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Kukurydza jest ważną rośliną zbożo-
wą uprawianą w Unii Europejskiej na 
powierzchni przekraczającej 15 mln 
ha, w tym kukurydza ziarnowa zajmu-
je powierzchnię 9 mln ha, a kiszonkowa 
– 6,1 mln ha.

Polska i Francja należą do czołowych 
producentów kukurydzy, a powierzchnia 
uprawy w tych krajach wynosi odpowied-
nio: 1,8 mln ha i 3 mln ha. Mimo rosnącej 
powierzchni uprawy kukurydzy w Unii 
Europejskiej jej produkcja na poziomie 
72 mln ton nie zaspokaja zapotrzebowa-
nia wewnętrznego Wspólnoty. W sezonie 
2022/2023 Dyrekcja Generalna ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(DG Agrii) prognozuje import ziarna na 
poziomie 15 mln ton (17% rocznego zapo-
trzebowania UE). Zarówno w Polsce, jak 
i we Francji prowadzona jest produkcja 
kukurydzy nasiennej na powierzchni od-
powiednio: 4,7 tys. ha i 85 tys. ha.

Francja od wielu już lat jest najwięk-
szym eksporterem materiału nasiennego 
kukurydzy w Europie. W Polsce produku-
je się materiał siewny głównie z przezna-
czeniem na rynek krajowy, choć w coraz 
większym stopniu udaje się sprzedawać 
nasiona także do krajów Unii i nie tylko.

Czołowymi polskimi hodowlami są: 
Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Gru-
pa IHAR oraz Małopolska Hodowla Ro-
ślin sp. z o.o. Dzięki dobrze rozwiniętemu 
systemowi kwalifikacji nasiennej materiał 
siewny kukurydzy produkowany w Polsce 
i we Francji charakteryzuje się wysoką ja-
kością i odpowiada najbardziej wymaga-
jącym klientom.

W tym kontekście dwie organizacje 
zawodowe: Polski Związek Producentów 
Kukurydzy (PZPK) i Francuska Federa-
cja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo 
(FNPSMS) realizują wspólnie kampanię 
promocyjną Seeds for future finansowaną 
przy wsparciu Unii Europejskiej. Budżet 
kampanii wynosi 2,3 mln euro, z czego 
80% finansowane jest ze środków euro-
pejskich.

Cele tej kampanii to:
 ● promocja uprawy kukurydzy i sorgo 

w kierunku zapewnienia samowystar-
czalności Unii Europejskiej w produk-
cji zbożowej i zredukowanie deficytu 
handlowego,

 ● promocja postępu hodowlanego i wy-
sokiej jakości nasion kukurydzy i sorgo 
produkowanych w Unii Europejskiej,

 ● promocja różnorodnego wykorzysta-
nia ziarna kukurydzy i sorgo.

Działania przewidziane w ramach 
kampanii promocyjnej to: targi i wystawy, 
konferencje, szkolenia, dni pola, wyjazd 
studyjny do Francji, publikacja artykułów 
dotyczących uprawy kukurydzy, reklama 
w prasie, utworzenie strony internetowej, 
profilu Facebook i kanału YouTube, wi-
deo, badania rynkowe, broszury itp.

Najbliższe wydarzenia planowane 
w Polsce w 2022 roku to:

 ● 6 września: Krajowy Dzień Kukury-
dzy – Długie Stare 2022, Przedsiębior-
stwo Rolne Długie Stare sp. z o.o. koło 
Leszna (województwo wielkopolskie) – 
w trakcie tego spotkania odbędzie się 
konferencja naukowo-wdrożeniowa 
poświęcona kukurydzy;

 ● 11 września: Krajowy Dzień Kukury-
dzy – Szepietowo 2022, Podlaski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie (województwo podlaskie);

 ● 23–25 września: Agro Show Bednary 
2022, Bednary koło Poznania;

 ● druk materiałów upowszechniających;
 ● ankieta dla producentów kukurydzy.

Polska i Francja  
wspólnie promują nasiona 
kukurydzy i sorgo

Kampania będzie realizowana w latach 
2021–2023 w siedmiu krajach europej-
skich: w Polsce, we Francji, w Hiszpanii, 
we Włoszech, w Niemczech, w Rumunii 
i w Bułgarii
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Kontakt:  
Anna Kołakowska, kierownik działu 
międzynarodowego FNPSMS
koordynator programu Seeds For 
Future.
tel.: +48 503 070 006
e-mail: anna.kolakowska@fnpsms.fr
e-mail: pzpk@kukurydza.info.pl



Program Konferencji i Krajowego Dnia Kukurydzy – 
Długie Stare 2022

 9.00–10.00  Rejestracja uczestników, wydawanie pakietów powitalnych i bonów 
cateringowych, przy rejestracji możliwość udziału w konkursie 
„Z Kukurydzą za pan – brat”. 

10.00–16.00  Prezentacja ofert firm partnerskich – konsultacje i indywidualna obsługa 
przy stoiskach firmowych

Konferencja pt. „Obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy"
10.00 Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK i mgr Anna 

Kołakowska, Koordynatorka Projektu SEEDS FOR FUTURE

10.10 „Jak obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy” – prof. dr hab. Tadeusz Michalski, 
Prezes PZPK 

10.40 „Racjonalne nawożenie kukurydzy” – prof. dr hab. Piotr Szulc, Katedra 
Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.00 Pytania i dyskusja

Krajowy Dzień Kukurydzy 
11.30 Oficjalne otwarcie Krajowego Dnia Kukurydzy: Piotr Reimer, Prezes PR Długie 

Stare sp. z o.o., prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK 

 Wystąpienia zaproszonych gości 

11.45 Prezentacja kolekcji odmian firm: Maisadour, PUH Farmko, Lidea, Monsanto, 
Farmsaat, Ragt, KWS, Agro Seed, Chemirol, Oseva, Aga Saat, Top Nasiona, 
Limagrain, Saatbau, Procam, Pioneer, HR Smolice, Syngenta

13.00 Pokaz pracy maszyn do zbioru na kiszonkę firm: Claas, John Deere, Krone i New 
Holland

15.00 Ogłoszenie wyników konkursu „Z Kukurydzą za pan – brat” 

Poczęstunek dla uczestników spotkania w godz. 10.00–16.00
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PROF. DR HAB. TADEUSZ MICHALSKI 
Polski Związek Producentów Kukurydzy

Jak obniżyć nakłady 
w uprawie kukurydzy 

Możliwości produkcyjne kukurydzy są 
bardzo wysokie. Plony ziarna w środ-
kowo-europejskich warunkach sięgać 
mogą 15–18 ton z hektara, zaś rekor-
dowe plony w USA osiągają poziom 
25–30 ton suchego ziarna. W uprawie 
na kiszonkę z dobrej plantacji można 
zebrać 20–25 ton suchej biomasy (co 
odpowiada 60–80 tonom zielonki). 
Niestety, w Polsce daleko jeszcze do 
pełnego wykorzystania możliwości tej 
rośliny. 

Wynika to z niepełnego rozeznania 
w wymaganiach kukurydzy, braku wie-
dzy teoretycznej czy umiejętności prak-
tycznych, a często wiąże się z niedoce-
nianiem znaczenia terminowości i jako-
ści wykonania podstawowych zabiegów 
agrotechnicznych. Niższe plonowanie 
rzutuje zaś bezpośrednio na mniejszą 
opłacalność uprawy. 

Opłacalność uprawy kukurydzy zależy 
zarówno od czynników zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych gospodarstwa. Niewątpli-
wie podstawowym elementem są czynniki 

zewnętrzne: rosnące koszty zakupu środ-
ków produkcji, zwłaszcza nawozów mine-
ralnych, oraz nie zawsze satysfakcjonująca 
cena zbytu ziarna. Rolnik może wpraw-
dzie próbować negocjować ceny sprzeda-
ży ziarna lub zakupu nawozów, ale możli-
wości ma raczej ograniczone. Dlatego też 
podstawowym działaniem powinno być 
dążenie do obniżania nakładów pono-
szonych na poszczególne składowe pro-
dukcji kukurydzy. Z drugiej strony trzeba 
zapewnić kukurydzy optymalne warun-
ki rozwojowe, tak by mogła wykazać się 
wysokimi i dobrymi jakościowo plonami. 
W ramach działań wewnątrzgospodar-
skich istotny jest wybór poszczególnych 
elementów technologii produkcji oraz po-
ziomu intensywności. Zapewnić trzeba tu 
m.in.: odpowiednie zmianowanie, dobór 
wysokoplonujących odmian odpowied-
nich do warunków lokalnych, ścisłe do-
stosowywanie wielkości nakładów do wa-
runków produkcji i realnych możliwości 
plonowania, zwiększenie precyzji stoso-
wania poszczególnych zabiegów, a zwłasz-
cza dawkowania nawozów.

Wysoka jakość kukurydzy musi być 
zachowana w całym procesie „od pola do 
żłobu” czy „od pola do produktu rynko-
wego”. W przypadku popełnienia błędów 
w trakcie produkcji, a zwłaszcza podczas 
zbioru i konserwacji, liczyć się trzeba ze 
zwiększonymi stratami, możliwością wy-
stąpienia wtórnego zagrzewania czy pro-
cesów związanych z rozwojem grzybów. 
W przypadku rozwoju grzybów pleśnio-
wych i wystąpienia mykotoksyn moż-
na stracić możliwość sprzedaży, a w go-
spodarstwie może nastąpić zmniejszenie 
wydajności i mogą wystąpić problemy 
zdrowotne wśród zwierząt. Dlatego też 
tak ważne jest odpowiednie przygotowa-
nie magazynów oraz organizacja pracy, 
co oszczędzi czas i nerwy oraz pozwoli 
uniknąć dodatkowych kosztów.

Wszystko zaczyna się od odmiany

Odmiana hodowlana to najważniej-
szy i najnowocześniejszy spośród środ-
ków produkcji rolniczej. Asortyment 
odmian kukurydzy dostępnych obecnie 
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w Polsce jest bardzo bogaty. Oferowa-
ne odmiany różnią się przeznaczeniem 
i wieloma cechami gospodarczymi, dla-
tego istotne jest dobre rozeznanie od-
nośnie do zakupu. Najmniej ważnym 
kryterium wyboru powinna być cena 
zakupu ziarna siewnego. Stanowi ona 
3–4% kosztów bezpośrednich produkcji 
(ryc. 1.), ale dobór nowej odmiany o wy-
sokim potencjale plonowania stanowi 
gwarancję sukcesu. Zakup nasion z tzw. 
niższej półki (np. starsza odmiana) skut-
kuje plonami niższymi o 10–15% w sto-
sunku do czołowych odmian. Sytuacja 
jest jeszcze gorsza, jeśli rolnik decyduje 
się zasiać nasiona F2 z własnej reproduk-
cji czy „targowego zakupu”. Skutkuje to 
obniżeniem plonu nawet o 20–40% oraz 
wyższą wilgotnością ziarna. Również 
jest to zauważalne w uprawie na kiszon-
kę, w przypadku której plon, jak i jakość 
ulegają zdecydowanemu pogorszeniu, 
ale jest to trudniej zauważalne gołym 
okiem. 

Szukając odpowiedniej odmiany ku-
kurydzy, należy zwrócić szczególną uwa-
gę na kilka ważnych cech. 

 ● Wczesność. Odmiany wczesne ze 
względu na krótszy rozwój wytwarzają 
nieco niższy plon, ale ryzyko ich upra-
wy jest najmniejsze. Forsowanie upra-
wy odmian późnych i bardzo późnych 
może być niebezpieczne, zwłaszcza 
w latach o mniej korzystnym układzie 
pogody. Wówczas opóźnia się zbiór 
i często trzeba przedwcześnie zbierać 
kukurydzę, uzyskując niższe plony 
i mniejszą wartość żywieniową. Zde-
cydowanie mniejszym złem jest wy-
bór nawet zbyt wczesnej odmiany, po-
nieważ w uprawie na ziarno zwróci się 
to w kosztach suszenia, a w uprawie na 
kiszonkę pozwoli na wczesne zbiory 
i np. zasiew międzyplonu czy pszenicy 
ozimej. 

 ● Dobra tolerancja na chłody i niedo-
bór wilgoci. Cechy szalenie ważne 
w typowych dla Polski zmiennych wa-
runkach pogodowych. Są indywidual-
ne cechy odmianowe i w ofercie firm 
można znaleźć kilka kreacji mających 
przynajmniej jedną z tych cech. Wizy-
ta na polu pokazowym w trakcie Dni 
Kukurydzy może być w tym względzie 
bardzo pomocna. 

 ● Mniejsza podatność na choroby 
i szkodniki. W warunkach dużego 
udziału zbóż w zasiewach (zwłasz-
cza pszenicy ozimej) szczególnie waż-
na jest dobra odporność na fuzariozę: 
zgorzel łodyg i pleśnienie kolb. Duże 
porażenie sprzyja wystąpieniu myko-
toksyn dyskwalifikujących plon ziar-
na. Z kolei na glebach słabszych, któ-
rym częściej zagraża susza letnia, ko-
nieczna jest zwiększona odporność na 
głownię guzowatą. 
Warto jednak pamiętać, że najlepsza 

nawet odmiana nie da dobrych wyników, 
jeśli nie spełnione będą jej podstawowe 
wymagania agrotechniczne. 

Dobór pola i siew kukurydzy

Dobór odpowiedniego stanowiska oraz 
dobrze wykonana wiosenna uprawa roli 
to czynniki, które w dużym stopniu decy-
dują o dobrych efektach produkcji kuku-
rydzy. Pierwsze skutki błędów agrotech-
nicznych mogą się ujawniać już w postaci 
wyrównania wschodów, a później w okre-
sie kwitnienia i wytwarzania kolb, kiedy 
kukurydza ma największe potrzeby i ro-
śnie najszybciej. 

Siejąc w plonie wtórym kukurydzę ki-
szonkową, można uzyskać duże plony 
zielonki – ze zbioru żyta i kukurydzy, ale 
trzeba zebrać je w wysokiej jakości. Wy-
maga dużej praktyki i doskonałej organi-
zacji. Żyto trzeba zbierać po wykłoszeniu, 

najlepiej dwufazowo z dosuszaniem przez 
1–2 dni, a siew kukurydzy wykonać do 
20 maja, najpóźniej 25–30 maja. Kukury-
dzę zasianą na początku czerwca należy 
przeznaczyć na zielonkę do bezpośrednie-
go skarmiania lub ewentualnie do zmie-
szania w silosie z wcześniej sianą i pode-
schniętą kukurydzą. Warto wiedzieć, że 
w przeliczeniu na suchą masę czy jednost-
ki energetyczne zbiór dwóch plonów nie 
zawsze zrekompensuje koszty dodatko-
wych zabiegów, niższą jakość (udział kolb 
mniejszy o 10–15%) oraz większe straty 
kiszonkowe. Przy późnym zbiorze poplo-
nu ozimego lepiej zamiast kukurydzy za-
siać mieszankę zbożowo-strączkową.

Kukurydza ma duże wymagania wzglę-
dem temperatury gleby i terminu siewu. 
Zasiana zbyt wcześnie (początek kwietnia) 
trafia w wilgotną glebę, której temperatu-
ra waha się między 4 a 7°C. Mimo dobrej 
jakości nasion i zaprawy, jeśli nie nastąpi 
szybkie ocieplenie, wschody mogą poważ-
nie ucierpieć. Najlepsze są terminy między 
10 a 25 kwietnia (w zależności od rejonu) 
– zasiana kukurydza wschodzi wolniej, ale 
zyskuje na długości wegetacji, lepiej się ko-
rzeni i daje duży plon o wysokiej jakości. 
Warto skorzystać tu ze wskaźników feno-
logicznych, np. pąkowanie mniszka. Ku-
kurydza siana w pierwszej dekadzie maja 
szybko wschodzi i często daje również do-
bre plony, ale jest wrażliwsza na suszę. 

Aby kukurydza dobrze się rozwijała, 
rośliny nie mogą rosnąć bliżej niż 5 cm od 
siebie. Tak więc niezależnie od kierunku 
uprawy niezbędne jest równomierne roz-
mieszczenie nasion w rzędach, co spełnia-
ją nowoczesne siewniki punktowe. War-
to wiedzieć, że w jednej zakupionej partii 
nasion mogą trafić się worki z kilku klas 
wielkościowych, dlatego konieczne jest 
wstępne ich posegregowanie (najlepiej 
według wagi). Równomierne rozmiesz-
czenie nasion w rzędach jest uzależnio-
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ne od prędkości jazdy – dla większości 
siewników nie powinna ona przekraczać 
6 km/h. Im większa prędkość, tym gorsze 
rozmieszczenie i niższy plon.

Aby skutecznie ograniczyć stra-
ty w plonach kukurydzy powodowane 
przez agrofagi, trzeba skutecznie ją chro-
nić. Koszt ochrony nie przekracza 7–8% 
ogólnych kosztów, a w ostatnim okresie, 
ze względu na drastyczne wzrosty cen na-
wozów i energii, udział kosztów ochro-
ny spadł do niecałych 4% (ryc. 1.). Naj-
większym zagrożeniem dla kukurydzy są 
chwasty. Źle odchwaszczona kukurydza 
traci prawie cały potencjał plonowania. 
Herbicydy muszą być skuteczne w zwal-
czaniu chwastów i ekonomiczne w sto-
sowaniu. Poważnym błędem jest późne 
opryskiwanie herbicydami, kiedy chwa-
sty przerastają już kukurydzą. W takim 
przypadku, mimo że później pole będzie 
czyste, szkody mogą przekroczyć 20%. Ze 
względu na fluktuacje pogodowe warto 
przygotować się na wtórne zachwaszcze-
nie, np. komosą, szarłatem czy chwast-
nicą. Szereg herbicydów można jeszcze 
zastosować w fazie 8 liści kukurydzy, ale 
plantacja musi być monitorowana. 

Nawożenie

Nawożenie zawsze było istotnym czyn-
nikiem poziomu nakładów na kukurydzę, 
stanowiąc obok suszenia ziarna podsta-
wowe źródło kosztów produkcji (ryc. 1A.). 
Dzisiaj, ze względu na drastyczny wzrost 
cen nawozów, stało się najistotniejszym 
elementem kosztów produkcji kukurydzy, 
stanowiąc blisko połowę ogólnych nakła-
dów (ryc. 1B.). W uprawie na kiszonkę na-
kłady na nawozy są podobne, ale propor-
cjonalnie ich udział w kosztach jest o oko-
ło 5% niższy ze względu na wysokie ceny 
usług związanych ze zbiorem i kiszeniem 
zielonej masy. 

Kukurydza ma średnie potrzeby pokar-
mowe. Ich wielkość oszacować można na 
podstawie tabeli 1. Warto zwrócić uwagę, 
że jednostkowe zapotrzebowanie na skład-
niki pokarmowe największe jest przy ni-
skich plonach (4–6 ton) i zmniejsza się 
wraz ze wzrostem plonowania. Można to 
znakomicie wykorzystać, planując propor-
cjonalnie niższe dawki tam gdzie kukury-
dza z reguły wysoko plonuje. Od wskaza-
nych w tabeli dawek odliczyć można często 
jedną trzecią, a nawet połowę, opierając się 
na badaniach zasobności gleby i uwzględ-
niając nawożenie organiczne. 

Rolnicy na ogół doceniają rolę azotu, 
ale często przeszacowują potrzeby roślin. 
Tymczasem wysokie (180–250 kg) nawo-
żenie azotem i niezbilansowane z fosfo-

rem i potasem dawki tego składnika mogą 
przyczynić się do: 

 ● nadmiernego wzrostu masy zielonej 
kosztem kolb i jakości plonu,

 ● opóźnienia dojrzewania,
 ● zmniejszenia odporności na wyleganie,
 ● bezproduktywnych i zagrażających 

środowisku strat azotu na skutek wy-
mywania.
Zaopatrzenie w potas decyduje o go-

spodarce wodnej roślin oraz tworzeniu 
węglowodanów, a więc kolb i ziarna. Ku-
kurydza ma duże zapotrzebowanie na 
potas – wymaga 150–250 kg K2O/ha. Ro-
śliny źle zaopatrzone w potas nieekono-
micznie gospodarują wodą i gorzej zno-
szą chłody wiosenne oraz susze. Łatwiej 
też wylegają i mają mniejszą odporność 
na choroby i szkodniki. Nie warto więc 
oszczędzać na potasie, bowiem odbija się 
to na plonie, zwłaszcza kolb i ziarna. 

Zapotrzebowanie na fosfor (P2O5) jest 
mniejsze, ale odgrywa on ważną rolę we 
wczesnym rozwoju roślin. Najlepszym 
i najtańszym rozwiązaniem jest nawo-
żenie startowe podczas siewu. Bliżej za-
gadnienia racjonalnego nawożenia oma-
wiane będą w ramach kolejnego wykładu 
w ramach konferencji towarzyszącej Dniu 
Kukurydzy w Przedsiębiorstwie Rolnym 
Długie Stare. 

Zbiór i konserwacja

Zbiór kukurydzy na kiszonkę powi-
nien następować, gdy ziarno osiągnie fazę 
dojrzałości woskowej, a części wegeta-
tywne nie są jeszcze podeschnięte. Obec-
nie do uprawy na kiszonkę coraz szerzej 
stosuje się odmiany mieszańcowe, mające 
tzw. efekt stay green, u których liście i ło-
dygi pozostają zielone aż do dojrzałości 
pełnej. Gwarantuje to dłuższą asymila-
cję, lepszą zdrowotność roślin i mniejsze 
wyleganie przed zbiorem. Odmiany ta-
kie na kiszonkę powinny być jednak zbie-
rane później – nawet na początku doj-
rzałości pełnej ziarna, tak by zapewnić 
przynajmniej 30% suchej masy do kisze-

nia. Jednakże po wystąpieniu jesiennych 
przymrozków zbiór powinien być wyko-
nany jak najszybciej, gdyż następuje po-
gorszenie jakości surowca do zakiszania. 
W trakcie zbioru niezbędne jest dokładne 
pocięcie masy kiszonkowej, uszkodzenie 
każdego ziarniaka oraz dobre ugniecenie 
i okrycie pryzmy. W trakcie konferencji 
będzie można obserwować pracę siloso-
kombajnów z nowoczesnym systemem 
rozdrabniania tzw. Shred Lage, charak-
teryzującym się dłuższą, ale dokładnie 
poszarpaną sieczką. Zapewnia ona lep-
sze wykorzystanie kiszonki z kukurydzy, 
zwłaszcza w przypadku niedoboru innych 
strukturalnych pasz objętościowych. 

Zbiór kukurydzy na ziarno następuje, 
gdy osiąga ona dojrzałość omłotową, tj. 
gdy zawartość wody w ziarnie spada po-
niżej 38%. Najlepiej zbierać przy wilgot-
nościach poniżej 30%. Koszty suszenia 
ziarna są stosunkowo wysokie i stanowią 
25–35% całkowitych kosztów produkcji. 
Kukurydzę trzeba suszyć, jeśli ziarno ma 
być produktem towarowym. Jeśli ziarno 
przeznaczamy na paszę we własnym go-
spodarstwie, należy je konserwować na 
mokro, kisząc w silosach lub w rękawach 
foliowych, co znacząco obniża koszty. 

Podsumowanie

Aby uzyskać pełną efektywność upra-
wy kukurydzy, należy zadbać o właściwe 
stanowisko i dobór odmiany, zbilansowa-
nie i precyzję w nawożeniu oraz dokład-
ność i terminowość zabiegów. Równolegle 
zadbać trzeba też o obniżenie nakładów. 
Obniżanie kosztów produkcji jest tylko 
z pozoru zabiegiem prostym, bowiem nie 
powinno prowadzić do obniżki wydajno-
ści oraz jakości plonów. Aby racjonali-
zacja nakładów była skuteczna, musi być 
oparta na gruntownej znajomości agro-
techniki i ekonomii. Istotny jest wybór 
poziomu intensywności, dostosowanie 
nakładów do warunków siedliskowych 
oraz zwiększenie jakości i precyzji wyko-
nania poszczególnych zabiegów. ◆

Tab. 1. Pobranie podstawowych składników pokarmowych przez kukurydzę 
w zależności od oczekiwanego plonu ziarna (według DMK , Niemcy)

Plon 
ziarna [t] Organ 

Składniki [kg/t]
N P2O5 K2O MgO CaO

1 
ziarno 12–16 6–9 4–6 2–3 2–3
słoma 5–9 3-5 15–25 2–4 5–7
RAZEM 17–24 9–14 19–31 4–7 5–10

Zapotrzebowanie na 1 ha
6 ziarno 144 70 146 36 42
10 ziarno 180 90 200 40 72
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Racjonalne nawożenie 
kukurydzy

PROF. DR HAB. PIOTR SZULC
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Okresowe niedobory wody w glebie 
(susza), częste w Polsce w sezonie wege-
tacyjnym, ograniczają potencjał plono-
wania nowych (plenniejszych) odmian 
kukurydzy. Dlatego też podstawowe za-
dania w uprawie kukurydzy sprowadzają 

się do realizacji potencjału plonotwórcze-
go oraz ochrony plonu przed działaniem 
niekorzystnych warunków pogodowych. 
Tak postawione zadania wymagają od 
rolnika znajomości zasad doboru odpo-
wiedniego stanowiska, a także opraco-

wania racjonalnego systemu nawożenia. 
Chociaż kukurydza nie jest wymagają-
ca w stosunku do przedplonu, to jednak 
wymaga gleb o uregulowanych stosun-
kach wodno-powietrznych i zasobnych 
w składniki pokarmowe. Niekoniecz-
nie muszą być to gleby ciężkie i średnie, 
gdyż wyniki doświadczeń wskazują, że 
przy dobrym zaopatrzeniu w wodę moż-
na uzyskać wysokie plony ziarna nawet na 
glebach lekkich. Niemniej, na terenach, na 
których występują cykliczne susze, należy 
rezygnować z uprawy kukurydzy na sta-
nowiskach marginalnych, gdyż zbyt czę-
sto są zawodne. Racjonalne nawożenie 
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Fot. 1. Przypalone wierzchołki i brzegi liści wskutek zastosowania pogłównie saletry amonowej

Pomimo stałego postępu hodowlanego średnie plony ziarna kukurydzy zbiera-
ne przez rolników nadal znacznie odbiegają od potencjału plonotwórczego dla 
warunków glebowo-klimatycznych Polski, który Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) ustalił na poziomie 10–12 t/ha. Podstawo-
we przyczyny niższego plonowania wynikają ze zbyt kwaśnych gleb, niedosta-
tecznego zaopatrzenia w składniki pokarmowe, a także niedostosowania syste-
mu nawożenia do potrzeb ilościowych, zwłaszcza dynamiki pobierania składni-
ków pokarmowych przez rośliny w całym okresie wegetacji. 
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kukurydzy wymaga pokrycia zapotrze-
bowania na wszystkie niezbędne skład-
niki pokarmowe w całym okresie wege-
tacji. Należy pamiętać, że optymalizacja 
nawożenia kukurydzy ma na celu przede 
wszystkim kontrolę plonotwórczego dzia-
łania azotu. Z jednej strony sprowadza się 
ona do ustalenia optymalnej uzasadnio-
nej ekonomicznie dawki nawozowej azo-
tu, a z drugiej do poprawy efektywności 
stosowanego azotu w nawozie mineral-
nym. Dawka nawozu mineralnego zależy 
od zapotrzebowania rośliny na azot oraz 
stopnia pokrycia potrzeb przez azot gle-
bowy powstający z mineralizacji. Dawkę 
azotu można wyliczyć, posługując się na-
stępującym wzorem:

Nn = (P × Pj) – 1,5 × Nmin (0–60 cm)
gdzie:
Nn –  dawka nawozowa azotu [kg/ha], 
P –  zakładany plon ziarna [t/ha],
Pj –  pobranie jednostkowe azotu 

[kg/t ziarna + odpowiednia masa 
słomy],

Nmin –  zawartość azotu mineralnego 
w glebie w warstwie do 60 cm.

Posługując się podanym wyżej algo-
rytmem, należy mieć na uwadze szeroki 
zakres pobierania jednostkowego azotu, 
które w zależności od warunków glebo-
wych kształtuje się w przedziale 20–26 kg 
N/t ziarna + odpowiednia masa słomy. 
W praktyce niższe wartości przyjmuje się 
na glebach żyznych, które gwarantują do-
bre zaopatrzenie kukurydzy w azot i inne 
składniki pokarmowe. Wielkość dawek 
nawozów mineralnych, w tym również 
nawozów azotowych, powinna odpowia-
dać potrzebom kukurydzy z uwzględnie-
niem ilości przyswajalnych składników, 
które znajdują się glebie. Dlatego też naj-

lepiej wykonać analizę zasobności gleby 
w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej 
(OSChR). Należy jednak zaznaczyć, że 
w ciągu ostatnich 15 lat nie wzrosło za-
interesowanie producentów rolnych ba-
daniem gleby w OSChR. Cały czas dawki 
nawozów w zdecydowanej większości go-
spodarstw ustalane są w sposób przypad-
kowy (tab. 1.). Następnie w oparciu o za-
sobność gleby oraz jednost-
kowe pobranie składników 
pokarmowych z plonem 
(tab. 2.) należy ustalić 
wielkość dawek nawo-
zów mineralnych. Na-
leży również pamiętać 
o tym, że kukurydza produkuje 
duży plon, jeżeli w tonie ziar-
na wraz z całą masą słomy jest 
w stanie zgromadzić dużo 
innych makroelementów, 
takich jak potas, magnez 
i wapń. Tylko wówczas 
wzrasta produktywność jednostkowego 
pobrania azotu. Im lepszy stan odżywie-
nia kukurydzy, tym mniejszą dawkę azo-
tu trzeba zastosować w celu wyproduko-
wania takiego samego plonu ziarna.

Racjonalne i ekonomiczne nawożenie 
kukurydzy azotem, poza ustaleniem daw-
ki nawozowej, wymaga także odpowied-
niego doboru nawozu oraz wyboru opty-
malnego terminu stosowania. Standar-
towo zaleca się stosowanie dawek dzielo-
nych, tj. 50–70% dawki przedsiewnie (im 
gleba lżejsza, tym mniej) i pozostałą część 
pogłównie, lecz najpóźniej do fazy 4.–
6. liścia. Ważne, aby zabieg pogłówny nie 
był spóźniony, gdyż intensywne pobiera-
nie składników pokarmowych przez ku-
kurydzę rozpoczyna się od fazy 6–8 liści 
i trwa do końca kwitnienia (tab. 3.). Za-
tem wskazane jest, aby od tej fazy rośliny 
miały do dyspozycji w glebie znaczne ilo-
ści dostępnych składników pokarmowych 
(w tym azotu). Dobór nawozu powinien 

przede wszystkim uwzględniać odczyn 
gleby (w stanowiskach o niższym odczy-
nie należy unikać stosowania nawozów 
silnie zakwaszających), a także zasobność 
gleby w inne podstawowe składniki po-
karmowe. 

Nawożenie przedsiewne kukurydzy 
w jednej dawce powinno być wykona-
ne w formie nawozów wolniej działa-
jących, na około 2 tygodnie przed sie-
wem kukurydzy. Nawożenie kukurydzy 
mocznikiem jest bardzo wskazane, co 
wynika z kilku powodów. Pierwszym 
jest wzajemna synergia pobierania for-
my NH4 oraz fosforu. Kolejnym mniej-
sza ilość energii potrzeba roślinie do po-
brania formy amidowej i wykorzystania 
przez rośliny. Trzeba jednak mieć świa-
domość, że intensywne pobranie azotu 
następuje przez młode korzenie, a wa-
runki niesprzyjające ich rozwojowi silnie 
ograniczają transport składników do ro-
śliny. Kolejnym argumentem przemawia-
jącym na korzyść nawożenia kukurydzy 
mocznikiem jest łatwość podania tego 
nawozu oraz wymieszanie go z glebą. Za-
bezpiecza to przed stratami azotu w po-
staci amoniaku, a jednocześnie unieza-
leżnia od ewentualnego powierzchnio-

Tab. 1. Liczba przebadanych próbek glebowych w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych [Artyszak 2022]
Lata Liczba przebadanych próbek [tys. szt.] Przebadana powierzchnia [tys. ha]

2006–2009 1612 3635
2010–2013 1604 3858
2014–2017 1511 3613
2017–2020 1764 3906
średnio 1623 3753

Tab. 2. Pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę [Michalski 2022]
Pobranie jednostkowe [kg/t ziarna suchego + słoma]

azot (N) fosfor (P2O5) potas (K2O) magnez (MgO) wapń (CaO)
20–26 10–12 20–24 4–7 7–10
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wego przesuszenia gleby. Mocznik, łą-
cząc się z wodą oraz przy udziale enzymu 
ureazy, przechodzi w węglan amonu. Jon 
amonowy w nieodpowiednich warun-
kach glebowo-temperaturowych zamiast 
ulegać procesowi nitryfikacji, czyli przej-
ściu do formy azotanowej (NO3), może 
przejść w amoniak i jako gaz uciec z gle-
by. Straty azotu w takiej sytuacji wahają 
się od 15 do nawet 50%. Prawidłowe za-
stosowanie mocznika, tzn. wymieszanie 
go z glebą przy odpowiedniej wilgotności, 

pozwala zazwyczaj na ograniczenie strat 
azotu do poziomu około 10%. W ostat-
nim okresie producenci kukurydzy sto-
sują mocznik wzbogacony o inhibitory 
jego rozkładu (inhibitory ureazy, otocz-
ki spowalniające uwalnianie azotu). Ta-
kie nawozy prawidłowo zastosowane po-
zwalają znacznie ograniczyć straty azotu, 
nawet w średnio korzystnych warunkach. 
Najszybciej jednak pobieraną przez ku-
kurydzę formą azotu jest forma azota-
nowa. Zastosowana wcześnie, tzn. w fa-

zie 3–4 liści, jest szybko pobierana przez 
młode rośliny. Duża akumulacja tej for-
my azotu w roślinie powoduje rozrze-
dzenie soku komórkowego. Zwiększa to 
podatność roślin na uszkodzenia powo-
dowane przez wiosenne przymrozki, naj-
częściej przypadające na pierwszą dekadę 
maja. Szybkie pobieranie tej formy azotu 
przez kukurydzę w ciągu dnia powoduje 
jej transport z korzeni do młodych liści, 
z pominięciem wbudowywania w amino-
kwasy. Efektem tego jest żółknięcie, a na-
stępnie przypalanie wierzchołków i brze-
gów liści (fot. 1.). Objawy takiego szyb-
kiego pobierania azotu są widoczne na 
roślinach już po kilku dniach od momen-
tu aplikacji nawozu. Dlatego bezpieczniej 
jest nie stosować tej formy azotu pogłów-
nie w kukurydzy, zwłaszcza w mokrym 
roku. Z kolei podczas suchej wiosny, któ-
ra często zdarza się w naszym kraju, ża-
den nawóz granulowany dobrze nie dzia-
ła. Dlatego alternatywą jest dolistne za-
stosowanie, np. mocznika, który bardzo 
dobrze rozpuszcza się w wodzie. Roztwór 
wykazuje niskie ciśnienie osmotyczne 
w porównaniu z nawozami nieorganicz-
nymi, ma dużą przyczepność, powoduje 
rozluźnienie wierzchniej warstwy tka-
nek. Dlatego jest szybko absorbowany 
(pobierany) przez roślinę i przy jego sto-
sowaniu występują najmniejsze objawy 
poparzenia kukurydzy. Stężenie roztwo-
ru mocznika w przypadku kukurydzy 
powinno wynosić 6% (tzn. 6 kg nawozu 
na 100 l wody). Dokarmianie kukury-
dzy mocznikiem powinno być wykonane 
w fazie 6–7 liści. Z licznych badań wyni-
ka, że kukurydza opryskana roztworem 
mocznika we wczesnych fazach rozwoju 
zwiększa plon zielonej masy. Efektyw-
ność dolistnego dokarmiania kukurydzy 
mocznikiem uzależniona jest od tempe-
ratury i względnej wilgotności powietrza. 
Dlatego najlepszym terminem wykona-
nia tego zabiegu jest późny wieczór oraz 
wczesny ranek, gdy temperatura jest sto-
sunkowo niska. Powoduje to wolniejsze 
wyparowanie wody z kropli, natomiast 
względna wilgotność powietrza sprzyja 
zachowaniu prawidłowego turgoru rośli-
nie. Zabieg dolistnego dokarmiania ku-
kurydzy mocznikiem można łączyć rów-
nież z innymi zabiegami ochronnymi.
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Fot. 2. Zakłócenie gospodarki wodnej i azotowej rośliny skutkuje brakiem zaziar-
nienia wierzchołka kolby

Tab. 3. Względne pobranie podstawowych składników pokarmowych przez kukurydzę [Grzebisz 2002]

Fazy rozwojowe
Składniki pokarmowe

azot (N) fosfor (P2O5) potas (K2O) magnez (MgO)
do fazy 4. liścia 2 1 4 3
8. liść – do końca kwitnienia 85 73 96 78
nalewanie ziarna 13 26 0 19
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Skuteczność i efektywność nawożenia 
kukurydzy fosforem można poprawić, 
stosując nawożenie zlokalizowane (star-
towe), co jednocześnie pozwala na reduk-
cję kosztów i zmniejszenie zagrożeń śro-
dowiskowych wynikających z możliwości 
stosowania niższych dawek nawozów mi-
neralnych. Nawożenie startowe powin-
no stać się standardem w uprawie kuku-
rydzy, ponieważ taka metoda aplikacji 
składników pokarmowych (azotu i fosfo-
ru) zwiększa plonowanie kukurydzy oraz 
obniża wilgotność ziarna w porównaniu 
z tradycyjnym nawożeniem rzutowym. 

Nawożenie zlokalizowane pozwala zde-
cydowanie mniejszym nakładem uzyskać 
wysoką koncentrację składnika w strefie 
znajdującej się poniżej ziarniaka. Korzy-
ści wynikające z takiego układu można 
sklasyfikować do dwóch grup.

Umieszczenie granuli nawozowej 
w warstwie gleby nieulegającej zazwy-
czaj przesuszeniu podczas wiosennych 
okresów bez opadów umożliwia ciągły 
dostęp do składników pokarmowych dy-
namicznie rozwijającym się roślinom ku-
kurydzy. Wpływa to bardzo pozytywnie 
na ich rozwój, gdyż każdy niedobór w po-

czątkowym okresie odbija się spowolnie-
niem wzrostu. 

Młode korzonki, aby odpowiednio od-
żywić roślinę, rozwijają się w kierunku 
większego stężenia składników pokarmo-
wych w glebie. Uzyskując wysoką koncen-
trację składników pokarmowych poniżej 
nasion, stymulujemy silniejszy wzrost 
korzeni w głąb gleby (tab. 4.). Taki układ 
jest mniej zależny od powierzchniowego 
przesuszenia gleby, co uniezależnia roz-
wój kukurydzy od okresowych niedobo-
rów opadów atmosferycznych. 

Kukurydzę w naszych warunkach kli-
matycznych sieje się w trzeciej dekadzie 
kwietnia. Jednakże w tym okresie gle-
ba nie jest na tyle ciepła, by spełnić wy-
magania termiczne w fazie kiełkowania 
i wschodów. Problem ten w większym 
stopniu dotyczy odmian kukurydzy w ty-
pie dent, ponieważ siew takich mieszań-
ców powinien nastąpić wyłącznie w gle-
bę dobrze ogrzaną, tzn. o temperaturze 
8–12°C. Z kolei siew odmian będących 
w typie flint może być wykonany w glebę 
chłodniejszą (5–6°C), dlatego też możli-
wy jest wcześniejszy termin ich wysiewu. 
Chłodna pogoda bezpośrednio po siewie 
kukurydzy hamuje możliwość pobierania 
fosforu i azotu. Właśnie dlatego nawoże-
nie startowe dotyczy tych dwóch makro-
składników. Nawożenie startowe pozwala 
na ograniczenie ryzyka niemożności ich 
pobrania w tak newralgicznym okresie 

W Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zrealizowano 
badania polowe, w których badano efektywność dawki fosforu (80 kg P205/ha) w zależności 
od głębokości jej usytuowania w glebie. Dawka fosforu była wysiewana w sposób tradycyjny 
(rzutowo), 5 cm od powierzchni gleby (ta sama głębokość co siew nasion), 10 cm od 
powierzchni gleby (5 cm poniżej nasion) i 15 cm od powierzchni gleby (10 cm poniżej 
nasion). Wykazano jednoznacznie, że największą dynamiką początkowego wzrostu 
charakteryzowała się kukurydza, w której fosfor wysiano na głębokości siewu nasion oraz 5 
cm poniżej nasion (ryc. 1.). Dynamika początkowego wzrostu oraz odżywienie roślin w fazie 
młodocianej decydują o wielkości plonu ziarna, stąd też identyczny wpływ głębokości 
wysiewu fosforu odnotowano w przypadku plonu ziarna (ryc. 2.).  
 

 

 
 
Ryc. 1. Wpływ głębokości wysiewu fosforu na dynamikę początkowego wzrostu kukurydzy wyrażonej suchą 
masą pojedynczej rośliny w fazie 6–7 liści [Szulc 2015] 
 
 

 
Ryc. 2. Wpływ głębokości wysiewu fosforu na plon ziarna [Szulc 2015] 
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wzrostu kukurydzy, jaką jest faza mło-
dociana. Kukurydza pobiera jony fosfo-
ranowe, wykorzystując formę amonową 
azotu (NH4

+), która jest pobierana w każ-
dej temperaturze, a to z kolei wymusza 
pobranie ujemnie naładowanych jonów 
fosforu. Dlatego też forma NH4 pozwala 
roślinie kukurydzy lepiej pobierać fosfor, 
zwłaszcza w niesprzyjających warunkach 
termiczno-wilgotnościowych. Kukurydza 
natomiast nie przepada za formą azotano-
wą ponieważ:

 ● większe stężenie NO3 zwiększa przy-
rost korzenia na grubość, lecz nie 
sprzyja przyrostowi na długość i zwięk-
szeniu liczby wytworzonych korzeni,

 ● zbyt wysoka koncentracja NO3 w ko-
rzeniu ogranicza wzrost i rozwój syste-
mu korzeniowego,

 ● do pobrania formy azotanowej przez 
rośliny potrzeba więcej energii niż 
do pobrania formy amonowej, co jest 
istotne w okresie wiosennego jej nie-
doboru,

 ● nadmiar NO3 przyspiesza starzenie się 
liści oraz powoduje nadmierną wybu-
jałość, szczególnie w fazie 6–8 liści.
Z przytoczonych powyżej stwierdzeń 

wynika, że do nawożenia kukurydzy pod 
korzeń preferowane są nawozy wielo-
składnikowe, np. fosforan amonu. Takie 
rozwiązanie nie jest do końca prawidło-
we, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia 
kiełkujących ziarniaków, zwłaszcza gdy 
nawóz zostanie umieszczony zbyt blisko 
nich. Dlatego w praktyce najpopularniej-
szy jest polidap (fosforan amonu), który 
w dawce 100 kg nawozu na 1 ha wnosi do 
gleby 18 kg N/ha i 46 kg P2O5/ha. Wyni-
ka to z faktu, że nawóz ten zawiera fos-
for w łatwo rozpuszczalnej formie oraz 
ułatwiający jego pobranie azot amonowy 
(NH4). 

Badania dotyczące startowego nawo-
żenia kukurydzy w Katedrze Agronomii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu prowadzone są już prawie 50 lat. Wy-
nika z nich jednoznacznie, że taka meto-
da aplikacji azotu czy też fosforu zwięk-
sza dynamikę początkowego wzrostu ku-
kurydzy (fot. 3.), obniża zawartość wody 
w ziarnie podczas zbioru oraz zwiększa 
plon ziarna średnio o około 10 dt/ha. 
Stwierdzono również, że o efektywności 
nawożenia startowego (rzędowego) decy-
duje ponadto dobór odmian. Wśród od-
mian występują mieszańce konsekwent-
nie reagujące zwyżką plonu ziarna na 
nawożenie startowe, ale także odmiany 
obojętnie reagujące na taki system apli-
kacji nawozu. Najprawdopodobniej wią-
że się to ze zróżnicowaną wrażliwością 
na warunki termiczne oraz różną dyna-
miką początkowego rozwoju systemu ko-
rzeniowego. Stosując nawożenie startowe 
w uprawie kukurydzy, należy przestrze-
gać jednak kilku zasad. Nawóz nie powi-
nien być zlokalizowany zbyt blisko na-
sion, aby nie doszło do zatrucia amonia-
kiem, w przypadku gdy zawiera on azot 
lub stężenie soli mogące doprowadzić do 
uszkodzenia kiełkujących nasion. Nie po-
winien być też umiejscowiony w zbyt du-
żej odległości od nasion, aby dostarczone 
składniki mineralne były dla roślin do-
stępne jak najszybciej. Idealnym rozwią-
zaniem jest usytuowanie nawozu w od-
ległości 5 cm poniżej i 5 cm obok nasion 
kukurydzy. Należy nadmienić, że nawo-

żenie zlokalizowane jest szczególnie zale-
cane przy siewach bezpośrednich, ponie-
waż w tej technologii nie ma innej możli-
wości dostarczania nawozu w głąb gleby. 
Prawidłowe zlokalizowanie nawozu wią-
że się z jego równomiernym rozmiesz-
czeniem w rzędach pod nasionami. Brak 
takiego wyrównania oznacza nierówno-
mierne wschody i wcześniejszy rozwój ro-
ślin, a co za tym idzie – konkurencję mię-
dzy roślinami, która negatywnie odbija 
się na wynikach produkcji. 

W Katedrze Agronomii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zrealizowano 
badania polowe, w których badano efek-
tywność dawki fosforu (80 kg P205/ha) 
w zależności od głębokości jej usytuowa-
nia w glebie. Dawka fosforu była wysiewa-
na w sposób tradycyjny (rzutowo), 5 cm 
od powierzchni gleby (ta sama głębokość 
co siew nasion), 10 cm od powierzchni 
gleby (5 cm poniżej nasion) i 15 cm od po-
wierzchni gleby (10 cm poniżej nasion). 
Wykazano jednoznacznie, że największą 
dynamiką początkowego wzrostu charak-
teryzowała się kukurydza, w której fosfor 
wysiano na głębokości siewu nasion oraz 
5 cm poniżej nasion (ryc. 1.). Dynami-
ka początkowego wzrostu oraz odżywie-
nie roślin w fazie młodocianej decydują 
o wielkości plonu ziarna, stąd też iden-
tyczny wpływ głębokości wysiewu fosfo-
ru odnotowano w przypadku plonu ziar-
na (ryc. 2.).  ◆

Tab. 4. Wpływ wieku rośliny i odległości od rządka kukurydzy  
na gęstość korzeni na głębokości 0–15 cm [Mengel i in. 1984]

Wiek rośliny [dni]
Odległość próbki od rządka 

2 cm 18 cm 35 cm
49 1,6 1,2 0,8
69 1,8 1,1 0,7
82 2,2 1,6 1,0
96 2,7 1,8 1,4
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Fot. 3. Porównanie wigoru początko-
wego wzrostu kukurydzy. Z lewej stro-
ny kukurydza nawożona w sposób tra-
dycyjny (rzutowo), z prawej startowo 
(rzędowo)
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