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Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera 
ona  azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. 
Tempo pobierania składników jest zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju. 
Intensywne zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe występuje w okresie od fazy 6-
8 liści i trwa do fazy zasychania znamion. Rośliny kukurydzy zwykle w okresie od drugiej dekady 
czerwca do połowy sierpnia pobierają około 65% całkowitej ilości azotu. Reszta zużywana jest w 
początkowym okresie wzrostu (23%) i podczas wypełniania ziarna (12%). W przypadku azotu 
ważna jest nie tylko wielkość dawki N ale termin jej zastosowania.  

Racjonalne nawożenie kukurydzy azotem poza ustaleniem dawki wymaga właściwego 
doboru nawozu oraz terminu jego zastosowania. Możliwe jest stosowanie dawek dzielonych, 
tj. 50-70% dawki przedsiewnie (im gleba lżejsza tym mniej) i pozostałą część pogłównie 
(najpóźniej do fazy 4-6 liścia). Ważne jest, aby zabieg pogłówny nie był spóźniony, gdyż 
intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od fazy 6-8 
liści i trwa do końca kwitnienia. Wskazane jest, aby od tej fazy rośliny miały do dyspozycji w 
glebie znaczne ilości dostępnych składników pokarmowych (w tym azotu). Należy jedynie 
uważać, aby na krótko przed siewem kukurydzy nie stosować zbyt wysokich dawek azotu w 
formie amonowej (NH4),  a także amidowej (NH2), gdyż formy te szczególnie w środowisku 
zasadowym łatwo przechodzą w amoniak (NH3), co z jednej strony prowadzi do strat tego 
składnika z gleby, a z drugiej może prowadzić do zakłócenia wschodów.   

Do nawożenia przedsiewnego szczególnie nadają się nawozy takie jak mocznik, salmag, a 
na glebach zasadowych – siarczan amonu. Można też stosować saletrę amonową oraz nawozy 
wieloskładnikowe: fosforan amonu, amofoski, polifoski, polimagi i inne.  

Termin stosowania drugiej dawki powinien być możliwie późny, lecz jest on ograniczony 
wysokością roślin (max. do 35 cm), ze względu na ryzyko mechanicznych uszkodzeń roślin przez 
maszyny w czasie wysiewu nawozu. Do pogłównego stosowania zalecane są nawozy 
szybkodziałające: saletra amonowa, saletra wapniowa, saletrzak. Nawożenie powinno być 
wykonane w czasie suchej pogody, by uniknąć poparzenia roślin.  

Całkowite zapotrzebowanie na nawozy azotowe można ustalić na podstawie 
szacunkowego bilansu N uwzględniającego: ilość azotu pobraną przez rośliny przy 
zakładanym poziomie plonów i wartość nawozową stanowiska przeznaczonego pod 
kukurydzę. Dawkę azotu w uprawie kukurydzy można wyliczyć posługując się następującym 
wzorem: 

Nn = (P * Pj) - Nmin (0-90 cm) 

Nn - dawka nawozowa azotu, kg N/ha,  
P - zakładany plon ziarna, t/ha, 
Pj - pobranie jednostkowe azotu, kg N/1t ziarna + odpowiednia masa słomy, 
Nmin - zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie do 90 cm. 
 

Przykład: 

P = 10 t/ha ziarna, 



 

 

Pj = 23 kg N 
Nmin = 70 kg N/ha 

Nn = (10 * 23) - 70 = 230 - 70 = 160 kg N/ha 
 
 

Właściwe odżywienie kukurydzy fosforem i potasem zapewnia dobre zawiązywanie i 
zaziarnienie kolb, a także dostatecznie długi okres nalewania ziarna, a tym samym wysokie 
plony. Dlatego bardzo ważne jest, aby racjonalne nawożenie kukurydzy było ukierunkowane 
na utrzymanie odpowiedniej zasobności gleby w przyswajalne formy tych składników. 
Niedostateczna zasobność gleby w fosfor i potas jest główną przyczyną wystąpienia ich 
niedoboru. Wskazane jest, aby gleba przed siewem kukurydzy miała co najmniej średnią 
zasobność w te składniki - najlepiej na pograniczu zasobności średniej i wysokiej. Przy czym 
jeśli kukurydzę uprawiamy na glebie lekkiej to zasobność w przyswajalny potas powinna 
mieścić się w wysokiej klasie zasobności (około 18 mg K2O/100 g gleby). Przy takim 
poziomie zasobności dawka nawozowa składników powinna kształtować się na poziomie 50-
75% potrzeb pokarmowych.  

Dobór nawozów jest uzależniony od terminu i techniki ich stosowania. Można 
stosować zarówno nawozy pojedyncze, jak i wieloskładnikowe. Jednakże należy pamiętać, że 
kukurydza będąc rośliną ciepłolubną wykazuje dużą wrażliwość na niskie temperatury, co 
przejawia się zmniejszonym pobieraniem składników pokarmowych, głównie fosforu. 
Widoczne jest to zwłaszcza w maju, gdy mają miejsce przymrozki. Kukurydza robi się  
fioletowa (patrz fot. 1.).  

 
Fot. 1. Efekt fioletowienia liści kukurydzy na polu doświadczalnym w Poświętnem 20.05.2012 r. 
 
Zatem wskazane jest, aby fosfor w nawozach był w formach dobrze rozpuszczalnych, 

co zapewnia lepszą dostępność fosforu dla roślin w okresach krytycznych. Poza tym 
dodatkowe zwiększenie stężenia fosforu w roztworze glebowym można uzyskać stosując 
nawożenie zlokalizowane, które wykonuje się łącznie z siewem nasion. Szczególnie dobre 
efekty daje zlokalizowane nawożenie kukurydzy nawozami wieloskładnikowymi, które 
oprócz fosforu zawierają azot w formie amonowej (N-NH4), która to sprzyja pobieraniu 



 

 

fosforu. Ponadto zlokalizowane stosowanie nawozów pozwala znacznie zwiększyć ich 
efektywność (nawet do 30%).  

O ile fosfor jest szczególnie ważny w początkowych fazach wzrostu, kiedy to 
odpowiedzialny jest za rozwój systemu korzeniowego (dobre odżywienie fosforem umożliwia 
szybki rozwój początkowy roślin), a następnie w fazie kwitnienia, to potas jest ważny przez 
cały okres wegetacji. Rola tego składnika polega przede wszystkim na kontroli gospodarki 
wodnej i azotowej rośliny. Rośliny lepiej gospodarują wodą (wzrost odporności na suszę), a 
także efektywniej pobierają i przetwarzają azot w plon ziarna. 

Kukurydzę należy również dokarmiać dolistnie. W praktyce kukurydzę najczęściej 
dokarmia się magnezem, siarką, cynkiem i borem, a także azotem, fosforem i potasem. 
Spośród mikroelementów ważną rolę odgrywa cynk, którego stosowanie nalistne przynosi 
efekt plonotwórczy nawet w warunkach wysokiej zasobności gleby w ten składnik. Stąd też 
dokarmianie kukurydzy cynkiem, niezależnie od dostępności tego składnika w glebie, należy 
traktować jako podstawowy zabieg agrotechniczny. 

W przypadku mikroskładników dokarmianie dolistne bardzo często jest traktowane 
jako podstawowe i stanowi ich jedyne źródło nawozowe (stosunkowo rzadko stosuje się 
nawozy doglebowe wzbogacone w mikroskładniki lub doglebowo nawozy 
mikroelementowe), natomiast w przypadku makroelementów dokarmianie dolistne powinno 
mieć charakter uzupełniający, zwłaszcza, że kukurydza szczególnie we wczesnych fazach 
rozwoju jest stosunkowo wrażliwa na niekorzystne warunki wzrostu, tj. zarówno na niską 
zasobność w składniki pokarmowe, jak i niskie temperatury, kwaśny odczyn, susze czy 
nadmierne zagęszczenie gleby. W takich warunkach wspomaganie roślin przez liście zarówno 
mikro-, jak i makroelementami należy traktować jako obowiązkowe, gdyż pozwala 
przynajmniej na częściowe łagodzenie stresu.  

Kukurydza jest rośliną dobrze wykorzystującą składniki pokarmowe zawarte w nawozach 
naturalnych. Szczególnie wskazane jest ich stosowanie na glebach lżejszych, ubogich w  związki 
próchniczne, kompleksu żytniego słabego. Pod kukurydzę można stosować wszystkie rodzaje 
nawozów naturalnych. Najczęściej są to: obornik lub gnojowica.  
Obornika pod kukurydzę powinno się stosować jesienią pod orkę, w ilości 20-34 t/ha. Należy 
pamiętać, iż nie wolno łączyć wapna z jednoczesnym wywożeniem obornika oraz nawożeniem 
fosforem, ponieważ dochodzi do dużych strat składników pokarmowych, głównie azotu i fosforu.  
Fosfor i potas w oborniku są tak samo dostępne dla roślin, jak w nawozach mineralnych. Jednak 
ich działanie rozkłada się na kilka lat. W pierwszym roku po zastosowaniu obornika fosfor jest 
wykorzystywany w 40%, a potas w 70% 

Kukurydza dobrze reaguje na nawożenie gnojowicą i znosi nawet wysokie dawki bez 
szkody dla wielkości i jakości plonu. Gospodarstwa dysponujące dużą ilością tego nawozu mogą 
go stosować jako uzupełniające lub główne źródło nawożenia w uprawie kukurydzy. Gnojowicę 
należy stosować w czasie pochmurnej, deszczowej pogody, przy niskiej temperaturze, aby 
ograniczyć straty amoniaku i wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu. Gdy stosowana jest na 
glebę bez roślinności, należy wymieszać ją z płytką warstwą gleby. Nie należy stosować 
gnojowicy na glebę zamarzniętą, ani na pokrytą śniegiem, jak również na polach zagrożonych 
spływem powierzchniowym. Maksymalne dawki gnojowicy bydlecej wynoszą 40 m3/ha, zaś 
świńskiej 25 m3/ha. 

Kukurydza może dać bardzo wysokie plony ziarna i suchej masy. Warunkiem jest jednak 
zbilansowane nawożenie. 
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