
Студените почви водят до стрес при 
поникването
• Царевицата е култура, растяща през топлите сезони 

- покълването и поникването са оптимални, когато 
температурата на почвата е приблизително 85-90ºF (29-
32ºC).

• В Северна Америка температурата на почвата при сеитба 
обикновено е много под тези граници, което поставя 
поникването и здравето на младите растения под 
значителен стрес.

• С хибридната генетика се осигурява основата за 
поносимост към стреса при ниски температури. 
Въпреки това дори с най-добрата генетика и най-
висококачествените семена, факторите на околната среда 
все пак могат да намалят шансовете на посева да поникне.

• Като цяло на фермерите се препоръчва да засяват 
царевицата, когато температурата на почвата е стигнала 
или е над 50ºF (10ºC). Въпреки това условията в почвата 
след сеитба също са от много голямо значение.

Фигура 1. Някои важни фактори на околната среда, генетиката и 
качеството на семето, които влияят върху поникването на посева.

Генетични разлики относно 
поносимостта към стреса
• DuPont Pioneer предоставя система за оценяване на поник-

ването при стресови условия (SE) за всички хибриди в Се-
верна Америка, за да помогне на фермерите да се справят 
с риска през ранния сезон. 

• Изборът на хибриди, които имат по-високи показатели 
на поникване при стресови условия може да спомогне за  
намаляването на уязвимостта към загуба на посев поради 
ниските температури на почвата.

• DuPont Pioneer провежда полеви изпитвания при стресо-
ви условия на поникване. Резултатите от тези изпитвания 
показват как показателите на поникване при стресови 
условия са свързани с поникването на посевите в полето 
(Фигура 2).

o При изпитвания, проведени на няколко северни 
терена, при хибридите с ниски показатели на SE и при 
тези с високи показатели на SE се отчетоха загуби на 
посеви с увеличаването на стреса, породен от ниски 
температури. Въпреки това хибридите с показател 
6 или 7, успяха да поддържат по-високи посеви, 
отколкото тези с резултати от 3 или 4. 

Фигура 2. Поникването на посева с висок или нисък показател (SE) 
при хибридите на 6 терена със стресови условия на поникване. 
Терените са подредени от такива с най-малко условия на стрес 
(ляво) до такива с най-големи условия на стрес (дясно) въз основа 
на средния ранен посев. В изпитванията бяха включени 70 хибри-
да с нисък показател SE и 146 хибрида с висок показател  SE.

Определяне на момента за появата на 
стрес причинен от ниски температури
• Сеитбата точно преди появата на стресови условия като 

студен дъжд или сняг може да доведе до значителна загуба 
на посевите.

• Царевичното семе поема вода, необходима, за бързото му 
покълване

- повечето вода се поема в първите 30 минути след 
излагането му на влажни условия (Фигура 3).

Фигура 3. Количеството на поетата от царевичното семе вода по 
време на първите три часа след потапянето му във вода

• Ако това първоначално поемане се случи при ниски 
температури, това може да убие семето или да доведе 
до аномалии в развитието на младите растения.
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Ефектът на стреса от ниските температури
при поникването на царевицата
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Effect of Cold Soils and Water
• Early planting often exposes seeds to hydration with cold water, 

which can cause direct physical damage.

• Prolonged exposure to low temperatures reduces seed and plant 
metabolism and vigor, increases sensitivity to herbicides and 
seedling blights, and causes oxidation damage due to the effects of 
free radicals in the cell.

Imbibitional Chilling Injury
• When the dry seed imbibes 

cold water as a result of a cold 
rain or melting snow, imbib-
itional chilling injury may result.

• The cell membranes of the 
seed lack fluidity at low temp-
eratures, and under these 
conditions, the hydration 
process can result in rupture 
of the membranes.

• Cell contents then leak through 
this rupture and provide a food 
source for invading pathogens. 

• Cold water can similarly affect 
seedling structures as they 
begin to emerge.

• Research has shown that 
temperatures at or below 50ºF 
(10ºC) are most damaging to 
the germination and emerg-
ence process, especially if 
they persist long after planting 
(Table 1.)

Chilling and Flooding Injury to Emerging Corn
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Planting Into Stressful Conditions
• Corn is a warm-season crop with tropical origins, as such it is 

susceptible to stresses that result from early planting under cool soil 
conditions.

• When corn is planted early and soil temperatures are below 50ºF 
(10ºC), it is likely that corn seeds will remain in the soil at least three 
to four weeks prior to emergence.

• During this time, corn may encounter a number of stresses, including 
herbicide injury and insect and disease pressure.

• Problems can also result from the physical properties of the seedbed, 
including crusting, ponding or saturated soils. Cold temperatures 
resulting from cold rain or snow can severely impact the seed.

Flooding Effects on Emergence
• Flooding can have an 

equally devastating effect 
on seedling emergence 
and survival as cold soils. 

• Most corn hybrids can 
only survive for 24 to 48 
hours under water, with 
smaller seedlings suffering 
the most damage.

• Flooding damages corn biochemically. By impairing mitochondria, 
it causes release of free radicals which damage cell membranes.

• Flooding also causes oxygen starvation and shifts the plant’s 
metabolic processes to anaerobic fermentation. Resulting acidosis 
(low pH) can kill the cells.

• At a minimum, flooding reduces the plant’s metabolic rate, making 
seedlings more sensitive to disease, insects and herbicides. 

• Many pathogens such as Pythium thrive in standing water. 
Seedlings that are weakened by flooding or cold damage are more 
likely to succumb to disease if the pathogen is present in the soil.

• Flooding damage does not only occur in ponded areas of a field –
if fields are completely saturated to the soil surface and remain 
that way due to continual rain or limited drainage, seeds and non-
emerged seedlings are under water. 

Genetic Tolerance to Cold Stress
• DuPont Pioneer plant breeders have selected within the natural 

variation expressed by corn genotypes to develop hybrids with strong 
emergence and vigor characteristics under cool soil conditions.

• DuPont Pioneer provides stress emergence (SE) scores for all North 
America hybrids to help growers manage early-season risk.

• Stress emergence refers to the genetic potential of a hybrid to germ-
inate and emerge under stressful conditions associated with early 
planting including cold, wet soils or short periods of severe weather. 

Location Planting 
Date

Average Soil Temp. 
4 Weeks Post-Plant

Final Stand 
(%)

Michigan Apr 16 56°F (13°C) 90
Minnesota Apr 23 48°F (9°C) 81
North Dakota Apr 11 41°F (5°C) 61

Table 1. Planting dates, soil temperatures and final stand counts in 
DuPont Pioneer research plots with cold conditions after planting.

Snowfall soon after planting
imposes a very high level of 
stress on corn emergence 
due to seed imbibing 
chilled water or prolonged 
exposure to cold, saturated 
soils.
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• Фермерите не само трябва да помислят за температурата 
на почвата при сеитба, а също и за очакваната температу-
ра, когато семето започне бързо да абсорбира вода.

• Семето, засята в по-топла и суха почва също може да 
пострада, ако възникнат студени и влажни условия 
непосредствено след сеитбата.

• Шансовете за поникване на добър посев се подобряват 
значително, ако най-малко 24 часа има по-топли и влажни 
условия за покълване преди да възникнат студени условия, 
които да предизвикат стрес (Фигура 4).

Фигура 4. Покълването на два хибрида с показатели на поникване 
в стресови условия 4 (ниско) и 7 (високо) след изстиване от напоя-
ване, предизвикано от топящ се лед. Ледът беше нанесен непо-
средствено след сеитбата (0 часове) или след като са престояли 24 
часа или 48 часа в топли условия.

Колебания в температурата на почвата
• Фермерите често успяват да засеят цели полета, които са 

с по-песъчлива почва по-рано през пролетта, защото те 
изсъхват по-бързо, отколкото по-тежките почви.

• Песъчливите почви са по-пропускливи и имат по-малък ка-
пацитет за задържане на вода, отколкото по-тежките почви. 
Като такива при тях често се наблюдават по-големи колеба-
ния в температурите, особено при ясните и студени нощи.

• Тези по-големи колебания в температурите водят до по-
голям риск от повреди на посеви от стрес при студени 
стресови условия при песъчливите почви. 
o В едно проучване на DuPont Pioneer на песъчливите 

почви край Оу Клер, щата Уисконсин, дневните 
температури на почвата достигаха до приемливите 
нива за растеж на царевица (над 50ºF or 10ºC ) през 
първата седмица след сеитба. (Фигура 5).

o Въпреки това температурата в ранните утрини спада 
до 35ºF (2ºC), а в някои дни разликата в температурата 
на почвата между 6 сутринта и 6 вечерта достига близо 
20ºF (11ºC).

o На този терен беше наблюдавана  средно 25% загуба на 
посеви, което показа, че колебанието между дневните 
и нощните температури след сеитба може да изложи 
покълнващата царевица на допълнителен стрес.

Фигура 5. Температурите на почвата в 6 сутринта и 6 вечерта в 
рамките на седем дни след сеитба на полеви терен със стресови 
условия на растеж близо до Оу Клер, щата Уисконсин.

Влияние върху остатъка от културата
• Остатъците от културите обикновено задържат прекалено 

много вода и могат значително да намалят температурата 
на почвата през пролетта, като отнемат важната за семето 
топлина, необходима за бързото му поникване.
o В проучване на DuPont Pioneer близо до Пери, Айова, 

бяха използвани системи за отчитане на температурата 
на почвата, за да се определи температурата на почвата 
в разорано на ивици поле.

o Една система беше поставена в изораната ивица за 
сеитба (малко остатъци) и една между ивиците при 
много остатъци.

o От 1-ви до 30-ти април в почвата под малкото остатъци 
успя да се акумулира сума на активните температури 
на стойност 99, докато в съседната почва под многото 
остатъци се акумулира сума на активните температури 
на стойност само 28.

o Дори късно през май след поникването на културата 
беше установена разлика от 11ºF (6ºC) в дневната 
температура между почвата с малко остатъци и тази с 
много (Фигура 6).

Фигура 6. Разликата в температурата между почвата без остатъци 
и тази с много остатъци, наблюдавана късно през май на 
централно поле в Айова.
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55ºF (13ºC)

Настоящото се предоставя само за информация. Моля, свържете се с търговски представител на Pioneer за повече информация и предложения, конкретно приложими за вашата дейност. Резултатите от изделията са променливи 
и зависят от много фактори, като например стрес при влажност и високи температури, тип почва, практики на управление и стрес на околната среда, както и вредители и болести. Отделните резултати могат да се различават.

Загуба на посеви заради колебания в температурата след сеитба.


