
Plonowanie kukurydzy na polu DW LODR w Końskowoli w 2021 

W ramach kolekcji odmian prezentowano: 16 odmian kukurydzy o różnych klasach 

wczesności z przeznaczeniem na różne kierunki użytkowania.  

Wybrane elementy technologii uprawy 

Uprawa pożniwna wykonywana jest po zbiorze przedplonu z wykorzystaniem brony 

talerzowej. Następnie wykonuje się orkę zimową na głębokość 25 cm. Termin siewu kukurydzy 

przypada zwykle pomiędzy III dekadą kwietnia a I dekadą maja. Siew przeprowadza się z 

wykorzystaniem precyzyjnego siewnika punktowego w obsadzie 80 tys. szt./ha, w rozstawie 

rzędów, co 75 cm i na głębokość 5 cm. Ochrona herbicydowa opiera się przede wszystkim na 

stosowaniu środków o działaniu doglebowym. W razie konieczności zabieg chwastobójczy 

wykonywany jest również powschodowo. Nawożenie fosforowo-potasowe przeprowadzane 

jest głównie jesienią w oparciu o potrzeby nawozowe roślin uwzględniające potrzeby 

pokarmowe oraz zasobność gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych takich jak 

fosfor, potas i magnez. Poziom nawożenia azotowego ustalany jest na podstawie możliwości 

plonotwórczych danego stanowiska oraz potrzeb pokarmowych kukurydzy. Nawożenie azotem 

przeprowadza się przedsiewnie, pełną dawką z wykorzystaniem nawozu zawierającego w 

swoim składzie wolnodziałającą formę azotu (amidową). Począwszy od fazy rozwojowej 

piątego liścia kukurydzy przeprowadza się nawożenie dolistne (1-2 zabiegi w okresie 

wegetacyjnym). Wykorzystuje się do tego celu wieloskładnikowe nawozy płynne zawierające 

w swoim składzie makro (N, P, K, Mg, S) - i mikroelementy (Zn, B, Cu, Mn). Zbiór kukurydzy 

z pola doświadczalnego został przeprowadzony 29.10.2021 r. Średni plon suchego ziarna w 

warunkach doświadczalnych wyniósł 144 dt/ha ( zakres w dt/ha od 113,1 do 162,3) i był 

większy niż w 2020 r. (134,1 dt/ha) 

Tab. 1 Technologia uprawy kukurydzy na polu DW LODR-u 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu 

Uprawa: 

Zbiór przedplonu (kukurydza) 

Talerzówka  

Orka zimowa  

Agregat uprawowy 

 

02.11.2020 r. 

 

 

Siew  29.04.2021 r. 

Nawożenie: 

Jesienne:  

1. N -  18 kg/ha; P2O5 -  60 kg/ha; K2O -  90 kg/ha w formie Polifoski 6  

Wiosenne:  

1. N - 150 kg/ha w formie Mocznika 

2. Mikrogranulat Bactim Terrastart (łącznie z siewem) 15 kg/ha 

 

 

 

 

22.04.2021 r. 

29.04.2021 r. 

Ochrona roślin: 

HERBICYDY  

1. Lumax 537,5 SE – 4,0 l/ha 

DOKARMIANIE DOLISTNE 

1. Dr Green Kukurydza – 2,0 kg/ha + Dr Green Fosforowo – Borowy - 

2kg/ha 

2. Dr Green Kukurydza – 2,0 kg/ha + Dr Green Energy - 2kg/ha 

 

 

29.04.2021 r. 

 

07.06.2021 r. 

 

21.06.2021 r. 

 



Tab. 2 Plonowanie kukurydzy w 2021 r.  

L.p. Odmiana 

Szacunkowy plon ziarna 

kukurydzy w dt z ha przy wilg. 

14% 

1. Sumumba 162,3 

2. Korynt 142,5 

3. Sucorn 141,4 

4. Surterra 161,0 

5. Novialis 145,4 

6. Wawel 145,1 

7. Boryna 153,3 

8. Mieszko 145,7 

9. Varsovia 151,5 

10. Vistula 113,1 

11. Jurand 144,0 

12. Sobieski 137,8 

13. Polonia 161,3 

14. Juhas 119,4 

15. KB 2704 127,8 

16. Kadryl 153,2 

Średni plon 144,0 

 

Doświadczenie z zastosowaniem nawozu startowego podczas siewu kukurydzy 

Na polu z kukurydzą zostało zrealizowane doświadczenie z siewem punktowym  

z zastosowaniem nawozu w formie mikrogranulatu (Odmiany w doświadczeniu: Sumumba, 

Korynt, Sucorn, Surterra, Novialis). Wykorzystano nawóz startowy Bactim Terrastart (w dawce 

15 kg/ha) do stosowania wraz z siewem nasion. Występuje on w formie mikrogranulatu, co 

zapewnia optymalne rozmieszczenie składników pokarmowych i mikroorganizmów w obrębie 

systemu korzeniowego siewek. Nawóz  charakteryzuje się  wysoką zawartością fosforu oraz 

FORMUŁĄ SAFE-P w skład, której wchodzą wyselekcjonowane bakterie glebowe z rodzaju 

Bacillus sp., które w naturalny dla siebie sposób uwalniają uwsteczniony fosfor z depozytu 



glebowego, dostarczając  go roślinom. Dodatkowo mikroorganizmy chronią stosowany   

z nawożeniem doglebowym fosfor przed chemicznym uwstecznieniem wynikającym ze zbyt 

niskiego lub zbyt wysokiego odczynu gleby, wpływającą korzystnie na rozwój systemu 

korzeniowego.  

Tab. 3 Porównanie plonu ziarna kukurydzy (NS – nawóz startowy Bactim Terrastart) 

L.p. Odmiana 

Szacunkowy plon ziarna 

kukurydzy w dt z ha przy wilg. 

14% 

1. Sumumba 162,3 

2. Sumumba - NS 142,8 

3. Korynt 142,5 

4. Korynt - NS 151,8 

5. Sucorn 141,4 

6. Sucorn - NS 183,5 

7. Surterra 161,0 

8. Surterra - NS 136,8 

 

Rys. 1 Porównanie plonu ziarna kukurydzy  
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