarno skiełkowało dopiero po 
deszczach.

 | Temperaturę gleby  sprawdzamy  rano. Gdy 
gleba jest zbyt zimna, to należy poczekać, aż 
się ogrzeje do +6°C.
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Próby te można zrobić samemu wykopu-
jąc przemarznięte rośliny wraz z korzeniami. 
Korzenie oczyszczamy w wodzie z gleby oraz 
przycinamy zmarznięte liście. Tak przygoto-
wane rośliny kukurydzy wykładamy na pa-
pierowy ręcznik, zawijamy, zwilżamy wodą 
i pozostawiamy na 24-48 godz. w zamkniętym 
pojemniku w temperaturze pokojowej. Jeśli 
nie przemarzł stożek wzrostu (umieszczony 
poniżej powierzchni gleby) to z takich roślinek 
wyrosną nowe liście.

Głębokość siewu
W naszych warunkach dostępność wody dla 

ziarna (po spełnieniu wymogu +6 lub 10-12°C 
temperatury gleby na głębokości siewu) de-
cyduje o prawidłowych wschodach. Moż-
na by zatem stwierdzić, że kukurydzę należy 
siać bardzo głęboko, gdyż im głębiej, tym 
jest więcej wody. Ograniczeniem jest tu dłu-
gość kiełka jaką mogą wykształcić odmiany 
kukurydzy. Praktyka podpowiada nam, aby 
na glebach lekkich i suchych siać kukurydzę 
na głębokość 6-7 cm, a na glebach średnich 
i zasobnych w wodę na 3-4 cm. Dzięki temu 
ziarno „znajdzie” wodę, a wschody będą wy-
równane i wcześniejsze niż ziarna zasianego 
za płytko. Siewy poniżej 8 cm czasem stwa-
rzają trudności dla wschodów, a osłabione 
rośliny są bardziej podatne na infekcje grzy-
bowe wywołujące choroby siewek.

Nawożenie startowe
Startowe nawożenie rzędowe zmniejsza 

ryzyko niedoboru fosforu w chłodnych wa-
runkach i skutkuje istotną zwyżką plonu ziar-
na. Aby korzenie kukurydzy mogły pobrać 
trójfosforany w temperaturze gleby poniżej 
+12⁰C należy zastosować nawóz fosforanowo-
-amonowy, np. fosforan amonu lub polidap. 
Z powodu wysokiego ryzyka uszkodzenia 
siewek, nie zaleca się natomiast rzędowego 
stosowania mocznika nawozowego jako na-
wozu startowego.
Pozytywny wpływ rzędowego nawożenia 

startowego może zostać zaprzepaszczony 
przez często popełniane błędy, z których 
najpoważniejszy – zbyt bliskie umieszczenie 

nawozu od ziarna – kończy się często „spale-
niem” ziarniaków i brakiem wschodów.
Bardzo ważne jest, aby właściwie ustawić 

redlice wysiewające nasiona i nawóz i przy-
najmniej na początku siewu na każdym no-
wym polu to skontrolować. Nawóz powinien 
zostać umieszczony min. 5 cm obok i 5 cm 
poniżej ziarna. Umieszczenie nawozu w bez-
pośrednim sąsiedztwie ziarna zwiększa za-
solenie gleby i może ograniczyć pobieranie 
wody przez rośliny, a w skrajnych przypadkach 
może je „popalić”.

Wysiew na kiszonkę i ziarno
Rozróżnienie pomiędzy kierunkami użyt-

kowania (na ziarno lub na kiszonkę) staje się 
coraz mniej istotne, gdyż aby osiągnąć wyso-
kiej jakości plon kiszonki z kukurydzy należy 
zadbać również o wysoki plon dojrzałego 
ziarna. Wybór obsady dla odmiany musi być 
oparty na wieloletnich obserwacjach  warun-
ków siedliskowych i zaleceniach hodowcy.

Technika siewu
W miarę możliwości kukurydzę siejemy 

siewnikiem punktowym z pneumatycznym 
lub mechanicznym zespołem wysiewającym. 
Siewnik mechaniczny należy nastawić bardzo 
starannie, odpowiednio do wielkości ziarna 
i trzeba często kontrolować ilość wysiewu. 
W siewnikach punktowych należy ustawić 
ilość wysiewu zwiększoną o około 5% w za-
leżności od zdolności kiełkowania ziarna siew-
nego i stopnia przygotowania gleby. Przed 
siewem dobrze jest wykonać próbę kręconą, 
aby sprawdzić ilość wysiewu ziarna i nawozu.
Dla sprawdzenia trzeba wykonać próbny 

wysiew, kręcąc kołem podporowym np. 5 razy 
dla koła o obwodzie 2 m i policzyć ziarna. 
Można również przejechać po twardym pod-
łożu i policzyć wysiane ziarna na 5-10 m.
Częstą przyczyną niejednakowych odle-

głości między ziarnami w rzędzie i nierównej 
głębokości ich ułożenia są zbyt wysoka pręd-
kość jazdy i zużyte redlice. Prędkość jazdy nie 
powinna przekraczać 6-8 km/h. Przy dużych 
prędkościach jazdy ilość wysiewu ziaren/m2 

zostaje często zaniżona nawet o kilkanaście 
procent. Może również dojść do spłycenia głę-
bokości siewu, co podnosi ryzyko przesuszenia 

ziarna. Bardzo groźne jest spłycenie siewu 
nawozu startowego, co skutkuje najczęściej 
brakiem wschodów.

Kontrola siewnika
Zużyte redlice należy wymienić na nowe (lub 

nadspawać i naostrzyć), w przeciwnym razie 
uzyskamy spłycenie głębokości siewu oraz pu-
ste miejsca i podwójne rośliny na skutek nie-
równomiernego liniowego rozłożenia ziarna.

Nawożenie rzędowe
Przygotowując siewnik do pracy należy ze 

szczególną starannością sprawdzić ustawienie 
głębokości pracy redlic nawozowych i skon-
trolować ilość wysiewu nawozu rzędowego. 
Pamiętajmy, że zespół wysiewający nawóz 
dawkuje ilość na podstawie objętości, a nie 
wagi, dlatego należy przed sezonem lub po 
zmianie nawozu wykonać próbę kręconą.
Należy zasypać jeden zbiornik nawozem, 

unieść siewnik, zabezpieczyć przed przypad-
kowym opuszczeniem i podstawić pojemniki 
pod każdą redlicę nawozową.
Proponuję zakręcić kołem podporowym 

5 razy i zważyć nawóz.
Po rozpoczęciu siewu należy zatrzymać 

siewnik i skontrolować głębokość umieszcze-
nia ziarna i nawozu. Pamiętajmy, że dokład-
ny siew to mniej problemów w późniejszych 
okresach wegetacji i wyższe plony.

dR adam majewski 
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 | Stożek wzrostu  kukurydzy,  do  fazy  6-liści, 
znajduje  się pod powierzchnią gleby  i  jest 
zabezpieczony przed przemarzaniem warstwą 
gleby.


