
 

 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWNYCH – 

WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 

 

CZ. 1  KUKURYDZA  

 
KUKURYDZA, KUKURYDZA, KUKURYDZA, KUKURYDZA, Zea MaysZea MaysZea MaysZea Mays L. spp.  L. spp.  L. spp.  L. spp. MaysMaysMaysMays, , , , 

nalenalenalenależy do rodziny traw, Poaceaey do rodziny traw, Poaceaey do rodziny traw, Poaceaey do rodziny traw, Poaceae    

    

    

  
Kukurydza, jako roślina uprawna, dostarcza produktów o bardzo szerokim 

spektrum użytkowania. Jest ona nie tylko cenną rośliną pastewną, szczególnie 

efektywną w żywieniu bydła opasowego i mlecznego oraz drobiu, ale również 
przemysłową, stosowaną w przemyśle spożywczym, a ostatnio również 
wykorzystywaną jako surowiec energetyczny.  

 

 Podstawowymi produktami pozyskiwanymi w produkcji kukurydzy są: 
1. całe rośliny: 

a) zielonka – pasza dla inwentarza żywego, 

b) kiszonka: 

• pasza dla inwentarza żywego, 

• surowiec do biogazowni; 

2. części rośliny – CCM (ang. corn cob mix) (kolby o różnym stopniu 

oddzielenia ziarna od części wegetatywnych, liści okrywowych i rdzenia): 

a) pasza, 

b) surowiec energetyczny, 

3. ziarno: 

a) pasza – źródło energii dla inwentarza żywego, 

b) etanol: 

• wódki (Bourbon USA) 

• bioetanol – dodatek do benzyny 

c) mąka – przeznaczenie: 

• spożywcze, 

• przemysłowe – produkcja skrobi; 

d) kasza – produkty: 

• spożywcze: polenta (Włochy), mamałyga (Rumunia), sadza, 

nshima, ugali i mealie pap (Afryka), płatki, 

• surowiec do produkcji piwa; 

4. słoma: 



a) nawóz organiczny, 

b) surowiec energetyczny, 

c) materiały izolacyjne. 

Kukurydza, zwłaszcza odmiany mieszańcowe, posiadają duży potencjał 

produkcyjny, którego wykorzystanie wymaga od rolnika stosowania w uprawie 

poprawnej agrotechniki opartej na umiejętnym wykorzystaniu pozostałych 

środków produkcji, zwłaszcza nawozów. 

 

POTRZEBY NAWOZOWE KUKURYDZY 

 

Kukurydza pobiera z gleby dużo składników pokarmowych i wymaga 

intensywnego nawożenia. Od jego poprawności zależy nie tylko wysokość 
plonu, ale również jakość wyrażona zarówno wartością paszową, jak i 

przydatnością przemysłową. Z trzech podstawowych składników pokarmowych, 

kukurydza najsilniej pobiera potas i azot. Fosforu pobiera mniej i uzależnione 

jest ono od temperatury gleby. W glebie zimnej jego pobieranie jest ograniczone 

i powoduje zahamowanie wzrostu roślin, co opóźnia ich dalszy rozwój. Z 

pozostałych składników w dużych ilościach pobiera też wapń i magnez. 

   

Uprawiana na ziarno kukurydza, na wytworzenie jego 1 tony zużywa 

około: 24 kg N, 12 kg P2O5, 30MgO, 6 kg Ca oraz 4 kg S, a uprawiane na 

kiszonkę z całych roślin na 1 tonę zielonej masy – 4 kg N, 1,4 kg P2O5, 7 kg 

K2O i 0,8 kg MgO. 

 

Ustalając wysokość nawożenia kukurydzy należy uwzględnić kierunki 
jej uprawy, a podane powyższe potrzeby pokarmowe roślin odnieść do 

oczekiwanego plonu, uwzględniając zasobność i dostępność (przyswajalność) 
składników pokarmowych zawartych w glebie. Należy też pamiętać, że 

efektywność nawożenia zależy od kwasowości gleby. Jest ona największa przy 

odczynie obojętnym. Gleby kwaśne o pH poniżej 5,5 wymagają wapnowania, 

stosowanego najlepiej jesienią po zbiorze przedplonu, przed orką. Najlepszym 

nawozem wapniowym jest wapno magnezowe. 

 

NAWOŻENIE MINERALNE 

 

Potrzeby pokarmowe kukurydzy uprawianej na glebach kompleksów 

pszennych i żytnich dobrych oraz na stanowiskach niezbyt odległych od 

obornika można w pełni zaspokoić wyłącznie nawożeniem mineralnym (tab. 
1, 2). 

 

 

 



Tabela 1. Orientacyjne dawki nawozów NPK stosowanych pod kukurydzę 

na ziarno i CCM – czystego składnika (kg*ha
-1

) 
 

Plon ziarna w uprawie na ziarno i CCM (t*ha
-1

) 

4-5 6-7 8-10 

Dawka nawozów (kg*ha
-1

) czystego składnika 

Rodzaj 

gleby i jej 

żyzność 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

C * 120 140 60 140 60 70 160 80 80 

Ś ** 110 60 80 125 80 90 140 100 100 

L ***  100 80 100 110 100 120 - - - 
C * - ciężkie, żyzne, zasobne 

Ś ** - średnie, średnio zasobne 

L *** - lekkie, mało zasobne 

 

Tabela 2. Orientacyjne dawki nawozów NPK stosowanych pod kukurydzę 
na kiszonkę – czystego składnika (kg*ha

-1
) 

 

Plon ziarna w uprawie na kiszonkę (t*ha
-1

) 

10-12 13-15 16-18 

Dawka nawozów (kg*ha
-1

) czystego składnika 

Rodzaj 

gleby i jej 

żyzność 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

C * 140 30 80 160 40 90 180 50 100 

Ś ** 120 60 100 140 70 110 160 80 130 

L ***  100 90 120 120 110 130 140 130 160 
C * - ciężkie, żyzne, zasobne 

Ś ** - średnie, średnio zasobne 

L *** - lekkie, mało zasobne 

 

Nawozy fosforowe i potasowe w całości najlepiej stosować jesienią przed orką 
zimową. W uprawie na kiszonkę w plonie wtórnym najlepiej wysiewać je już 
przed siewem poplonu ozimego. Najlepszymi nawozami fosforowymi i 

potasowymi są superfosfat magnezowy i siarczan potasu. Kukurydza bardzo 

silnie reaguje na nawożenie azotem, który pobierany jest przez rośliny przez 

cały okres wegetacji, najintensywniej w okresie kwitnienia. Dlatego najlepszymi 

są nawozy wolnodziałające, jak: mocznik lub saletrzak, a na glebach 

zasadowych również siarczan amonu. Stosowane w całości przed siewem są 
dostępne dla roslin przez cały okres wegetacji tylko na glebach o dużym 

kompleksie sorpcyjnym. Na glebach lżejszych dobrze jest stosować je w 

dawkach dzielonych – 2/3 przed siewem i 1/3 pogłównie, w postaci nawozów 

szybko działających jak: saletra amonowa, saletra amonowo-wapniowa, roztwór 

saletrzano-mocznikowy (RSM) lub nawozy wieloskładnikowe zawierające 

również P i K, np. fosforan amonu, amofoska, polifoska, polimagi lub Kemira 

Optima. Do nawożenia pogłównego, stosowanego w okresie kiedy  kukurydza 

osiąga wysokość 30-35 cm, najlepsze są nawozy granulowane, które stosowane 

rzędowo nie powodują uszkodzenia (poparzenia) roślin. Do tego celu służą 
rozsiewacze nawozów wyposażone w aplikatory do wysiewu rzędowego 



nawozów. Bardzo efektywne jest też pogłówne nawożenie kukurydzy 

roztworem RSM stosowanym w międzyrzędzia, najlepiej dwukrotnie, w fazie 

wykształcenia przez rośliny kukurydzy 2-5 liści oraz 6-10 liści. 

 

NAWOŻENIE ORGANICZNE 

 

 W uprawie kukurydzy można stosować również nawożenie organiczne, 

które jest szczególnie efektywne na glebach lekkich i w stanowiskach bardzo 

odległych od obornika. Wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w 

nawozach organicznych, zwłaszcza azotu, przeważnie jest jednak mniejsze niż 
w nawozach mineralnych. Dlatego nawożenie nawozami organicznymi dobrze 

jest dopełniać nawozami mineralnymi. Nawożąc kukurydzę pełną dawką 
obornika należy stosować obniżone nawożenie mineralne o 20 d o40% dawek 

NPK podanych w tabelach 1 i 2.  

Najczęściej stosowanym pod kukurydzę nawozem organicznym jest gnojowica, 

której wartość nawozowa jest bardzo zróżnicowana w zależności od gatunku 

zwierząt skąd pochodzi, sposobu przechowywania i terminu stosowania. 

Najlepiej jest wykorzystywana przy stosowaniu wiosennym przed siewem 

kukurydzy, kiedy poprawnie wyliczona dawka może w pełni pokryć potrzeby 

nawozowe roślin. Nawozem organicznym stosowanym pod kukurydzę może 

być też gnojówka, która zawiera dużo azotu i potasu. Nie zawiera prawie w 

ogóle fosforu i dlatego wymaga uzupełniającego nawożenia tym składnikiem. 

  

Stwierdzone w czasie wegetacji niedobory składników pokarmowych 

NPK, a zwłaszcza mikroelementów można uzupełnić nawożeniem dolistnym, 

stosując liczne na naszym rynku nawozy, jak np.: Basfoliar, Agrosil, Insol lub 

Wuxal Top.  

 
Materiał przygotował dr Arkadiusz Tujaka (na podstawie literatury branżowej) 

 

 
W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach  


