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Instrukcja uprawy kukurydzy
na cele spożywcze

Wstęp 

Kukurydza ze zbiorami ponad 1,15 mld ton jest najważniejszą światową ro-
śliną zbożową, wyprzedzając o 1/3 zbiory ziarna dwu kolejnych gatunków: ryżu 
i pszenicy. Pochodzi z Ameryki Środkowej, gdzie jej uprawa była podstawą rozwoju 
wielkich cywilizacji tego rejonu: Azteków, Majów czy Inków. Stamtąd opanowała 
cały świat będąc użytkowana jako roślina paszowa, ale także stanowi podstawę 
wyżywienia ludności. Ziarno kukurydziane w postaci mniej lub bardziej przetwo-
rzonej jest nieodzownym i stosunkowo tanim składnikiem codziennego menu 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej oraz wielu krajów w Afryce i Azji. Również w kra-

zbiorów i/lub przechowywania kukurydzy o zbyt wysokiej wilgotności. W związ-
ku z tym terminowe zbiory i właściwe przechowywanie mogą zmniejszyć ryzyko 
zanieczyszczenia kukurydzy toksynami Fusarium, szczególnie tymi wytwarzanymi 
przez F. graminearum. Optymalny poziom wilgotności wskazany dla rozpoczęcia 
zbiorów wynosi w naszych warunkach około 30-32%. Oczywiście lepiej jest, gdy 
młóci się kukurydzę, która zawiera 25 czy mniej procent wody, jednakże pozosta-
wienie kukurydzy na polu przez długi czas po osiągnięciu dojrzałości omłotowej, 
zwiększa ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami. Wskazane jest też jak najmniej-
sze uszkadzanie ziarna, dlatego kombajn powinien być odpowiednio dostosowa-
ny i ustawiony do zbioru przy określonej wilgotności ziarna. Omłócona kukurydza 
powinna być wysuszona w ciągu jednego do dwóch dni od zbioru, przynajmniej 
do 16 procent wilgotności. Trzeba wiedzieć, że suszenie kukurydzy gorącym po-
wietrzem nie zmniejsza zawartości mikotoksyn w ziarnie. A grzyby fuzaryjne łatwo 
rozwijają się w masie omłóconego ziarna kukurydzy, tym bardziej że zanieczysz-
czenia (połamane ziarno, łuski, kawałki liści) mają jeszcze wyższą wilgotność niż 
ziarno. Później, omłócone i wysuszone ziarno należy regularnie napowietrzać oraz 
monitorować podczas przechowywania. 

 mgr Joanna Jus
konsultacja merytoryczna:

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
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jach rozwiniętych dynamicznie rośnie wykorzystanie kukurydzy na cele spożyw-
cze rośnie spożycie ziarna kukurydzy, a produkty z niego wytworzone wzbogacają 
i urozmaicają dietę. Mąka, kaszka, a także skrobia kukurydziana wchodzą w skład 
wielu produktów spotykanych na półkach sklepowych: słodycze, napoje, produkty 
mleczarskie, odżywki dla dzieci, chleb i pieczywo cukiernicze oraz dania gotowe.

Wg statystyk FAO na świecie na cele spożywcze zużywa się ok. 140 mln ton 
ziarna kukurydzy – zarówno w postaci nieprzetworzonej jak i produktów pozyski-
wanych w trzech głównych kierunkach przerobu:
 produkcji młynarskiej (tzw. przemiał na sucho; ang. dry milling): gruba kasza – 

inaczej grys, kaszka (semolina) i mąka 
 przemiału na mokro (wet milling) dla pozyskania skrobi w procesie tzw.. Skro-

bia jest ważnym produktem niezbędnym przy przetwórstwie żywności i pro-
dukcji dań gotowych 

 w procesie destylacji – dla pozyskania spirytusu spożywczego (służący m.in. do 
produkcji whisky typu Bourbon). 
Kasza i mąka kukurydziana bogate są w witaminy i składniki mineralne i co 

ważne: nie zawierają typowego dla innych zbóż glutenu, mogą je więc jadać osoby 
chore na celiakię. Produktem ubocznym przy produkcji skrobi i alkoholu są zarod-
ki, z których pozyskuje się wartościowy olej spożywczy będący źródłem kwasów 
OMEGA-3 oraz białko wykorzystywane na cele spożywcze lub paszowe. Wyjaśnić 
tu trzeba, że pozyskiwane przy produkcji skrobi białko, nazywane glutenem ku-
kurydzianym – ma zupełnie inny skład i nie szkodzi osobom wymagającym diety 
bezglutenowej. 

Kukurydza ze względu na posiadane wartości smakowe oraz odżywcze stanowi 
ważny składnik diety ludzi na całym świecie. Ziarno kukurydzy zawiera 60-70 % 
skrobi oraz ok. 10% białka, ale o nieco niższej niż u innych zbóż jakości. Zawiera 
witaminy z grupy B, a także D, E, K i prowitaminę A (żółte karotenoidy) oraz po-
szukiwane w zdrowej diecie luteinę i zeaksantynę, które opóźniają rozwój zaćmy 
czy zwyrodnienia plamki żółtej. Kukurydza to także dobre źródło wielu składni-
ków mineralnych. Jednakże kukurydza to przede wszystkim bogate źródło energii: 
100 g ziaren kukurydzy dostarcza organizmowi 365 kcal, a kukurydza konserwowa 
z puszki zawiera ok. 100 kcal. Dlatego też chrupki, płatki czy wafl e kukurydziane, ze 
względu na wysoki indeks glikemiczny i niewielką wartość odżywczą nie powinny 
stanowić codziennego elementu diety, zwłaszcza u dzieci. 

Kukurydza w Polsce

Światowy boom kukurydziany ma również swoje odzwierciedlenie w Polsce. 
Stała się ona drugą co do waż- ności rośliną uprawną, a jej rola 
kukurydzy w polskim rolnictwie i całej gospodarce znacznie wzrosła 

występowania mikotoksyn. Inne natomiast gatunki tych grzybów częściej atakują 
kolby o ściślej przylegających liściach okrywowych, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
ognisk zgnilizny kolb u takich odmian. 

Owady żerujące na kolbach i ziarnie sprzyjają zwiększonemu porażeniu ich 
przez grzyby fuzaryjne. Żerowanie chrząszczy czy larw, które tworzą otwory 
w liściach okrywowych czy też rany na ziarnach, umożliwia inwazję np. Fusarium 
verti cillioides i w efekcie pleśnienie kolb. Najczęściej takie uszkodzenia powodują 
larwy omacnicy prosowianki, ale dziś spotyka się coraz więcej innych sprawców 
jak np. urazek kukurydziany, larwy piętnówki, chrząszcze stonki korzeniowej, zmie-
niki, a nawet mszyce. Jeśli producent spodziewa się większego zagrożenia ze stro-
ny tych owadów, konieczne jest wykonanie zabiegu (-ów) chemicznych, zapew-
niających zwalczanie tych szkodników, co będzie skutkowało niższym poziomem 
zanieczyszczenia mikotoksynami zebranego ziarna. 

W praktyce zawsze trzeba liczyć się z możliwością ataku grzybów z rodzaju 
Fusarium i zanieczyszczeniu plonu mikotoksynami, zwłaszcza jeśli warunki będą 
sprzyjające dla rozwoju grzybów. Nawet bezobjawowe rośliny i ziarno kukurydzy 
bywają powszechnie pokryte zarodnikami F. verti cillioides czy F. graminearum. 
Dlatego też trzeba zwracać baczną uwagę na wszystkie czynniki agrotechniczne 
istotne dla kondycji kukurydzy i końcowej jakości plonu, jak np.: 
– unikać należy monokultury kukurydzy, dobrze jest też nie uprawiać jej bezpo-

średnio po zbożach (zwłaszcza pszenicy). Przerwa dwu- trzyletnia w uprawie 
tych podatnych na fuzariozy gatunków przez może obniżyć znacznie obniżyć po-
ziom inokulum np. Fusarium avenaceum, F. graminearum czy F. poae. Rotacja 
pól i gatunków zbóż jest zatem ważną praktyką mającą na celu zmniejszenie 
ryzyka skażenia mikotoksynami, ale musi być połączona także z innymi dzia-
łaniami ograniczającymi występowanie fuzariozy. Należy jednak pamiętać, że 
w roku epidemicznym wysyp zarodników różnych gatunków Fusarium jest bar-
dzo duży, a dzięki przenoszeniu drogą powietrzną są szeroko rozpowszechnione. 

– uprawiać kukurydzą na glebach o dobrej strukturze i niezbyt zbitych. Jeśli gleba 
jest nadmiernie zagęszczona, głęboszowanie może złagodzić stres i zmniejszyć 
ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami

– unikać nadmiernego zagęszczenia roślin; wato skonsultować decyzję odnośnie 
gęstości siewu z dostawcą nasion 

– stosować odpowiedni poziomu nawożenia azotem i jego zbilansowani z innymi 
składnikami odżywczymi. Ponieważ istotne znaczenie ma dobre tempo rozwoju 
roślin i unikanie stresów, warto zastosować wspomagające nawożenie dolistne 
lub ewentualnie jeden z zalecanych biostymulatorów – zwłaszcza w przypadku 
niekorzystnych warunków rozwojowych (długotrwałe chłody, susza itp.) 
Zanieczyszczenie kukurydzy toksynami wytwarzanymi przez 

grzyby fuzaryjne jest często wy- nikiem nadmiernego opóźniania 10 3

w ostatnich latach. Kukurydza dziś jest nie tylko cenną rośliną pastewną, szczegól-
nie efektywną w żywieniu bydła opasowego i mlecznego oraz drobiu, ale również 
rośliną przemysłową, coraz powszechniej stosowaną w przemyśle spożywczym. 
Powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej wzrosła z ok. 50 tys. ha w połowie lat 
90-tych do 333 tys. ha w 2010 roku i ponad 1,0 mln ha w roku 2021. Szacuje się, 
że na cele spożywcze wykorzystuje się 350-400 tys. ton ziarna, co odpowiada zbio-
rom z ok. 50 tys. ha. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na cele spożywcze 
konieczne jest stosowanie nowoczesnych technologii uprawy, wykorzystujących 
postęp hodowlany, osiągnięcia biotechnologii oraz metody efektywnego nawoże-
nia i ochrony roślin.

Kukurydzy ziarnowa zwiększa bioróżnorodność na naszych polach (jako 6-te 
zboże), a jej uprawa z racji odmienności cyklu rozwojowego stanowi bufor w sto-
sunku do pozostałych zbóż, zapewniając stabilizację krajowych sumarycznych 
zbiorów ziarna (kukurydza pobiera większość wody w okresie lata, zaś zboża po-
trzebują dużo wody w maju-czerwcu). Rosnąca powierzchnia kukurydzy zwiększa 
pulę dostępnych, korzystnych dla innych zbóż zmianowań. 

Odmiany niosą postęp

Nowoczesna uprawa kukurydzy opiera się na wysokowydajnych odmianach 
mieszańcowych, odpowiednio dobranych do warunków glebowo-klimatycznych 
i stosowaniu kwalifi kowanego materiału nasiennego. Dzięki pracy hodowców 
trafi ające na rynek odmiany kukurydzy są coraz lepiej dostosowane do potrzeb 
producentów pod względem potencjału plonowania, wartości odżywczych, od-
porności na suszę i większej tolerancji na choroby i szkodniki. Dzięki temu zbierane 
plony są coraz wyższe, a koszty produkcji – w tym zwłaszcza koszty suszenia pro-
porcjonalnie niższe. Jednakże duży potencjał produkcyjny nowych odmian może 
ujawnić się tylko w warunkach coraz lepszej technologii uprawy. Wykorzystanie 
tego potencjału wymaga stosowania poprawnej agrotechnik, opartej na umiejęt-
nym wykorzystaniu przemysłowych środków produkcji, zwłaszcza nawozów, środ-
ków ochrony roślin oraz coraz wydajniejszych i lepiej dostosowanych do współcze-
snych wymagań maszyn i urządzeń.

Decydując się na zakup materiału siewnego, rolnik powinien wybrać odpowied-
nio wczesną odmianę, o wysokim plonowaniu. W praktyce pokutuje przekonanie, 
że siejąc późną odmianę uzyskuje się wyższe plony. Jest to tylko ważne, ale tylko 
w teorii. Wyhodowanie wczesnych, a jednocześnie plennych mieszańców sprawi-
ło, że negatywna zależność między wczesnością a plonowaniem w praktyce jest 
coraz mniej widoczna (rysunek). Dzięki temu uprawa kukurydzy na 
ziarno staje się mniej ryzykowna, dając możliwości uzyskania wyso-

może zniszczyć 60 do 80 % chwastów. Jednakże najczęściej w uprawie kukurydzy 
konieczne jest stosowanie herbicydów dostosowanych do rosnących gatunków 
chwastów. Informacje o dostępnych środkach rolnicy znajdą na stronie interneto-
wej Instytutu Ochrony Roślin oraz w biuletynach informacyjnych. 

Kukurydza coraz częściej porażana jest przez choroby. W naszych warunkach 
największe szkody wyrządzają choroby fuzaryjne, które objawiają się jako: 1/ zgo-
rzel siewek i zgnilizna korzeni (szkody ogranicza dobra zaprawa ziarna); 2/ zgorzel 
podstawy łodygi powodująca wyleganie łanu (decyduje odporność odmianowa) 
oraz 3/ fuzarioza kolb i ziarna - która może znacznie obniżyć plon, a często ograni-
czyć jego wykorzystanie z powodu zawartości mikotoksyn. Z innych chorób znana 
jest głownia guzowata pogarszająca jakość sporządzanych z kukurydzy kiszonek, 
ale na szczęście poraża zwykle nie więcej niż 1-2% roślin. Coraz częściej występują 
też choroby liści, zwłaszcza w wilgotniejszych rejonach kraju (np. helmintosporio-
za). Spośród szkodników kukurydzy duże szkody wyrządza masowo występująca 
ostatnio omacnica prosowianka, a w latach o chłodnej wiośnie – ploniarka zbo-
żówka. Lokalnie duże straty mogą powodować też rolnice, pędraki i mszyce. Na 
polskim rynku dostępnych jest kilkanaście środków chemicznych do zwalczania 
chorób i szkodników. Ich dostępność jest jednak coraz bardziej ograniczana wsku-
tek wycofywania wielu substancji czynnych. W ich wyborze i stosowaniu pomocne 
są ofi cjalne etykiety, których zaleceń należy bezwzględnie przestrzegać.

Praktyki produkcyjne służące dobrej zdrowotności 
ziarna i bezpieczeństwu żywnościowemu

Największym zagrożeniem dla uprawy kukurydzy i produktów z niej uzyskiwa-
nych jest jej zakażenie grzybami produkującymi mikotoksyny. Objawy fuzariozy na 
kolbach i skażenie ziarna mikotoksynami jest często związane ze stresem suszy 
przed i podczas wyrzucania znamion. W związku z tym praktyki produkcyjne, któ-
re minimalizują stres, zmniejszają też ryzyko zanieczyszczenia fumonizyną, DON 
czy inna mikotoksyną. Istnieją dziedziczne, genetyczne różnice między odmianami 
kukurydzy pod względem ich podatności na infekcję Fusarium i skażenie miko-
toksynami, jednakże większość mieszańców jest mniej lub bardziej podatna. Stąd 
ważnym jest, aby wysiewne odmiany były dostosowane do lokalnych warunków 
klimatyczno-glebowych, bowiem mieszańce wyhodowane dalej od rejonów ich 
uprawy mają mniejsze zdolności adaptacyjne i tendencję do gromadzenia wyż-
szych poziomów szkodliwych metabolitów niż hybrydy zaadaptowane. Powstawa-
nie mikotoksyn zależy od warunków lokalnych i dominującego gatunku grzyba, 
stąd zawsze trzeba się mieć na baczności. Dla przykładu: niektóre grzyby fuzaryjne 
kolonizują tylko znamiona, stąd siew odmian o zwartych liściach 
okrywowych może w niektórych przypadkach zmniejszyć częstość 
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kich i stabilnych plonów, o małej zawartości wody. Najbardziej uniwersalne są mie-
szańce średnio-wczesne FAO 230-250. Są one przydatne do uprawy na ziarno na 
większości obszaru Polski, a zwłaszcza w Polsce Środkowej i Zachodniej. Plonami 
ustępują niewiele odmianom średnio-późnym, a dojrzewają szybciej i dają ziarno o 
mniejszej wilgotności. Odmiany średnio-późne (FAO 260-290) wytwarzają większą 
masę zieloną, później dojrzewają i charakteryzują się wyższą wilgotnością ziarna. 

Obsada roślin zależna jest od kierunku użytkowania kukurydzy, wczesności 
i indywidualnych cech odmian oraz warunków środowiskowych: żyzności gleby 
i spodziewanego uwilgotnienia. Najczęściej zaleca się wysiew ok. 80 tys. ziaren na 
hektar, co gwarantuje obsadę roślin 7,5-8 szt. na metrze kwadratowym. Nadmierna 
obsada roślin, zwłaszcza na glebach mniej urodzajnych i przy niedoborze opadów 
atmosferycznych obniża plony ziarna, opóźnia dojrzewanie i pogarsza jakość su-
rowca kiszonkowego. Często lepsze wyniki uzyskuje się przy mniejszych ilościach 
wysiewu (ok. 70 tys. ziaren) bowiem kukurydza ma dobrą zdolność kompensacji 
i potrafi  wielkością kolb i ziarna nadrobić ubytek nawet 1/5 stanu roślin. Materiał 
siewny kukurydzy sprzedawany jest w jednostkach siewnych – workach zawierają-
cych 50 lub 80 tysięcy żywych nasion. Aktualnie standardem jest sprzedaż ziarna 
pokrytego dobrą zaprawą fungicydową. Przy występujących u nas często chłodach 
wiosennych, dobra zaprawa zapewnia, że długo leżące w glebie nasiona nie zgni-
ją, a wschody będą wprawdzie opóźnione, ale pełne. Polowa zdolność wschodów 
prawidłowo przygotowanych nasion kukurydzy jest bliska 100%, w związku z czym 
przy dobrych warunkach polowych i nowoczesnych siewnikach nie zaleca się stoso-
wania tzw. nadsiewów (tj. zwiększania normy wysiewu o 5-10 tys. ziaren/ha). 

Kukurydza wymaga równomiernego rozmieszczenia roślin w rzędzie. Umoż-
liwiają to precyzyjne siewniki punktowe, które wysiewają pojedyncze ziarniaki 
w określonych odległościach w rzędzie. W siewnikach pneumatycznych dokład-
ność wysiewu jest mniej zależna od wielkości i kształtu ziarniaków, niż bywało to 
w siewnikach mechanicznych. Tym niemniej zadbać trzeba o prawidłowe ustawie-
nie zgarniaków w każdym aparacie i pilnować, aby do zasobnika wsypywać nasiona 
o zbliżonej wielkości (kalibracji). W uprawie na ziarno rozstawa rzędów musi być 
dostosowana do budowy hedera kombajnu i wynosi 70-80 cm. Głębokość siewu 
musi być dostosowana do warunków glebowych i wilgotnościowych: od 4-5 cm 
na glebach bardziej zwięzłych i siewie wczesnym, do 8-10 cm na glebach lekkich 
i siewach późniejszych.

Dokładność siewu w dużym stopniu zależy od prędkości roboczej siewnika. Po-
winna ona wynosić nie więcej niż 5-6 km/h, jednakże najnowsze typy siewników 
mogą pracować z prędkością dochodząca do 12 km/h. Siewnik punktowy powinien 
być wyposażony w urządzenie do rzędowego wysiewu nawozów, które umieszcza 
je w odległości 5 cm w bok i 5 cm poniżej ziarniaków. Nawożenie zlokalizowane jest 
bardziej ekologiczne i umożliwia roślinom lepsze wykorzystania nawozów, zwłasz-
cza w początkowym okresie wegetacji. 

Spośród zabiegów pielęgnacyjnych najważniejsza jest skuteczna kontrola za-
chwaszczenia. Wolny wzrost początkowy i rzadko rosnące rośliny powodują, że 
kukurydza podatna jest na zachwaszczenie, którego nie da się w pełni zniszczyć 
tylko zabiegami mechanicznymi. Bronowanie w początkowym okre-
sie wzrostu kukurydzy oraz piele- nie i obsypywanie międzyrzędzi 

Tabela 1. Plony i wilgotność ziarna 51 odmian kukurydzy badanych w roku 2020  
                  w doświadczeniach PDO 
 

Lp. Odmiana 
Wilgotność 

ziarna  
w % 

Plon ziarna 
mokrego  

dt/ha 

Plon ziarna 
14% H2O 

dt/ha 

Plon 
ekonomiczny 

PETM** 

Grupa wczesności: Wczesne 
Średnia 29,7 141,4 115,6 106,2 

1 KWS Salamandra 30,2 154,8 125,6 115,2 
2 ES Yakari 28,3 143,5 119,6 113,0 
3 Pumori 29,1 144,7 119,3 111,1 
4 Selista 27,6 138,1 116,3 111,1 
5 RGT Bernaxx 31,0 152,6 122,4 110,4 
6 Amavit 29,1 143,9 118,6 110,4 
7 Amaroc* 30,2 147,5 119,7 109,3 
8 MAS 11K 29,4 143,1 117,5 108,7 
9 SY Calo* 29,1 140,6 115,9 107,7 

10 SM Vistula 29,3 140,3 115,3 106,7 
11 Anovi CS* 27,3 131,4 111,1 106,5 
12 RGT Halifaxx 30,1 142,5 115,8 105,6 
13 Florino 31,3 147,6 117,9 105,3 
14 RGT Chromixx 30,5 143,4 115,9 104,9 
15 Farmplus* 29,0 136,0 112,3 104,3 
16 RGT Alyxx 31,4 144,8 115,5 102,7 
17 RGT Irenoxx 31,6 145,6 115,8 102,6 
18 SM Polonia 29,6 136,5 111,7 102,5 
19 RGT Multiplexx* 31,2 141,3 113 100,6 
20 MAS 15P 27,5 121,8 102,7 97,7 
21 Ligato 30,8 131,4 105,7 94,1 

58

wany plon uzyskujemy wyjściowe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 
Z reguły korygowane jest ono w dół, w oparciu o wyniki analiz glebowych (głow-
nie: P, K, Mg i Nmin.). Przykładowo, dla plonu ok. 10 ton suchego ziarna z hektara 
zapotrzebowanie na nawozy wynosić będzie w czystym składniku: ok. 150 kg N, 
80 kg P2O5 i 150 kg K2O. Należy też pamiętać, że efektywność nawożenia zależna 
jest od kwasowości gleby. Jest ona największa przy odczynie obojętnym. Gleby 
kwaśne o pH poniżej 5,5 ograniczają wykorzystanie nawozów i wymagają wap-
nowania, które stosować najlepiej jesienią po zbiorze przedplonu, a przed orką. 
Najlepszym nawozem wapniowym będzie wapno magnezowe.

Kukurydza bardzo silnie reaguje na nawożenie azotem, który pobierany jest 
przez rośliny przez cały okres wegetacji, najintensywniej w okresie kwitnienia. Dla-
tego najlepsze są nawozy wolniej działające jak siarczan amonu (tylko na glebach o 
uregulowanym pH) oraz mocznik – zwłaszcza z dodatkiem inhibitorów nitryfi kacji. 
Na glebach lżejszych dobrze jest stosować azot w dawkach dzielonych – częściowo 
przed siewem i 1/2 do 1/3 pogłównie, w postaci nawozów szybko działających 
jak saletra amonowa, saletra wapniowa, roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). 
Nawozy pogłówne mogą jednak powodować poparzenia roślin. Dlatego w okre-
sie późniejszym, kiedy kukurydza osiągnie wysokość 30-40 cm, należy stosować 
rozsiewacze wyposażone w aplikatory do wysiewu nawozów w międzyrzędziach. 
RSM pogłównie należy stosować w międzyrzędzia, najlepiej dwukrotnie: w fazie 
wykształcenia przez rośliny kukurydzy 2-5 liści oraz 6-10 liści. Sole potasowe najle-
piej w całości stosować jesienią przed orką zimową, natomiast nawozy potasowe 
typu siarczanowego będą bardziej skuteczne stosowane wiosną.

Bardzo efektywne jest startowe (rzędowe) nawożenie fosforanem amonu. 
Stosując 100-150 kg polidapu można dobrze zaopatrzyć rośliny w N i P, a dzięki 
znakomitej efektywności zaoszczędzić 30-40% dawki fosforu. Przysiewna dawka 
NP ułatwia zaopatrzenie roślin w okresie chłodów wiosennych, dzięki czemu ku-
kurydza lepiej znosi ten trudny okres i szybciej później zaczyna rosnąć. Ma to duże 
znaczenie dla plonu jak i obniżenia końcowej wilgotności ziarna. Z innych składni-
ków duże znaczenie mają: siarka, cynk i mangan a także bor i miedź, których braki 
objawiają się rzadziej. Stwierdzone w czasie wegetacji niedobory głównych skład-
ników pokarmowych i mikroelementów można uzupełnić nawożeniem dolistnym, 
stosując dostępne na naszym rynku wieloskładnikowe nawozy.

Terminowość i dokładność siewu jest podstawowym warunkiem dobrego 
rozwoju i plonowania kukurydzy. Fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu jest 
kwitnienie mniszka lekarskiego i porzeczki czerwonej. Temperatura gleby osiąga 
wtedy 8-10 OC, co stwarza dobre warunki do kiełkowania. Termin ten w ostat-
nim dziesięcioleciu przesunął się o około 1,5 tygodnia i w Polsce południowo-
-zachodniej przypada na okres 10-20 kwietnia, a w pozostałych 
rejonach od 15 kwietnia do pierwszych dni maja. 

Grupa wczesności: Średnio-wczesne 
Średnia 30,0 149,1 121,4 111,4 

1 Plantus 30,4 156,7 126,8 116 
2 ES Inventive 29,6 152,8 125,1 115,9 
3 ES Perspective 28,6 148,3 123,1 115,9 
4 ES Runway 29,0 149,1 123,1 115,1 
5 Grigri CS 30,6 154,7 124,8 113,6 
6 Farmfire* 30,4 153,1 123,9 113,1 
7 P8329 29,8 150,2 122,6 113,0 
8 KWS Iconico 29,3 147,8 121,5 112,9 
9 ES Holmes* 31,4 156,5 124,8 112,0 

10 SY Glorius 29,6 147,4 120,7 111,5 
11 LG31272 30,6 151,9 122,6 111,4 
12 Henley 29,0 144,5 119,3 111,3 
13 Magento 30,7 151,9 122,4 111,0 
14 Farmagic * 29,5 146,0 119,7 110,7 
15 ES Joker 28,9 142,0 117,4 109,6 
16 Farmezzo 29,3 143,7 118,1 109,5 
17 RGT Maxxatac* 30,9 150,2 120,7 108,9 
18 Kwarrado 31,0 149,8 120,2 108,2 
19 Kidemos 31,2 150,5 120,4 108 
20 Casandro 29,7 143,5 117,3 107,9 
21 Brigado  30,5 140,8 113,8 102,8 

  Grupa wczesności: Średnio-późne 
Średnia 32,1 161,9 127,8 113,6 

1 ES Hattrick 31,5 169,9 135,3 122,3 
2 Farmurphy 32,2 169,2 133,4 119,0 
3 ES Faraday 32,5 166,8 130,9 115,9 
4 Hardware  31,6 160,6 127,7 114,5 
5 Glumanda* 31,1 157,4 126,1 113,9 
6 KWS Smaragd * 33,9 167,7 128,9 111,1 
7 ES Bigday 31,8 156,1 123,8 110,2 
8 Karpatis * 33,9 163,4 125,6 107,8 
9 Sibelio 30,7 146,9 118,4 107,0 

 

* Odmiany z listy europejskiej, które uzyskały wyróżniające wyniki w badaniach rozpoznawczych  
** Plon ekonomiczny PETM = Plon (dt/ha) - [2 * (% wody w ziarnie - 25)] 
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W związku z tym ryzyko uprawy tych odmian, zwłaszcza na terenach północnych 
i środkowo-wschodnich jest większe, a jakość uzyskanego ziarna niższa. Wyho-
dowanie wczesnych i bardziej odpornych na chłody odmian sprawiło, że uprawa 
kukurydzy ziarnowej może rozszerzać się coraz bardziej na północ W tamtych 
warunkach lepiej produkcję ziarna kukurydzy oprzeć na odmianach wczesnych, 
o krótszym okresie wegetacji, pozwalających bez ryzyka uzyskać dobrze wykształ-
cone ziarno, przy nieco tylko niższych plonach. 

W Krajowym Rejestrze w roku 2021 wpisanych było ponad 230 odmian ku-
kurydzy, z czego blisko 3/4 przeznaczone jest do uprawy na ziarno. Poza tym 
w Polsce mogą być sprzedawane też wybrane odmiany z katalogu Unii Euro-
pejskiej (CCA), w którym wpisane jest blisko 6 tys. mieszańców kukurydzy. Przy 
takim „bogactwie” wyboru, warto sprawdzić jak dana odmiana oceniana była 
w doświadczeniach rejestrowych COBORU i doświadczeniach porejestrowych 
PDO, a także badaniach rozpoznawczych PZPK-COBORU – których wyniki znaleźć 
można na stronach internetowych i publikacjach COBORU oraz PZPK. Przeglądając 
aktualne wyniki oceny odmian (tabela) widać, że hodowla ma dobre osiągnięcia 
w poszukiwaniu korzystnego połą- czenia dobrej wczesności z wyso-
kim plonem ziarna. 

W ażniejsze elementy agrotechniki

Stanowisko w zmianowaniu. Kukurydzę na zbiór ziarna powinno się uprawiać 
wyłącznie w plonie głównym, w warunkach stwarzających możliwości starannej 
uprawy roli, zwiększenia retencji wody w glebie, wykonania odpowiednio wcze-
snego siewu oraz zwalczania chwastów metodą integrowaną, m.in. zabiegami me-
chanicznymi. Kukurydza nie ma szczególnych wymagań w stosunku do przedplonu. 
Rola przedplonu jest jednak większa w przypadku uprawy na glebach mniej urodzaj-
nych. Na glebach słabszych, jak również w przypadku zmianowań o dużym udziale 
zbóż, wskazane jest też stosowanie nawożenia organicznego. Najlepszymi przed-
plonami dla kukurydzy są okopowe i strączkowe, a w dalszej kolejności motylkowe 
drobnonasienne, mieszanki motylkowych z trawami i rośliny przemysłowe. Kukury-
dza dobrze znosi uprawę po sobie, ale siejąc kukurydzą na cele spożywcze uprawa 
w monokulturze nie powinna być dłuższa niż 2-3 lata, ze względu na trudniejszą 
walkę z chwastami, a zwłaszcza większe zagrożenie ze strony chorób i szkodników 
których wystąpienie może znacząco obniżyć jakość i przydatność przemysłową. 

Przygotowanie pola powinno stworzyć dobre warunki do siewu i początkowe-
go rozwoju kukurydzy. Tradycyjna technologia uprawy oparta na uprawkach po-
żniwnych i głębokiej na 25-30 cm orce przedzimowej, stwarza dobre warunki do 
higienizacji gleby i gromadzenia wody. Wiosną trzeba szybko przerwać parowanie 
(włóka lub brony), a przed siewem spulchnić glebę płytko – na głębokości siewu. 
Ziarniaki powinny być umieszczane na wilgotnej warstwie gleby o nienaruszonych 
kapilarach i przykryte warstwą ok. 5 cm pulchnej i ogrzanej gleby. Kiełkowanie 
ziarniaków i wschody są wtedy szybkie i bardziej wyrównane. W uprawie kukury-
dzy można stosować też uproszczone metody uprawowe, polegające na spłyceniu 
orki lub całkowitej z niej rezygnacji. Daleko idące uproszczenia, a zwłaszcza siew 
bezpośredni (tzw. uprawa zerowa) nie sprzyjają jednak uzyskiwaniu wysokich i do-
brych jakościowo plonów. 

Od poprawności nawożenia kukurydzy zależy nie tylko wysokość plonu, ale 
również jego jakość jak i przydatnością przemysłowa. Kukurydza pobiera z gleby 
porównywalne ilości składników pokarmowych jak zboża, ale ze względu na wy-
sokie plony wymaga nieco intensywniejszego nawożenia. Kukurydza pobiera sto-
sunkowo dużo potasu i azotu. Fosforu pobiera mniej i jest to silnie uzależnione od 
temperatury gleby. W glebie zimnej jego pobieranie jest ograniczone, co powodu-
je zahamowanie wzrostu roślin i opóźnia ich dalszy rozwój i dojrzewanie. 

Na wytworzenie 1 tony ziarna kukurydza zużywa 20-24 kg N, 8-11 kg P2O5, 20-23 kg
K2O, 5-7 kg MgO, 7-8 kg Ca oraz 4-5 kg S. Warto wiedzieć, że powinno się przyj-
mować odpowiednio do uzyskiwanych plonów: wyższe wartości przy plonach niż-
szych (6-8 t/ha) a niższe przy plo- nach wysokich (rzędu 10 i więcej 
ton). Przemnażając podaną wyżej wielkość pobrania przez spodzie-
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kich i stabilnych plonów, o małej zawartości wody. Najbardziej uniwersalne są mie-
szańce średnio-wczesne FAO 230-250. Są one przydatne do uprawy na ziarno na 
większości obszaru Polski, a zwłaszcza w Polsce Środkowej i Zachodniej. Plonami 
ustępują niewiele odmianom średnio-późnym, a dojrzewają szybciej i dają ziarno o 
mniejszej wilgotności. Odmiany średnio-późne (FAO 260-290) wytwarzają większą 
masę zieloną, później dojrzewają i charakteryzują się wyższą wilgotnością ziarna. 

Obsada roślin zależna jest od kierunku użytkowania kukurydzy, wczesności 
i indywidualnych cech odmian oraz warunków środowiskowych: żyzności gleby 
i spodziewanego uwilgotnienia. Najczęściej zaleca się wysiew ok. 80 tys. ziaren na 
hektar, co gwarantuje obsadę roślin 7,5-8 szt. na metrze kwadratowym. Nadmierna 
obsada roślin, zwłaszcza na glebach mniej urodzajnych i przy niedoborze opadów 
atmosferycznych obniża plony ziarna, opóźnia dojrzewanie i pogarsza jakość su-
rowca kiszonkowego. Często lepsze wyniki uzyskuje się przy mniejszych ilościach 
wysiewu (ok. 70 tys. ziaren) bowiem kukurydza ma dobrą zdolność kompensacji 
i potrafi  wielkością kolb i ziarna nadrobić ubytek nawet 1/5 stanu roślin. Materiał 
siewny kukurydzy sprzedawany jest w jednostkach siewnych – workach zawierają-
cych 50 lub 80 tysięcy żywych nasion. Aktualnie standardem jest sprzedaż ziarna 
pokrytego dobrą zaprawą fungicydową. Przy występujących u nas często chłodach 
wiosennych, dobra zaprawa zapewnia, że długo leżące w glebie nasiona nie zgni-
ją, a wschody będą wprawdzie opóźnione, ale pełne. Polowa zdolność wschodów 
prawidłowo przygotowanych nasion kukurydzy jest bliska 100%, w związku z czym 
przy dobrych warunkach polowych i nowoczesnych siewnikach nie zaleca się stoso-
wania tzw. nadsiewów (tj. zwiększania normy wysiewu o 5-10 tys. ziaren/ha). 

Kukurydza wymaga równomiernego rozmieszczenia roślin w rzędzie. Umoż-
liwiają to precyzyjne siewniki punktowe, które wysiewają pojedyncze ziarniaki 
w określonych odległościach w rzędzie. W siewnikach pneumatycznych dokład-
ność wysiewu jest mniej zależna od wielkości i kształtu ziarniaków, niż bywało to 
w siewnikach mechanicznych. Tym niemniej zadbać trzeba o prawidłowe ustawie-
nie zgarniaków w każdym aparacie i pilnować, aby do zasobnika wsypywać nasiona 
o zbliżonej wielkości (kalibracji). W uprawie na ziarno rozstawa rzędów musi być 
dostosowana do budowy hedera kombajnu i wynosi 70-80 cm. Głębokość siewu 
musi być dostosowana do warunków glebowych i wilgotnościowych: od 4-5 cm 
na glebach bardziej zwięzłych i siewie wczesnym, do 8-10 cm na glebach lekkich 
i siewach późniejszych.

Dokładność siewu w dużym stopniu zależy od prędkości roboczej siewnika. Po-
winna ona wynosić nie więcej niż 5-6 km/h, jednakże najnowsze typy siewników 
mogą pracować z prędkością dochodząca do 12 km/h. Siewnik punktowy powinien 
być wyposażony w urządzenie do rzędowego wysiewu nawozów, które umieszcza 
je w odległości 5 cm w bok i 5 cm poniżej ziarniaków. Nawożenie zlokalizowane jest 
bardziej ekologiczne i umożliwia roślinom lepsze wykorzystania nawozów, zwłasz-
cza w początkowym okresie wegetacji. 

Spośród zabiegów pielęgnacyjnych najważniejsza jest skuteczna kontrola za-
chwaszczenia. Wolny wzrost początkowy i rzadko rosnące rośliny powodują, że 
kukurydza podatna jest na zachwaszczenie, którego nie da się w pełni zniszczyć 
tylko zabiegami mechanicznymi. Bronowanie w początkowym okre-
sie wzrostu kukurydzy oraz piele- nie i obsypywanie międzyrzędzi 

Tabela 1. Plony i wilgotność ziarna 51 odmian kukurydzy badanych w roku 2020  
                  w doświadczeniach PDO 
 

Lp. Odmiana 
Wilgotność 

ziarna  
w % 

Plon ziarna 
mokrego  

dt/ha 

Plon ziarna 
14% H2O 

dt/ha 

Plon 
ekonomiczny 

PETM** 

Grupa wczesności: Wczesne 
Średnia 29,7 141,4 115,6 106,2 

1 KWS Salamandra 30,2 154,8 125,6 115,2 
2 ES Yakari 28,3 143,5 119,6 113,0 
3 Pumori 29,1 144,7 119,3 111,1 
4 Selista 27,6 138,1 116,3 111,1 
5 RGT Bernaxx 31,0 152,6 122,4 110,4 
6 Amavit 29,1 143,9 118,6 110,4 
7 Amaroc* 30,2 147,5 119,7 109,3 
8 MAS 11K 29,4 143,1 117,5 108,7 
9 SY Calo* 29,1 140,6 115,9 107,7 

10 SM Vistula 29,3 140,3 115,3 106,7 
11 Anovi CS* 27,3 131,4 111,1 106,5 
12 RGT Halifaxx 30,1 142,5 115,8 105,6 
13 Florino 31,3 147,6 117,9 105,3 
14 RGT Chromixx 30,5 143,4 115,9 104,9 
15 Farmplus* 29,0 136,0 112,3 104,3 
16 RGT Alyxx 31,4 144,8 115,5 102,7 
17 RGT Irenoxx 31,6 145,6 115,8 102,6 
18 SM Polonia 29,6 136,5 111,7 102,5 
19 RGT Multiplexx* 31,2 141,3 113 100,6 
20 MAS 15P 27,5 121,8 102,7 97,7 
21 Ligato 30,8 131,4 105,7 94,1 
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wany plon uzyskujemy wyjściowe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 
Z reguły korygowane jest ono w dół, w oparciu o wyniki analiz glebowych (głow-
nie: P, K, Mg i Nmin.). Przykładowo, dla plonu ok. 10 ton suchego ziarna z hektara 
zapotrzebowanie na nawozy wynosić będzie w czystym składniku: ok. 150 kg N, 
80 kg P2O5 i 150 kg K2O. Należy też pamiętać, że efektywność nawożenia zależna 
jest od kwasowości gleby. Jest ona największa przy odczynie obojętnym. Gleby 
kwaśne o pH poniżej 5,5 ograniczają wykorzystanie nawozów i wymagają wap-
nowania, które stosować najlepiej jesienią po zbiorze przedplonu, a przed orką. 
Najlepszym nawozem wapniowym będzie wapno magnezowe.

Kukurydza bardzo silnie reaguje na nawożenie azotem, który pobierany jest 
przez rośliny przez cały okres wegetacji, najintensywniej w okresie kwitnienia. Dla-
tego najlepsze są nawozy wolniej działające jak siarczan amonu (tylko na glebach o 
uregulowanym pH) oraz mocznik – zwłaszcza z dodatkiem inhibitorów nitryfi kacji. 
Na glebach lżejszych dobrze jest stosować azot w dawkach dzielonych – częściowo 
przed siewem i 1/2 do 1/3 pogłównie, w postaci nawozów szybko działających 
jak saletra amonowa, saletra wapniowa, roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). 
Nawozy pogłówne mogą jednak powodować poparzenia roślin. Dlatego w okre-
sie późniejszym, kiedy kukurydza osiągnie wysokość 30-40 cm, należy stosować 
rozsiewacze wyposażone w aplikatory do wysiewu nawozów w międzyrzędziach. 
RSM pogłównie należy stosować w międzyrzędzia, najlepiej dwukrotnie: w fazie 
wykształcenia przez rośliny kukurydzy 2-5 liści oraz 6-10 liści. Sole potasowe najle-
piej w całości stosować jesienią przed orką zimową, natomiast nawozy potasowe 
typu siarczanowego będą bardziej skuteczne stosowane wiosną.

Bardzo efektywne jest startowe (rzędowe) nawożenie fosforanem amonu. 
Stosując 100-150 kg polidapu można dobrze zaopatrzyć rośliny w N i P, a dzięki 
znakomitej efektywności zaoszczędzić 30-40% dawki fosforu. Przysiewna dawka 
NP ułatwia zaopatrzenie roślin w okresie chłodów wiosennych, dzięki czemu ku-
kurydza lepiej znosi ten trudny okres i szybciej później zaczyna rosnąć. Ma to duże 
znaczenie dla plonu jak i obniżenia końcowej wilgotności ziarna. Z innych składni-
ków duże znaczenie mają: siarka, cynk i mangan a także bor i miedź, których braki 
objawiają się rzadziej. Stwierdzone w czasie wegetacji niedobory głównych skład-
ników pokarmowych i mikroelementów można uzupełnić nawożeniem dolistnym, 
stosując dostępne na naszym rynku wieloskładnikowe nawozy.

Terminowość i dokładność siewu jest podstawowym warunkiem dobrego 
rozwoju i plonowania kukurydzy. Fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu jest 
kwitnienie mniszka lekarskiego i porzeczki czerwonej. Temperatura gleby osiąga 
wtedy 8-10 OC, co stwarza dobre warunki do kiełkowania. Termin ten w ostat-
nim dziesięcioleciu przesunął się o około 1,5 tygodnia i w Polsce południowo-
-zachodniej przypada na okres 10-20 kwietnia, a w pozostałych 
rejonach od 15 kwietnia do pierwszych dni maja. 

Grupa wczesności: Średnio-wczesne 
Średnia 30,0 149,1 121,4 111,4 

1 Plantus 30,4 156,7 126,8 116 
2 ES Inventive 29,6 152,8 125,1 115,9 
3 ES Perspective 28,6 148,3 123,1 115,9 
4 ES Runway 29,0 149,1 123,1 115,1 
5 Grigri CS 30,6 154,7 124,8 113,6 
6 Farmfire* 30,4 153,1 123,9 113,1 
7 P8329 29,8 150,2 122,6 113,0 
8 KWS Iconico 29,3 147,8 121,5 112,9 
9 ES Holmes* 31,4 156,5 124,8 112,0 

10 SY Glorius 29,6 147,4 120,7 111,5 
11 LG31272 30,6 151,9 122,6 111,4 
12 Henley 29,0 144,5 119,3 111,3 
13 Magento 30,7 151,9 122,4 111,0 
14 Farmagic * 29,5 146,0 119,7 110,7 
15 ES Joker 28,9 142,0 117,4 109,6 
16 Farmezzo 29,3 143,7 118,1 109,5 
17 RGT Maxxatac* 30,9 150,2 120,7 108,9 
18 Kwarrado 31,0 149,8 120,2 108,2 
19 Kidemos 31,2 150,5 120,4 108 
20 Casandro 29,7 143,5 117,3 107,9 
21 Brigado  30,5 140,8 113,8 102,8 

  Grupa wczesności: Średnio-późne 
Średnia 32,1 161,9 127,8 113,6 

1 ES Hattrick 31,5 169,9 135,3 122,3 
2 Farmurphy 32,2 169,2 133,4 119,0 
3 ES Faraday 32,5 166,8 130,9 115,9 
4 Hardware  31,6 160,6 127,7 114,5 
5 Glumanda* 31,1 157,4 126,1 113,9 
6 KWS Smaragd * 33,9 167,7 128,9 111,1 
7 ES Bigday 31,8 156,1 123,8 110,2 
8 Karpatis * 33,9 163,4 125,6 107,8 
9 Sibelio 30,7 146,9 118,4 107,0 

 

* Odmiany z listy europejskiej, które uzyskały wyróżniające wyniki w badaniach rozpoznawczych  
** Plon ekonomiczny PETM = Plon (dt/ha) - [2 * (% wody w ziarnie - 25)] 
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jach rozwiniętych dynamicznie rośnie wykorzystanie kukurydzy na cele spożyw-
cze rośnie spożycie ziarna kukurydzy, a produkty z niego wytworzone wzbogacają 
i urozmaicają dietę. Mąka, kaszka, a także skrobia kukurydziana wchodzą w skład 
wielu produktów spotykanych na półkach sklepowych: słodycze, napoje, produkty 
mleczarskie, odżywki dla dzieci, chleb i pieczywo cukiernicze oraz dania gotowe.

Wg statystyk FAO na świecie na cele spożywcze zużywa się ok. 140 mln ton 
ziarna kukurydzy – zarówno w postaci nieprzetworzonej jak i produktów pozyski-
wanych w trzech głównych kierunkach przerobu:
 produkcji młynarskiej (tzw. przemiał na sucho; ang. dry milling): gruba kasza – 

inaczej grys, kaszka (semolina) i mąka 
 przemiału na mokro (wet milling) dla pozyskania skrobi w procesie tzw.. Skro-

bia jest ważnym produktem niezbędnym przy przetwórstwie żywności i pro-
dukcji dań gotowych 

 w procesie destylacji – dla pozyskania spirytusu spożywczego (służący m.in. do 
produkcji whisky typu Bourbon). 
Kasza i mąka kukurydziana bogate są w witaminy i składniki mineralne i co 

ważne: nie zawierają typowego dla innych zbóż glutenu, mogą je więc jadać osoby 
chore na celiakię. Produktem ubocznym przy produkcji skrobi i alkoholu są zarod-
ki, z których pozyskuje się wartościowy olej spożywczy będący źródłem kwasów 
OMEGA-3 oraz białko wykorzystywane na cele spożywcze lub paszowe. Wyjaśnić 
tu trzeba, że pozyskiwane przy produkcji skrobi białko, nazywane glutenem ku-
kurydzianym – ma zupełnie inny skład i nie szkodzi osobom wymagającym diety 
bezglutenowej. 

Kukurydza ze względu na posiadane wartości smakowe oraz odżywcze stanowi 
ważny składnik diety ludzi na całym świecie. Ziarno kukurydzy zawiera 60-70 % 
skrobi oraz ok. 10% białka, ale o nieco niższej niż u innych zbóż jakości. Zawiera 
witaminy z grupy B, a także D, E, K i prowitaminę A (żółte karotenoidy) oraz po-
szukiwane w zdrowej diecie luteinę i zeaksantynę, które opóźniają rozwój zaćmy 
czy zwyrodnienia plamki żółtej. Kukurydza to także dobre źródło wielu składni-
ków mineralnych. Jednakże kukurydza to przede wszystkim bogate źródło energii: 
100 g ziaren kukurydzy dostarcza organizmowi 365 kcal, a kukurydza konserwowa 
z puszki zawiera ok. 100 kcal. Dlatego też chrupki, płatki czy wafl e kukurydziane, ze 
względu na wysoki indeks glikemiczny i niewielką wartość odżywczą nie powinny 
stanowić codziennego elementu diety, zwłaszcza u dzieci. 

Kukurydza w Polsce

Światowy boom kukurydziany ma również swoje odzwierciedlenie w Polsce. 
Stała się ona drugą co do waż- ności rośliną uprawną, a jej rola 
kukurydzy w polskim rolnictwie i całej gospodarce znacznie wzrosła 

występowania mikotoksyn. Inne natomiast gatunki tych grzybów częściej atakują 
kolby o ściślej przylegających liściach okrywowych, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
ognisk zgnilizny kolb u takich odmian. 

Owady żerujące na kolbach i ziarnie sprzyjają zwiększonemu porażeniu ich 
przez grzyby fuzaryjne. Żerowanie chrząszczy czy larw, które tworzą otwory 
w liściach okrywowych czy też rany na ziarnach, umożliwia inwazję np. Fusarium 
verti cillioides i w efekcie pleśnienie kolb. Najczęściej takie uszkodzenia powodują 
larwy omacnicy prosowianki, ale dziś spotyka się coraz więcej innych sprawców 
jak np. urazek kukurydziany, larwy piętnówki, chrząszcze stonki korzeniowej, zmie-
niki, a nawet mszyce. Jeśli producent spodziewa się większego zagrożenia ze stro-
ny tych owadów, konieczne jest wykonanie zabiegu (-ów) chemicznych, zapew-
niających zwalczanie tych szkodników, co będzie skutkowało niższym poziomem 
zanieczyszczenia mikotoksynami zebranego ziarna. 

W praktyce zawsze trzeba liczyć się z możliwością ataku grzybów z rodzaju 
Fusarium i zanieczyszczeniu plonu mikotoksynami, zwłaszcza jeśli warunki będą 
sprzyjające dla rozwoju grzybów. Nawet bezobjawowe rośliny i ziarno kukurydzy 
bywają powszechnie pokryte zarodnikami F. verti cillioides czy F. graminearum. 
Dlatego też trzeba zwracać baczną uwagę na wszystkie czynniki agrotechniczne 
istotne dla kondycji kukurydzy i końcowej jakości plonu, jak np.: 
– unikać należy monokultury kukurydzy, dobrze jest też nie uprawiać jej bezpo-

średnio po zbożach (zwłaszcza pszenicy). Przerwa dwu- trzyletnia w uprawie 
tych podatnych na fuzariozy gatunków przez może obniżyć znacznie obniżyć po-
ziom inokulum np. Fusarium avenaceum, F. graminearum czy F. poae. Rotacja 
pól i gatunków zbóż jest zatem ważną praktyką mającą na celu zmniejszenie 
ryzyka skażenia mikotoksynami, ale musi być połączona także z innymi dzia-
łaniami ograniczającymi występowanie fuzariozy. Należy jednak pamiętać, że 
w roku epidemicznym wysyp zarodników różnych gatunków Fusarium jest bar-
dzo duży, a dzięki przenoszeniu drogą powietrzną są szeroko rozpowszechnione. 

– uprawiać kukurydzą na glebach o dobrej strukturze i niezbyt zbitych. Jeśli gleba 
jest nadmiernie zagęszczona, głęboszowanie może złagodzić stres i zmniejszyć 
ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami

– unikać nadmiernego zagęszczenia roślin; wato skonsultować decyzję odnośnie 
gęstości siewu z dostawcą nasion 

– stosować odpowiedni poziomu nawożenia azotem i jego zbilansowani z innymi 
składnikami odżywczymi. Ponieważ istotne znaczenie ma dobre tempo rozwoju 
roślin i unikanie stresów, warto zastosować wspomagające nawożenie dolistne 
lub ewentualnie jeden z zalecanych biostymulatorów – zwłaszcza w przypadku 
niekorzystnych warunków rozwojowych (długotrwałe chłody, susza itp.) 
Zanieczyszczenie kukurydzy toksynami wytwarzanymi przez 

grzyby fuzaryjne jest często wy- nikiem nadmiernego opóźniania 10 3

w ostatnich latach. Kukurydza dziś jest nie tylko cenną rośliną pastewną, szczegól-
nie efektywną w żywieniu bydła opasowego i mlecznego oraz drobiu, ale również 
rośliną przemysłową, coraz powszechniej stosowaną w przemyśle spożywczym. 
Powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej wzrosła z ok. 50 tys. ha w połowie lat 
90-tych do 333 tys. ha w 2010 roku i ponad 1,0 mln ha w roku 2021. Szacuje się, 
że na cele spożywcze wykorzystuje się 350-400 tys. ton ziarna, co odpowiada zbio-
rom z ok. 50 tys. ha. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na cele spożywcze 
konieczne jest stosowanie nowoczesnych technologii uprawy, wykorzystujących 
postęp hodowlany, osiągnięcia biotechnologii oraz metody efektywnego nawoże-
nia i ochrony roślin.

Kukurydzy ziarnowa zwiększa bioróżnorodność na naszych polach (jako 6-te 
zboże), a jej uprawa z racji odmienności cyklu rozwojowego stanowi bufor w sto-
sunku do pozostałych zbóż, zapewniając stabilizację krajowych sumarycznych 
zbiorów ziarna (kukurydza pobiera większość wody w okresie lata, zaś zboża po-
trzebują dużo wody w maju-czerwcu). Rosnąca powierzchnia kukurydzy zwiększa 
pulę dostępnych, korzystnych dla innych zbóż zmianowań. 

Odmiany niosą postęp

Nowoczesna uprawa kukurydzy opiera się na wysokowydajnych odmianach 
mieszańcowych, odpowiednio dobranych do warunków glebowo-klimatycznych 
i stosowaniu kwalifi kowanego materiału nasiennego. Dzięki pracy hodowców 
trafi ające na rynek odmiany kukurydzy są coraz lepiej dostosowane do potrzeb 
producentów pod względem potencjału plonowania, wartości odżywczych, od-
porności na suszę i większej tolerancji na choroby i szkodniki. Dzięki temu zbierane 
plony są coraz wyższe, a koszty produkcji – w tym zwłaszcza koszty suszenia pro-
porcjonalnie niższe. Jednakże duży potencjał produkcyjny nowych odmian może 
ujawnić się tylko w warunkach coraz lepszej technologii uprawy. Wykorzystanie 
tego potencjału wymaga stosowania poprawnej agrotechnik, opartej na umiejęt-
nym wykorzystaniu przemysłowych środków produkcji, zwłaszcza nawozów, środ-
ków ochrony roślin oraz coraz wydajniejszych i lepiej dostosowanych do współcze-
snych wymagań maszyn i urządzeń.

Decydując się na zakup materiału siewnego, rolnik powinien wybrać odpowied-
nio wczesną odmianę, o wysokim plonowaniu. W praktyce pokutuje przekonanie, 
że siejąc późną odmianę uzyskuje się wyższe plony. Jest to tylko ważne, ale tylko 
w teorii. Wyhodowanie wczesnych, a jednocześnie plennych mieszańców sprawi-
ło, że negatywna zależność między wczesnością a plonowaniem w praktyce jest 
coraz mniej widoczna (rysunek). Dzięki temu uprawa kukurydzy na 
ziarno staje się mniej ryzykowna, dając możliwości uzyskania wyso-

może zniszczyć 60 do 80 % chwastów. Jednakże najczęściej w uprawie kukurydzy 
konieczne jest stosowanie herbicydów dostosowanych do rosnących gatunków 
chwastów. Informacje o dostępnych środkach rolnicy znajdą na stronie interneto-
wej Instytutu Ochrony Roślin oraz w biuletynach informacyjnych. 

Kukurydza coraz częściej porażana jest przez choroby. W naszych warunkach 
największe szkody wyrządzają choroby fuzaryjne, które objawiają się jako: 1/ zgo-
rzel siewek i zgnilizna korzeni (szkody ogranicza dobra zaprawa ziarna); 2/ zgorzel 
podstawy łodygi powodująca wyleganie łanu (decyduje odporność odmianowa) 
oraz 3/ fuzarioza kolb i ziarna - która może znacznie obniżyć plon, a często ograni-
czyć jego wykorzystanie z powodu zawartości mikotoksyn. Z innych chorób znana 
jest głownia guzowata pogarszająca jakość sporządzanych z kukurydzy kiszonek, 
ale na szczęście poraża zwykle nie więcej niż 1-2% roślin. Coraz częściej występują 
też choroby liści, zwłaszcza w wilgotniejszych rejonach kraju (np. helmintosporio-
za). Spośród szkodników kukurydzy duże szkody wyrządza masowo występująca 
ostatnio omacnica prosowianka, a w latach o chłodnej wiośnie – ploniarka zbo-
żówka. Lokalnie duże straty mogą powodować też rolnice, pędraki i mszyce. Na 
polskim rynku dostępnych jest kilkanaście środków chemicznych do zwalczania 
chorób i szkodników. Ich dostępność jest jednak coraz bardziej ograniczana wsku-
tek wycofywania wielu substancji czynnych. W ich wyborze i stosowaniu pomocne 
są ofi cjalne etykiety, których zaleceń należy bezwzględnie przestrzegać.

Praktyki produkcyjne służące dobrej zdrowotności 
ziarna i bezpieczeństwu żywnościowemu

Największym zagrożeniem dla uprawy kukurydzy i produktów z niej uzyskiwa-
nych jest jej zakażenie grzybami produkującymi mikotoksyny. Objawy fuzariozy na 
kolbach i skażenie ziarna mikotoksynami jest często związane ze stresem suszy 
przed i podczas wyrzucania znamion. W związku z tym praktyki produkcyjne, któ-
re minimalizują stres, zmniejszają też ryzyko zanieczyszczenia fumonizyną, DON 
czy inna mikotoksyną. Istnieją dziedziczne, genetyczne różnice między odmianami 
kukurydzy pod względem ich podatności na infekcję Fusarium i skażenie miko-
toksynami, jednakże większość mieszańców jest mniej lub bardziej podatna. Stąd 
ważnym jest, aby wysiewne odmiany były dostosowane do lokalnych warunków 
klimatyczno-glebowych, bowiem mieszańce wyhodowane dalej od rejonów ich 
uprawy mają mniejsze zdolności adaptacyjne i tendencję do gromadzenia wyż-
szych poziomów szkodliwych metabolitów niż hybrydy zaadaptowane. Powstawa-
nie mikotoksyn zależy od warunków lokalnych i dominującego gatunku grzyba, 
stąd zawsze trzeba się mieć na baczności. Dla przykładu: niektóre grzyby fuzaryjne 
kolonizują tylko znamiona, stąd siew odmian o zwartych liściach 
okrywowych może w niektórych przypadkach zmniejszyć częstość 
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Instrukcja uprawy kukurydzy
na cele spożywcze

Wstęp 

Kukurydza ze zbiorami ponad 1,15 mld ton jest najważniejszą światową ro-
śliną zbożową, wyprzedzając o 1/3 zbiory ziarna dwu kolejnych gatunków: ryżu 
i pszenicy. Pochodzi z Ameryki Środkowej, gdzie jej uprawa była podstawą rozwoju 
wielkich cywilizacji tego rejonu: Azteków, Majów czy Inków. Stamtąd opanowała 
cały świat będąc użytkowana jako roślina paszowa, ale także stanowi podstawę 
wyżywienia ludności. Ziarno kukurydziane w postaci mniej lub bardziej przetwo-
rzonej jest nieodzownym i stosunkowo tanim składnikiem codziennego menu 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej oraz wielu krajów w Afryce i Azji. Również w kra-

zbiorów i/lub przechowywania kukurydzy o zbyt wysokiej wilgotności. W związ-
ku z tym terminowe zbiory i właściwe przechowywanie mogą zmniejszyć ryzyko 
zanieczyszczenia kukurydzy toksynami Fusarium, szczególnie tymi wytwarzanymi 
przez F. graminearum. Optymalny poziom wilgotności wskazany dla rozpoczęcia 
zbiorów wynosi w naszych warunkach około 30-32%. Oczywiście lepiej jest, gdy 
młóci się kukurydzę, która zawiera 25 czy mniej procent wody, jednakże pozosta-
wienie kukurydzy na polu przez długi czas po osiągnięciu dojrzałości omłotowej, 
zwiększa ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami. Wskazane jest też jak najmniej-
sze uszkadzanie ziarna, dlatego kombajn powinien być odpowiednio dostosowa-
ny i ustawiony do zbioru przy określonej wilgotności ziarna. Omłócona kukurydza 
powinna być wysuszona w ciągu jednego do dwóch dni od zbioru, przynajmniej 
do 16 procent wilgotności. Trzeba wiedzieć, że suszenie kukurydzy gorącym po-
wietrzem nie zmniejsza zawartości mikotoksyn w ziarnie. A grzyby fuzaryjne łatwo 
rozwijają się w masie omłóconego ziarna kukurydzy, tym bardziej że zanieczysz-
czenia (połamane ziarno, łuski, kawałki liści) mają jeszcze wyższą wilgotność niż 
ziarno. Później, omłócone i wysuszone ziarno należy regularnie napowietrzać oraz 
monitorować podczas przechowywania. 
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