
CHOROBY NIEINFEKCYJNE KUKURYDZY

NIEDOBÓR FOSFORU
Z powodu stosunkowo powolnego wzrostu kukurydzy między 

kwietniem a końcem czerwca, pobór fosforu jest utrudniony. Dla-
tego w niesprzyjających warunkach i na słabej glebie niedobór fos-
foru jest jednym z najczęściej występujących czynników obniżają-
cych plonowanie poprzez niedostateczny rozwój kolby. Najbardziej 
widocznymi objawami niedoboru fosforu są: zahamowany rozwój 
rośliny, tzw. usztywniony wygląd liści, cienka łodyga, ograniczony 
rozwój korzeni oraz czerwone przebarwienie najstarszych liści.

Zapobieganie:
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ stosowanie zalecanych dawek nawozów fosforowych dostosowanych do rodzaju uprawy i zasobności gleby;
 ▶ unikanie stosowania zbyt wysokich dawek azotu;
 ▶ wzbogacanie gleby w substancję organiczną (próchnicę).

NIEDOBÓR MAGNEZU
Niedobór magnezu występuje najczęściej w niekorzystnych wa-

runkach klimatycznych oraz złej strukturze gleby w stosunkowo po-
wolnym stadium rozwoju kukurydzy w okresie między kwietniem 
a końcem czerwca, co prowadzi do obniżki plonów. Symptomem 
niedoboru magnezu w przeciwieństwie do plam w formie łańcu-
chowej w zbożach jest tzw. „tygrysi” wzór powstający szczególnie na 
starszych liściach kukurydzy. Przy wysokich temperaturach kuku-
rydza z niedoborem magnezu często przyjmuje wygląd wyschniętej  
z jednoczesnym opóźnieniem dojrzewania.

Zapobieganie:
 ▶ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę kukurydzy;
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach zakwaszonych;
 ▶ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ▶ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ▶ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR CYNKU
Kukurydza jest jedną z najbardziej wrażliwych roślin na niedo-

bór cynku. Odgrywa on zasadniczą rolę w przemianie materii za-
chodzącej w niej, jak również bierze udział w różnych procesach 
enzymatycznych i syntezie protein. Niedobór cynku może być wy-
wołany wysokimi zawartościami fosforanów w glebie. Objawami 
niedoboru cynku w uprawach kukurydzy są: zmniejszenie wzrostu 
rośliny, charakterystyczne białe lub białożółte paski po obu stronach 
żyłki liścia oraz żółte lub białe zabarwienie całej powierzchni naj-
młodszych liści.

Zapobieganie:
 ▶ unikanie przewapnowania lub bezpośredniego zwapnowania gleby;
 ▶ unikanie wysokich dawek nawozów fosforowych;
 ▶ nawożenie nawozami organicznymi;
 ▶ stosowanie nawożenia mikroelementowego.
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