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Reakcja kukurydzy na stres suszy i upały
Opracował dr Adam Majewski, KWS Polska Sp. z o.o.

Na wielu plantacjach w sezonie 2015 ku-

kurydza mocno ucierpiała z powodu suszy 

i upałów. W wielu przypadkach susza była tak 

silna, że nic nie można było zrobić, aby wspo-

móc wzrost kukurydzy. Spotykaliśmy jednak 

w rejonach suszy plantacje wyraźnie w lepszej 

kondycji. Często były to niżej położone pola 

lub też była tam lepszej jakości gleba, gdzie 

większa pojemność wodna i podsiąk kapilarny 

uchronił kukurydzę przed zaschnięciem w po-

łowie lata. Jednak i tam susza zebrała swoje 

żniwo i zbierane plony są tam znacznie niższe 

niż w poprzednich latach. Celem tego Agro-

serwisu jest omówienie wymagań wodnych 

kukurydzy i wpływ suszy na jej rozwój.

Stadia rozwojowe kukurydzy, 
a jej wrażliwość na brak wody

Kukurydza, mimo bardzo niskiego współ-

czynnika transpiracji wymaga znacznych  ilości 

wody na wszystkich etapach jej fizjologicznego 

rozwoju dla uzyskania wysokich plonów suchej 

masy i ziarna. Podobnie jak inne rośliny ma 

stadia krytyczne, w których brak odpowiedniej 

wilgotności gleby w znacznym stopniu obniża 

plony. 
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Bardzo ważne są również, o czym nie za-

wsze pamiętamy, warunki rozwoju we wczes-

nych stadiach rozwojowych. Już w stadium 

5-6 liści powstają wszystkie miniaturowe za-

wiązki liści, wiechy i kolby, na której rozpoczyna 

się ustalanie ilości rzędów (rośliny o 12 liściach 

o wysokości ok. 1,5 m mają ustaloną ilość rzę-

dów ziarna na kolbie), a w późniejszych fazach 

(prawie do czasu wiechowania) ustala się ilość 

ziaren w rzędach (długość kolby). 

Ilość ziaren w pionowych rzędach na kolbie 

jest  bardziej uzależniona od czynników środo-

wiskowych, niż ilość rzędów ziarna na kolbie, 

która bardziej zależy od genetyki, a mniej od śro-

dowiska. Jednak w skrajnie niesprzyjających 

warunkach wiosną, również ilość rzędów ulega 

redukcji, czego efektem są „cienkie” kolby, któ-

re zamiast 16 pionowych rzędów mają tylko 12. 

Jak pamiętamy w tym okresie panowała już su-

sza i dodatkowo dotkliwe dla kukurydzy chłody 

- oba te czynniki mogły sprawić, że na wielu 

plantacjach nie było wcale zawiązanych kolb 

lub były one znacznie mniejsze niż zwykle.

Fot. 1 Brak ziarna to skutek dramatycznej su-

szy i upałów.

Współczynnik transpiracji to ilość litrów 

wytranspirowanej wody potrzebnej do wy-

produkowania 1 kg suchej masy rośliny: 

żyto - 724 l/kg, owies - 614 l/kg, pszenica 

- 507 l/kg, jęczmień - 511 l/kg, kukury-
dza - 358 l/kg.



Orientacyjne dzienne zapotrzebowanie 

na wodę kukurydzy obrazuje poniższy wykres.

Skutki niedoboru wody zależą od stop-

nia jej niedoboru i fazy wzrostu kukurydzy. 

Nawet krótka susza w określonych stadiach 

fizjologicznych może znacząco obniżyć plony 

kukurydzy, np. cztery dni z widocznym więd-

nięciem roślin tuż przed wiechowaniem może 

zmniejszyć plony kukurydzy o 10 do 25 pro-

cent. Orientacyjne straty plonu przypadające 

na każdy dzień suszy w różnych fazach roz-

wojowych przedstawia poniższy wykres.

Dostępność składników pokarmowych, 

ich pobieranie i transport są niemożliwe bez 

wody. Objawami braku wody jest zwijanie się 

liści kukurydzy. W warunkach suszy rozpoczy-

na się ono już we wczesnych fazach dnia. Ku-

kurydza jest najbardziej wrażliwa na niedobory 

wody podczas kwitnienia, aż do fazy nalewa-

nia ziarna. 

Wpływ suszy na przebieg 
kwitnienia kukurydzy 

Przedłużająca się susza przed okresem 

kwitnienia silnie zakłóca wzrost wydłużeniowy 

znamion kolby, gdyż są one silnie uwodnione 

i w przypadku braku wody rosną wolniej. Ich 

wzrost rozpoczyna się z zalążków na kolbie 

na 7 dni przez tym, gdy będą widoczne spo-

między liści okrywowych na szczycie kolby. 

Jako pierwsze wyrastają znamiona z zalążków 

na podstawie kolby, a następnie z części środ-

kowej i na koniec znamionowania pojawiają się 

te ze szczytu kolby.

Braki wody mogą opóźnić ten proces 

lub znamiona mogą wcale nie wyrosnąć z kol-

by. Ponadto mogą one zasychać na zewnątrz 

kolby (podczas upałów i braków wody) przez 

co nie może się w nich rozwijać łagiewka pył-

kowa, a tym samym nie dochodzi do zapło-

nienia. 

Paradoksalnie stres suszy przyśpiesza doj-

rzewanie pyłku co sprawia, że pylenie rozpo-

czyna się zbyt wcześnie w stosunku do opóź-

nionego pojawiania się znamion kolb. Efektem 

tego jest brak zapłodnienia górnej części kolby 

i brak tam ziarna. 

Stres upałów
Wysokie temperatury w Polsce zwykle wy-

stępują w połączeniu ze stresem suszy, choć 

bywało też tak, że w warunkach dobrych gleb 

i dostatku wody kukurydza nie wytworzyła ziar-

na na skutek sterylności pyłku powyżej 35°C, 

ale były to sytuacje wyjątkowe. Zwykle oba te 

czynniki, tj. susza i upały, występują razem.  

W warunkach niskiej wilgotności powietrza 

i upałów często zasychają znamiona kolby, 

ale też może wysychać pyłek kukurydzy, który 

wysypuje się z wiechy. Złą sytuację dla zapyle-

nia podczas okresu upałów i suszy ratuje fakt, 

że świeży dojrzały pyłek wysypuje się z pylni-

ków wcześnie rano do godzin przedpołudnio-

wych, kiedy jeszcze temperatury powietrza nie 

osiągnęły swojego maksimum. Aby skutecznie 

skiełkował on na znamionach potrzebna jest 

dostępna woda dla kukurydzy - dlatego też na 

mozaikach glebowych widoczne były  w tym 

roku bardziej zielone rośliny z doskonale zaziar-

nionymi do końca kolbami. To wysoka pojem-

ność wodna gleb na tych lepszych fragmen-

tach pól pozwoliła na skuteczne zapłodnienie 

całych kolb lub ich znaczącej części. Jest to 

dowód na to, że należy dążyć do poprawy za-

sobności gleb lekkich w próchnicę, gdyż ona 

jest tam głównym magazynem wody. 

Straty plonu z powodu redukcji 
powierzchni liści we wczesnych 
stadiach rozwojowych 
kukurydzy

Sucha pogoda w okresie od wschodów 

do fazy V8 (8-liści) redukuje wielkość roślin i li-

ści. Mała redukcja ich powierzchni nie ma istot-

nego wpływu na obniżenie plonu, ale znacznie 

groźniejsze są ich przypalenia i ciągłe rolowa-



nie, które było widoczne na wielu polach, gdyż 

może to prowadzić nawet do obniżenia plonu 

o 20% w przypadku zupełnego ich zaschnię-

cia - wtedy jedyną zieloną częścią pozostaje 

jeszcze przez dłuższy czas łodyga kukurydzy, 

jednak i ona była w warunkach suszy znacznie 

zredukowana (bardzo niskie rośliny).

Zakłócenia procesu 
nalewania ziarna

Susza po fazie znamionowania kolb trwa-

jąca do fazy dojrzewania ziarna silnie redukuje 

masę ziarniaków. Strata plonu z powodu suszy 

może wynosić w tym okresie nawet 20-30%. 

Ponownie, jak w przypadku wcześniejszej su-

szy przed kwitnieniem jej negatywne skutki za-

leżą od czasu wystąpienia i okresu suszy. Jeśli 

susza wystąpi od razu po znamionowaniu, jak 

to było na wielu polach w Polsce, gdyż trwała 

ona prawie nieprzerwanie od wiosny, to wystę-

puje bardzo silny spadek plonu. Im susza wy-

stępuje później po kwitnieniu, tym jej skutki są 

łagodniejsze, ale przyśpiesza dojrzewanie. 

Fot. 2 Odrzucone ziarniaki  na szczycie kolby 

i osadka z niedomłóconymi ziarnami na osadce 

z plantacji, która przedwcześnie zaschła, a ziar-

no nie osiągnęło dojrzałości omłotowej.

Deficyt wody podczas wypełniania ziarna 

zwiększa zasychanie liści, skraca okres wypeł-

niania ziarna, zwiększa wyleganie i obniża masę 

ziarniaków (każdy dzień suszy może zmniejszyć 

masę ziarna o kilka procent). W wyniku suszy 

występuje zjawisko odrzucania ze szczytu kol-

by, tzw. aborcja, najmłodszych ziaren, które 

są najbardziej na to podatne w ciągu dwóch 

tygodni po zapłodnieniu. Jeśli ziarno osiągnie 

dojrzałość woskową to dalszy spadek plonu 

w wypadku suszy jest spowodowany mniejszą 

akumulacją suchej masy w ziarnie.

Czy można ograniczyć 
skutki suszy? 

Plantator nie ma wpływu na wysokość 

opadów, ale powinien podejmować swoje de-

cyzje z pełną świadomością ryzyka jakie niesie 

ze sobą uprawa kukurydzy na najsłabszych 

stanowiskach (bardzo lekka gleba, prze-

puszczalne podłoże, niskie pH i zasobność 

w składniki pokarmowe i próchnicę). Wielu 

rolników uważa, że kukurydza udaje się na 

takich stanowiskach znacznie lepiej, niż inne 

jare uprawy. Jest w tym wiele racji, ale pod 

warunkiem, że będą tam występowały regu-

larnie opady deszczu, gdyż takie gleby mają 

bardzo niską pojemność wodną (zdolność 

zatrzymywania wody w profilu glebowym jest 

tu nawet kilkukrotnie mniejsza, niż w glebach 

średnich lub ciężkich). Jeśli na takich słabych 

stanowiskach zabraknie regularnych opadów, 

to szybko występuje stan suszy glebowej. 

W regionach najsilniej dotkniętych su-

szą trudno było znaleźć we wrześniu plan-

tacje, gdzie choćby kilka górnych liści było 

zielonych, gdyż nawet na najlepszych sta-

nowiskach kukurydza zaschła. Jednak w re-

gionach, gdzie występowały lokalne opady 

i susza była mniej dotkliwa, choć też widocz-

na, spotykałem wśród zaschniętych plantacji 

„oazy” zielonej kukurydzy - często graniczące 

z zupełnie zaschniętymi roślinami przez mie-

dzę. W takich sytuacjach widać było, że pew-

ne działania mogą ograniczyć skutki suszy: 

wcześniejszy termin siewu (gdy gleba osiąg-

nie na głębokości 5 cm temperaturę minimal-

ną +5-6°C dla odmian w typie flint i +8-10°C 

dla typu dent), należy zrezygnować w miarę 

możliwości z wiosennych orek (często są one 

wymuszone przez aplikację nawozów orga-

nicznych - trzeba tu przemyśleć ten temat, 

czy nie byłoby lepiej skompostować obornik 

i wywieźć go na pola po zbiorach co pozwo-

li zaorać pole jesienią, a gleba będzie miała 

czas zimą aby się odleżeć przed siewem ku-

kurydzy). Wczesne terminy siewu pozwalają 

wykorzystać resztki wody glebowej po zimie, 

a odleżała gleba z odbudowanymi po orce 

kapilarami umożliwia podsiąk wody w górne 

warstwy gleby. Pomijam tu skrajne sytuacje, 

gdy głęboka susza glebowa występowała 

już wczesną wiosną, gdyż na takich polach 

jedynym ratunkiem dla kukurydzy były opa-

dy atmosferyczne, a te były znacznie niższe 

w porównaniu do zapotrzebowania.



Na słabych stanowiskach należy zmniej-

szyć obsadę roślin i na ile to umożliwi przebieg 

pogody rozpocząć wcześnie siewy, aby wyko-

rzystać zapasy wody po zimie.

Na wszystkich plantacjach należy w trakcie 

siewu używać azotowo-fosforowego nawozu 

startowego (np. fosforan amonu), gdyż dzięki 

temu kukurydza nie „czeka” na wzrost tempe-

ratury gleby, ale rozwija się również w niższych 

temperaturach. Dzięki temu jest lepiej ulistnio-

na, ale też głębiej ukorzeniona, a tym samym 

lepiej zniesie okresowe susze.

Fot. 3 Brak nawożenia startowego to drastycz-

ne zahamowanie wzrostu i rozwoju kukurydzy 

w warunkach chłodnej wiosny.

Siew w mulcz pozwala zaoszczędzić za-

pasy wody w glebie, ale należy tu pamiętać 

o podwyższonym ryzyku infekcji przez Fusa-

rium spp. jeśli resztki słomy zbóż lub kukurydzy 

pozostają na powierzchni gleby. W suchym 

sezonie jest małe ryzyko infekcji Fusarium, 

ale przypominam poprzedni sezon, kiedy był 

to problem nr 1 (poza regionami dotkniętymi 

suszą w 2014 r.).

Na stanowiskach podatnych na tworzenie 

się podeszwy płużnej i na uwrociach pól war-

to co kilka lat zgłęboszować glebę. Poprawi 

to głębokość ukorzenienia się kukurydzy, któ-

rej korzenie nie radzą sobie z podeszwą płużną 

i tym samym na takich polach skutki suszy są 

bardziej odczuwalne. 

Odradzam sprzedawanie słomy, gdyż do-

brze pocięta i zwapnowana przed wymiesza-

niem z glebą słoma to doskonały surowiec do 

produkcji próchnicy glebowej, a ta działa jak 

„gąbka” - zatrzymuje wodę w glebie i jest jed-

nocześnie źródłem składników pokarmowych. 

Poprawa zasobności gleb w próchnicę 

i systematyczne wapnowanie to najlepsze co 

możemy zrobić na każdej, nie tylko lekkiej, gle-

bie. 

Używanie herbicydów w uprawie kukury-

dzy jest niezbędne, ale bezwzględnie trzeba 

przestrzegać zaleceń producenta, gdyż np. 

zabieg z użyciem herbicydów z grupy sulfono-

moczników po zalecanej fazie rozwojowej sil-

nie skraca nadziemną część rośliny, co wyraź-

nie widać, ale pamiętajmy, że wpływa również 

na korzenie i zakłóca zawiązywanie się kolb, 

które później (nawet w normalnych warunkach 

wegetacji) mogą być silnie zdeformowane. 

Na niektórych plantacjach spotkałem się 

z ogromnymi uszkodzeniami roślin po użyciu 

w bardzo późnych fazach rozwojowych herbi-

cydów (często nie zarejestrowanych w kuku-

rydzy). Zamiast ratunku dla zachwaszczonych 

wtórnie plantacji był to przysłowiowy gwóźdź 

do trumny. 

Fot. 4 Rośliny uszkodzone przez późną aplika-

cję i wysokie dawki niezalecanych herbicydów.

Dla zmniejszenia ryzyka w uprawie kukury-

dzy na ziarno warto zasiać odmiany o różnym 

FAO, gdyż nie tylko umożliwi to wcześniej-

sze rozpoczęcie żniw, ale z powodu różnych 

terminów kwitnienia (a wtedy kukurydza jest 

najbardziej wrażliwa na suszę i upały) rozłoży 

też ryzyko wpływu upałów i braku wody na za-

płodnienie kolb.

Na północy Polski w tym roku później-

sze odmiany miały poważny problem aby 

osiągnąć dojrzałość do zbioru na kiszonkę 

z powodu 2-3 tygodniowego opóźnienia roz-

woju kukurydzy z powodu chłodnej wiosny. 

W tym rejonie opadów deszczu było mniej niż 

przeciętnie, ale na wielu polach do samych 

zbiorów rośliny były żywo zielone i o wysokiej 

wilgotności ziarna. Zatem tu głównym prob-

lemem mogły być niskie temperatury w maju 

i czerwcu oraz zły dobór (zbyt wysokie FAO) 

odmian.


