Význam, rozdelenie a stručná biologická charakteristika obilnín
Obilniny sú naše najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny. Sú to základné potraviny.
Pšenica a raž sú naše chlebové obilniny. V ľudskej výžive kryjú okolo 30-65 % energetickej potreby.
Obsahujú 55-70 % škrobu a 10-12 % bielkovín. Značná časť výroby obilnín sa spotrebuje na kŕmenie
hospodárskych zvierat.
Obilniny sú dôležité suroviny aj v iných priemyselných odvetviach. Jačmeň je výbornou surovinou na
výrobu pivovarníckeho sladu, kukurica sa okrem krmivárskeho a mlynárskeho priemyslu spracováva v
škrobárenstve, liehovarníctve, tukovom priemysle a pri výrobe liečiv.
V súčasnom období zaberajú osevné plochy obilnín viac ako polovicu ornej pôdy
Rozdelenie obilnín

Obilniny rozdeľujeme na dve skupiny:
Do I. skupiny patrí : pšenica, raž, jačmeň, ovos, triticale, pohánka, čiže tzv. hustosiate obilniny,
Do II. skupiny patria : kukurica, cirok, proso, ryža ktorým niekedy hovoríme aj obilniny siate do
širokých riadkov.
Biologická charakteristika obilnín

Obilniny, sú vlastne kultúrne trávy z čeľade lipnicovitých. Najvýznamnejšie sú pšenica, raž, jačmeň,
ovos, kukurica a čiastočne cirok.
Korene obilnín sú zväzkovité, rozložené prevažne v ornici. Väčšina z nich je rozložená vo vrstve do
hĺbky 0,2-0,3 m, len malá časť sa zakoreňuje hlbšie. Sú dvojaké: zárodočné, ktoré vyrastajú v čase
klíčenia, počas neskoršieho rastu prenikajú do hĺbky, zabezpečujú výživu a najmä vlahu z hlbšej
vrstvy pôdy, a prídavné (adventívne), ktoré vyrastajú neskôr z odnožovacieho kolienka, rozprestierajú
sa prevažne v orničnej vrstve, sú oveľa mohutnejšie a tvoria podstatnú časť koreňovej sústavy obilnín.
Steblo je stonka obilnín, spravidla zakončená súkvetím. Skladá sa z viacerých článkov - internódií
oddelených kolienkami. V kolienkach je delivé pletivo, jeho delením sa články predlžujú. Sú duté, len
kukurica a cirok ich majú vyplnené stržňom.
List vyrastá striedavo zo spodu každého článku stebla. Skladá sa z listovej pošvy a čepele. Listová
pošva obopína článok stebla, je zakončená jazýčkom a po stranách uškami. Jazýček a ušká sú
dôležité rozlišovacie znaky obilnín i všetkých tráv
Listová čepeľ je úzka, čiarkovitá, podľa druhov i kultivarov jasnozelená, tmavozelená až modrozelená pokrytá
voskovou vrstvou

Súkvetie pšenice, raži a jačmeňa je klas, ovos vytvára metlinu.
Kukurica je jednodomá rastlina, na vrchole rastliny vytvára samčie metlinové súkvetie, kým samičie
súkvetie vytvára v pazuchách listov vo forme klasov.

Klas sa skladá z klasového vretena a kláskov, ktoré striedavo vyrastajú po obidvoch stranách
klasového vretena.
Plod obilnín je zrno. Tvorí ho zárodok (kličok), bielok (endosperm) a šupka (obaly).
Najväčší podiel zrna tvorí bielok. Obsahuje rezervné látky pre zárodok, najmä škrob.
Pri hospodárskom zužitkovaní obilia tvorí podstatnú časť múky. Najvyšší obsah bielkovín a vitamínov
skupiny B je v aleurónovej vrstve a v šupkách zrna. Zárodok je najdôležitejšou časťou zrna z hľadiska
rozmnožovania.

Rastové fázy
Klíčenie a vzchádzanie. Sú prvou rastovou fázou. Po sejbe prijíma zrno v priaznivých vlhkostných
a teplotných podmienkach celým svojím povrchom vodu, napučiava a korienok preráža šupku. Zrno
klíči. Na klíčenie potrebujú obilniny vodu v množstve okolo 45 – 65 % svojej hmotnosti (najviac ovos a
pšenica) a minimálnu teplotu. Najnižšiu teplotu na klíčenie potrebuje raž ( l - 2°C), potom jačmeň
a

pšenica (3-4 0C), ovos (4-5 0C) ovos (4 – 5 0 C) a ešte náročnejšia je kukurica a cirok (8-10 0C).

Zakoreňovanie.. Po vytvorení 2-3 lístkov začína mladá obilnina zakladať plytko pod povrchom pôdy
odnožovacie kolienko. Z neho vyrastajú prídavné (druhotné) korienky, ktoré tvoria základ koreňovej sústavy
obilnín.

Odnožovanie je rozkonárovanie obilnín zo spodnej časti rastliny pod povrchom pôdy – z odnožovacieho kolienka. Z hlavného púčika sa vytvára hlavné steblo, na ktorom vzniká odnožovacie kolienko. Z
neho okrem koreňov vyrastajú odnože prvého radu. Na týchto odnožiach sa vytvárajú ďalšie
odnožovacie kolienka, a tak vznikajú odnože druhého, prípadne ďalšieho radu. Každá odnož má
vlastný vegetačný vrchol, vlastnú koreňovú sústavu, vytvára listy, steblo, prípadne aj súkvetie
(produktívna odnož), alebo zostane bez súkvetia (neproduktívna odnož).
Raž a ozimný jačmeň odnožujú prevažne v jeseni, ozimná pšenica v jesení aj na jar. Slabé odnožovanie
má za následok spravidla príliš riedky porast, silné odnožovanie zasa prehustenie porastu, zníženie
kvality úrody. Preto odnožovanie regulujeme, a to výsevkom, bránením a hnojením organickými
dusíkatými hnojivami, prípadne zavlažovaním a hĺbkou sejby .
Čím vyšší počet klíčivých zŕn vysejeme, tým bude mať porast viac hlavných stebiel, a tým menej bude
odnožovať. Ľahkým bránením "na tupo" šikmo na smer riadkov v čase odnožovania so súčasným
prihnojovaním, prípadne zavlažovaním a plytšou sejbou odnožovanie podporujeme; naopak,
bránením ťažkými bránami "na ostro" kolmo na smer riadkov po odnožení, prípadne hlbšou sejbou
porast prerieďujeme. Najvhodnejší je taký porast, v ktorom je na 1 m 2 okolo 500-1000 klasov.
Steblovanie a klasenie je rýchle predlžovanie jednotlivých článkov stebla obilnín. Články sa predlžujú
postupne od spodných až k vrchným. Začína sa už vo fáze odnožovania a končí klasením.
Klasenie (metanie) začína objavením sa súkvetia, ktoré vychádza z listovej pošvy spolu so steblom.

Kvitnutie a opelenie nasleduje po klasení alebo niekedy súčasne sklasením.
Podľa spôsobu opelenia rozlišujeme obilniny samoopelivé (pšenica, jačmeň, ovos) a cudzoopelivé (raž,

kukurica, cirok).

Dozrievanie nastáva po opelení obilnín, keď z oplodneného kvietka vzniká zrno.
Začínajú sa v ňom ukladať zásobné látky, najmä bielkoviny, škrob a tuk. Zrno sa zväčšuje (nalieva).
Rastlina postupne žltne - prechádza od mliečnej k voskovej až plnej zrelosti.

Z ozimín sa najskôr seje ozimný jačmeň, raž a nakoniec ozimná pšenica.
Z jarín najskôr sejeme jačmeň jarný, ovos a pozdnejšie kukuricu.

Pšenica ozimná
Význam pestovania : Pšenica patrí k najdôležitejším chlebovým obilninám. Väčšinou sa pestuje jej
ozimná forma. Jarná pšenica sa pestuje na menšej ploche.
Biologická charakteristika: klíči pri teplote 3-40C, po sejbe vzchádza týždeň po sejbe a za 2-3 týždne
odnožuje. Po neskorej sejbe a včasnejšom príchode zimy odnožuje aj skoro na jar. Zimu prežije 5060% rastliniek z počtu vysiatych klíčivých semien, pričom každá rastlinka vytvorí 2-3 produktívne
odnože. Na 1m2 sa vytvorí 500-600 klasov. / Pri úrode 1 gramu zrna v klase to predstavuje 5-6t.ha-1.
Nároky na prostredie a predplodinu: Pšenice sa najlepšie darí na úrodných stredne ťažkých pôdach,
kukuričnej, repnej, zemiakovej oblastí. Najvhodnejšie predplodiny sú strukoviny, repka, zemiaky,
ďatelinoviny. Ak máme siať pšenicu po pšenice zaraďujeme medzi ne medziplodinu , repku.
Pestovanie pšenice po pšenici prináša so sebou riziko zvýšeného napadnutia hubovitými chorobami.
Preto sa odporúča zaraďovať ju po sebe raz za 3 až 4 roky.
Vhodné odrody Viginta, Blava, Astella, Rada, Bruta, Hana, Zdar.
Technológia výroby: Nevyžaduje hlbokú prípravu pôdy, dôležité je však kvalitne pripravené osivové
lôžko. Pozberové zvyšky predplodiny je potrebné čím skôr zapracovať. Spôsob prípravy a zvolené
náradie závisí od technológie a od predplodiny. Ak je predplodina obilnina vykoná sa po zbere
predplodiny podmietka,3 týždne pred sejbou rozhodíme fosforečné a draselné hnojiva, vykonáme
predsejbovú orbu / do hĺbky 18-20cm a rozdrobíme ju /. Ak sú predplodiny ďatelinoviny, zaorieme ich
ešte v júni do hĺbky 10-12cm a potom pokračujeme ako keď je predplodina obilnina. Pred sejbou
pozemok urovnáme a vytvoríme drobnohrudkovitú štrukuru pôdy, zapravíme priemyselné
hnojiva,/brány, rotačný kyprič /
Sejba v agrotechnickom termíne je podmienkou dobrého a rovnomerného vzchádzania, zakorenenia a
upevnenia rastlín v pôde.
Termín sejby závisí od vlastností odrody a výrobnej oblasti, resp. nadmorskej výšky:
• v kukuričnej výrobnej oblasti - III. dekáda septembra až II. dekáda októbra,

• v repnej výrobnej oblasti - III. dekáda septembra až I. dekáda októbra,
• v zemiakovej výrobnej oblasti - I. dekáda septembra až III. dekáda septembra.
Používa sa výsevok 4,0 – 4,5 mil. klíčnych zŕn na ha, t.j. 180 - 220 kg.ha --1.
Hĺbka sejby: spravidla sejeme do hĺbky 30 - 50 mm. Vzdialenosť riadkov je 100 - 125 mm.
Veľmi skorá sejba vedie k vyššej zaburinenosti porastov. Pri oneskorenej sejbe sa odporúča zvýšiť
výsevok o 10 - 15 %.
Ošetrovanie počas vegetácie : prihnojovanie dusíkatými hnojivami, chemické ničenie burín, chorôb a
škodcov pesticídmi, na jar porast povalcujeme / ak bol mrazom povytiahnutý porast /, o 14 dní
môžeme porast porast pobránime ľahkými bránami „ natupo“ šikmo na smer riadkov, podporí sa
odnožovanie
Zber : pšenicu zberáme na začiatku plnej zrelosti priamym kombajnovým zberom pri vlhkosti do 14 %.
Oneskoreným zberom sa znižuje obsah i kvalita lepku. Pšenicu na potravinárske účely zberáme
prednostne, hlavne odrody, ktoré sú náchylné na porastanie zrna.
Úrody : 3 – 6 t/ha.

Raž siata
Význam pestovania :Raž patrí k základným chlebovinám. Je druhou chlebovou obilninou. Ražný
chlieb je aromatický, chutný, dlho zostáva vláčny. Ražná múka má široké uplatnenie. Používa sa napr.
na výrobu krekrov, medovníkov, cestovín. Raž sa môže spracovávať i na výrobu liehu. Raž je aj
významnou krmovinou – na zelené kŕmenie a na siláž, využíva sa ako hlavná plodina alebo ako
miešanka so strukovinami / ozimná vika /.
Biologická charakteristika : klíči pri teplote 1-20C, odnožuje v jesení, znáša holomrazy, menej náročná
na pôdu v porovnaní s pšenicou
Požiadavky na prostredie: uplatňuje sa tam, kde sa pšenici nedarí. Raž má skromnejšie požiadavky na
predplodinu ako pšenica. Vyhovuje jej chladnejšie a vlhkejšie prostredie v našich podhorských
a horských oblastiach. Pomerne dobre znáša ľahké piesočnaté pôdy, kyslé pH i nepriaznivé klimatické
podmienky. Je však citlivá na vyššiu vlhkosť pôdy. K predplodine je tolerantná, môže sa pestovať aj po
obilnine. Najlepšie predplodiny sú ďatelinoviny,, strukoviny a skoré zemiaky.
Technológia výroby: raž vyžaduje dostatočne uľahnutú pôdu. Orbu treba vykonať aspoň 20 dní pred
sejbou i skôr. Možno však povedať, že raž je spomedzi obilnín najmenej náročná na prípravu pôdy. Po
obilninách, strukovinách a olejninách je potrebné ihneď urobiť plytkú podmietku. Stredná orba
nasleduje koncom augusta až začiatkom septembra. Po skorých zemiakoch sa orie priamo pred sejbou
raže.
Vhodné odrody Albedo, Beskyd a Ďaňkovské nové.

Raž má nízke nároky na živiny a môže sa pestovať i na chudobnejších pôdach.
Termín sejby raže je závislý od nadmorskej výšky, vo vyšších polohách sejeme do 15 septembra,
v nížinách do 7 októbra. Raž je plodina s dobrou odnožovacou schopnosťou, preto sa odporúča nižší
výsevok 3,5 – 4,0 mil. klíč. zŕn na 1 ha. Redšie porasty dobre odnožia, zakorenia a sú odolnejšie proti
plesni snežnej.
Hĺbka sejby je 20 - 30 mm (plytko zakladá odnožovací uzol). Raž vysievame do úzkych riadkov (70 125 mm).
Ošetrovanie počas vegetácie : na jar prihnojenie / liadok / a povalcujeme ak je porast povytiahnutý
mrazom.
Raž je cudzoopelivá, nepriaznivé počasie v období kvitnutia môže zapríčiniť nedostatočné opelenie
kvietkov a zubatosť klasov. Daždivé počasie v období dozrievania spôsobuje naklíčenie zŕn už v klase a
zhoršenie pekárskej kvality, príp. kvality osiva.
Raž zberáme na začiatku plnej zrelosti.
Úrody: 2.5 – 4 t/ha zrna.

Triticale
Je to umelý medzirodový kríženec pšenice a raže. Na predplodinu je náročnejšie ako raž, ale menej
náročné ako pšenica. Po raži zdedilo chladuvzdornosť a tiež lepšie odoláva niektorým hubovým
chorobám (hrdze).
Uplatňuje sa, kde sa pšenici nedarí, využíva sa ako raž, je to výborná kŕmna obilnina. Príprava pôdy a
technológia pestovania je zhodná s prípravou pod ostatné ozimné obilniny.
Výsevok : 4 -5 mil klíč. zŕn na 1 ha, medziriadky 125 mm, hĺbka sejby 30 – 40 mm.
Zberáme na začiatku plnej zrelosti.

Jačmeň

Význam pestovania : Jačmeň má veľký národohospodársky význam ako krmovina a priemyselná
surovina. Spracúva sa na výrobu krúp, sladových a farmaceutických prípravkov, kávovín a liehu a
hlavne na výrobu sladu a piva. Jačmenná slama sa skrmuje.
Biologická charakteristika : rod jačmeň zahŕňa viacej druhov, z ktorých sa ako kultúrny druh pestuje
jačmeň obyčajný a sem patrí aj jačmeň sladovnícky .Je to dvojradový jarný jačmeň / má nízky obsah
dusíkatých látok /bielkovín / a vyšší obsah bezdusíkatých látok / glycidov /.Všetky kultivary jarného
jačmeňa sú sladovnícke. Ako kŕmne jačmeňa sa pestujú ozimné formy / ktoré sú 4 alebo 6 radové /.
Na jar po sejbe zrno klíči pri teplote 1-20C, po vytvorení tretieho listu začína odnožovať, to trvá 2-4

týždne.
Požiadavky na prostredie a predplodinu : najvhodnejšie podmienky na pestovanie sladovníckeho
jačmeňa sú v repnej výrobnej oblasti, potom v kukuričnej a zemiakovej výrobnej oblasti. Počas
vegetácie rovnomerné rozloženie zrážok a počas zberu bez zrážok. Veľmi často sa ako predplodina sú
hnojené okopaniny ak sa pestuje po obilnine volí sa pšenica
Technológia výroby: Ozimný jačmeň vyžaduje kvalitnú prípravu osivového lôžka. Skorá sejba je
základným predpokladom dobrej úrody.
Konečný termín sejby v závislosti od výrobnej oblasti je nasledovný:
• v kukuričnej výrobnej oblasti do 25. 9.
• v repnej výrobnej oblasti do 20. 9.
• v zemiakárskej výrobnej oblasti do 15. 9.
Výsevok je 4,0 – 4,5 zŕn.mil. klíč. zŕn na 1 ha, t.j. asi 220 kg.ha-1.
Hĺbka sejby sa pohybuje medzi 30 - 50 mm. Medziriadková vzdialenosť je 125 mm.
Ozimný jačmeň sa zberá ako prvá obilnina. Termín zberu je na začiatku plnej zrelosti.
Jačmeň je citlivý na vyššiu vlhkosť pri skladovaní.
Dvojradový jarný jačmeň, ktorý sa pestuje pre sladovnícke, resp. potravinárske účely.
Vysoká hustota porastov dvojradových jačmeňov, ktorá je základom vysokých úrod dáva predpoklady
zvýšenému výskytu hlavne hubových chorôb.
Koreňový systém je slabo vyvinutý. Jarný jačmeň má veľmi slabú konkurenčnú schopnosť proti
burinám.
V osevnom postupe sa obyčajne zaraďuje po organicky hnojených okopaninách, najčastejšie po
cukrovej repe a zemiakoch. Osivové lôžko musí byť rovnomerne hlboké, prekyprené, jačmeň neznáša
zamokrenie pôdy. Príprava pôdy začína hlbokou jesennou orbou / 24 - 26 cm /, na jar urovnanie pôdy
smykom a bránením. Ošetrovanie počas vegetácie : po sejbe ak je sucho valcujeme, v čase vytvárania
4 listov bránenie a liadkovanie tým podporujeme odnožovanie a ničíme buriny, po sejbe postrek proti
burinám, a počas vegetácie ak je potrebne postrek proti škodcom, chorobám.
Jarný jačmeň sa vysieva skoro na jar v závislosti na stave pôdy. Výsevok je 3,5 – 4,5 mil.zŕn na 1 ha.,
t.j. 220 - 250 kg.ha-1 pri medziriadkovej vzdialenosti 100 - 125 mm. Hĺbka sejby je 30 - 50 mm.
V našich podmienkach sú vhodné odrody: Orbit, Akcent, Tolar, Horal, Bonus.
Jarný jačmeň sa zberá v plnej zrelosti, keď je horné kolienko tvrdé, hnedé, zaschnuté a zrno je tiež
tvrdé. Úroda: 2 – 5 t/ha.
JAČMEŇ OZIMNÝ (KŔMNY)

a) zaradenie v OP – pre jeho ranú sejbu zaraďujeme predovšetkým po skorých a poloskorých zemiakoch, po
ozimnej repke, po jarných miešankách, niektorých zavčasu zberaných strukovinách, prípadne ďatelinovinách.
b) príprava pôdy – orbu je potrebné vykonať včas aby pôda do sejby dostatočne uľahla.
Termín sejby Jačmeňa ozimného
Najneskôr do konca septembra do 25.9.
Jačmeň ozimný pri skorom termíne v prvom októbrovom termíne pri suchu v tretej dekáde októbra

Ovos siaty
Význam pestovania: u nás je kŕmnou obilninou, má vyššiu nutričnú hodnotu a dietetické účinky
vhodné jadrové krmivo pre kone a plemenné HZ. Ako bioprodukt sa využívajú ovsené vločky.
Slama je dietetické krmivo. Plodina vhodná na zelené kŕmenia a na výrobu siláže strukoobilná
miešanka /ovos + peľuška /
Biologická charakteristika : kličí pri teplote 4-5OC a z obilnín má najmohutnejšiu koreňovú sústavu.
Menej odnožuje ako jačmeň, súkvetie je metlina.
Požiadavky na prostredie a predplodinu: Je vhodný pre ekologické poľnohospodárstvo. Len málo ho
napádajú choroby a vďaka koreňovým výlučkom, ktoré pôsobia inhibične, môže konkurovať burinám.
V osevnom postupe je potrebný 4-ročný odstup. Vhodná plodina pre zemiakovú a horskú oblasť,
vhodne sú stredne ťažké pôdy. Na jarné mrazy je citlivý
Hnojenie: dobre reaguje na organické hnojivá, najmä na zelené hnojenie. Ak sa zaradí po obilnine,
odporúča sa na 1 ha slamy aplikovať 25 t hnojovice, obohatenej mletými fosfátmi.
Technológia výroby:
Priprava pôdy: nie je náročný, osivové lôžko má byť rovnomerné, dostatočne spevnené.
Sejba: odporúča sa včasná; dosiahne sa n dobrá úroda, ale menej ho napáda zunčavka jačmenná.
Výsevok: 3,5 – 5,0 mil. klíčivých zŕn na 1 ha, t. j. 160 - 200 kg na 1 ha.
Širka riadkov: 125 mm aj menej.
Hĺbka sejby: 30 - 50 mm, po sejbe je vhodné valcovanie.
Ošetrovanie počas vegetáde: od fázy 3 - 4 pravých listov do fázy odnožovania sa odporúča bránenie
sieťovými alebo prútovými bránami.
Zber: v čase, keď vlhkosť zrna dosiahne 14 - 16 %,
Úrody: 2.5 – 4 t/ha.

Kukurica siata
Význam pestovania: kukurica siata je veľmi stará kultúrna plodina domestikovaná Indiánmi na území
dnešného Mexika. Je to rastlina z čeľade lipnicovitých.

Kukurica pestuje prevažne ako krmivo pre dobytok či už vo forme zrna alebo siláže a ako surovina pre
spracovateľský priemysel. Jej priama spotreba ako potraviny je okrajová, napriek tomu rastie význam
sladkej kukurice ako zeleniny. Kukuričné zrno sa používa v škrobárenstve, mlynárskom a farmaceutickom priemysle
Biologická charakteristika: kukurica je jednoročná tráva dorastajúca do výšky 1,2 až 3 m. Z plného
stebla vyrastajú striedavo dlhé a štíhle listy v dvoch zvislých radoch.
Kukurica je rastlina jednodomá s jednopohlavnými kvetmi. Samčie kvetenstvo (metlina na špici
rastliny), samičie strapcovité súkvetie (šúľok) sa nachádza v pazuche listu a je chránené5 až 15
obalovými lístkami. Klíči pri teplote 8-100C a vytvára jeden zárodočný korienok, keď sa objaví tretí
lístok z podzemných článkov vyrastajú prídavné korienky, veľká časť sa objavuje v hornej časti ornice.
Steblovanie sa začína prejavovať vystupovaním koncov metliny z listovej pošvy.
Plod je nahá obilka, ktorá má rôznu farbu (bielu až čiernu) a tvar. Obilky sa skladajú z klíčka a ostatku
endospermu. Zrno kukurice obsahuje: škrob (60-80%), bielkoviny (6-22%), tuk (1,5-15%), celulózu (211%) a popol (1,5-4%). Peľ sa prenáša najmä vetrom.
Požiadavky na prostredie a predplodinu: Pestovanie kukurice je vysokej náročnosti na živiny.
Je veľmi náročná na teplo, na zrno sa u nás pestuje len v najteplejších oblastiach. Má vysoké nároky
na vlahu, neznáša sucho, dobre reaguje na zavlažovanie. Vyžaduje humózne na živiny bohaté hlinité
pôdy, stredne ťažké s priaznivým vodným a vzdušným režimom. Na predplodinu nie je náročná,
v poľnohospodárstve sa pestuje aj v monokultúre.
Technológia výroby: S prípravou pôdy sa začína v jesení, začiatkom jesene hnojíme maštaľným
hnojom, ktorý zapravíme strednou orbou / 18 cm / , do príchodu mrazov rozhádžeme draselné
a fosforečné hnojiva a vykonáme hlbokú orbu / 25cm a hlbšie /. Na jar pôdu urovnáme /smyky /,
rozhadžeme priemyselné hnojiva, vykonáme postrek proti burinám, s kyprime a pobránime.
Seje sa v apríli do riadkov širokých 70 – 80 cm (podľa typu zberovej mechanizácie), do hĺbky
6 – 9 cm. Pri teplote pôdy 10-120C Na sejbu sa používajú špeciálne sejačky na presnú sejbu.
Výsevky sa podľa typu hybridov veľmi líšia, podstatné je zabezpečiť 60 – 80 tisíc jedincov na 1ha.
Na 1 ha sa spotrebuje 15-25kg osiva na pestovanie na zrno a na siláž 30-35kg.
Okrem pracovne a energeticky náročných tradičných (konvenčných) spôsobov sa stále viac presadzujú
tzv.redukované ( alternatívne ) pestovateľské technológie s prvkami minimalizácie a ochrany pôdy.
Základná a predsejbová príprava pôdy musí zabezpečiť jej dobrú prekyprenosť. Ak sme pôdu na
jeseň zorali bez povrchovej úpravy oráčiny, tak skoro na jar len čo to vlhkostné pomery dovolia, ju
upravíme smykobránami. Cieľom je okrem urovnania povrchu pôdu prekypriť, umožniť jej prehriatie a
vyprovokovať rast burín. Tesne pred sejbou kukurice sa použije kombinátor, ale len do hĺbky budúcej
sejby. Príliš jemná príprava pôdy prispieva k vytváraniu nežiadúceho prísušku
Pri redukovaných a konzervačných spôsoboch obrábania pôdy sa nevykonáva orba radličnými pluhmi,

ale základným náradím je kyprič. Jeho použitím nastáva len kyprenie pôdy do požadovanej hĺbky a
drobenie bez jej obrátenia.
Priama sejba (sejba do neobrobenej pôdy, bezorebná sejba).Pred sejbou kukurice týmto
spôsobom sa nevykonáva žiadny mechanický zásah do pôdy.
Výsev sa robí špeciálnou (bezorebnou) sejačkou, ktorá si pôdu drobí vo veľmi úzkom pásiku a
zapravuje do riadku osivo.
Technológia zberu . zber sa vykonáva v plnej zrelosti obilným kombajnom. Zrno s vyššou vlhkosťou
musí bezpodmienečne dosušiť na 14 % vlhkosti, v opačnom prípade nie je skladovateľné.
Úrody : zrno 5–7 t/ha, siláž 60 t/ha.

