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Są rośliny wymagające dobrego przedplonu, którym rolnicy
przygotowują specjalne miejsce w płodozmianie. Czy kukurydza
należy do roślin o szczególnych wymaganiach co do rośliny
poprzedzającej?
Rola przedplonu
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Uproszczony podział zakłada, że jedne rośliny podnoszą żyzność gleby, a drugie ją obniżają.

Na początku odpowiedzmy sobie na zasadnicze pytanie: co to jest przedplon? Definicja jest
bardzo prosta – przedplon to roślina poprzedzająca kolejną roślinę uprawianą po niej na tym samym
polu. Jeżeli płodozmian wygląda następująco: rzepak, pszenica ozima, kukurydza – to przedplonem
dla kukurydzy jest pszenica ozima, a przedprzedplonem (tak, istnieje takie określenie!) rzepak.
Istnieje także pojęcie „rośliny następczej”, dla kukurydzy w powyższym przykładzie będzie
to rzepak.
Uproszczony podział zakłada, że jedne rośliny podnoszą żyzność gleby, a drugie ją obniżają. Wynika
to nie tylko z właściwości botanicznych, ale także z technologii uprawy. Do tych pierwszych zaliczamy
gatunki z rodziny bobowatych, okopowe – jeśli uprawia się je na oborniku – oraz niektóre rośliny
przemysłowe. Stanowią one bardzo dobry przedplon. Do roślin obniżających jakość stanowiska
zalicza się przede wszystkim zboża. Pogarszają one właściwości chemiczne i fizyczne gleby,
zostawiają stosunkowo niewiele resztek pożniwnych, a także mogą przyczyniać się do wzrostu
zachwaszczenia.
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Dobry przedplon pozwala łagodzić negatywne skutki uprawy kukurydzy.

Jakość stanowiska kształtowana jest głównie przez przedplon, ale znaczenie ma również
przedprzedplon.

Niestety, w Polsce zboża zajmują ok. 75% zasiewów. Wynika z tego, że często uprawiane są po
sobie.

Jednak jeśli nie mamy wyboru, brak optymalnego przedplonu można rekompensować nawożeniem
obornikiem, najlepiej stosowanym jesienią, gdyż orka wiosenna może przyczyniać się do
nadmiernych strat wody, a także uprawą międzyplonów.
Dobre stanowisko pod kukurydzę będzie procentować w kolejnym roku uprawy, przysłuży
się roślinie następczej. Nie należy zapominać, że kukurydza, jako zboże uprawiane w szerokich
rzędach, powoduje spadek zawartości substancji organicznej w glebie. W skrajnym przypadku
straty wynoszą nawet 550 kg próchnicy z 1 ha. Dobry przedplon pozwala zatem łagodzić
negatywne skutki uprawy kukurydzy.
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