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YIELDING OF SUGAR MAIZE PLANTED WITHOUT N - FERTILIZATION 
 

Summary 
 

Field experiments to estmate yielding of sugar maize planted without nitrogen fertilization were conducted at the Agricul-
tural University of Pozna� in 1999-2001. It has been shown that increase in pre-sowing nitrogen dose from 30 to 60 kg N . 

ha-1 resulted in significant yield increase in cobs, increase the percentage of 1st class cobs and their length, and the num-
ber of grains in a cob. The highest cobs yield was obtained after 60 kg N . ha

-1.  
 
 

PLONOWANIE KUKURYDZY CUKROWEJ W WARUNKACH 
ZRÓ�NICOWANEGO NAWO�ENIA AZOTEM 

 

Streszczenie 
 

Do�wiadczenia polowe przeprowadzono w latach 1999-2001 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badaj�c 
plonowanie kukurydzy cukrowej w warunkach zerowego nawo�enia azotem. Stwierdzono, �e zwi�kszenie dawki azotu z 30 
do 60 kg N . ha-1 powoduje zwi�kszenie plonu kolb, wzrost udziału procentowego kolb I klasy oraz wzrost długo�ci kolb i 
liczby ziaren w kolbie. Najwy�szy plon kolb uzyskano po zastosowaniu 60 kg N . ha-1. 
 
 
1. Wst�p 
 
 Kukurydza cukrowa posiada du�e potrzeby pokarmowe. 
Dlatego warunkiem powodzenia jej uprawy jest 
dostarczenie ro�linom wystarczaj�cych dla prawidłowego 
rozwoju ilo�ci składników pokarmowych. Pobiera ona 
z gleby du�e ilo�ci przede wszystkim potasu i azotu, i w 
znacznie mniej fosforu. W zaleceniach nawo�enia 
nawozami fosforowymi i potasowymi, istnieje du�a 
zbie�no�� opinii wielu autorów [1, 3, 4, 5, 6, 7] i zalecaj� 
oni stosowanie nawozów mineralnych w dawkach: 30-60 
kg P2O5. ha-1 oraz 80–140 K2O . ha-1. Natomiast wysoko�� 
zalecanej dawki azotu na ha waha si� w szerokich 
granicach od 100 do 150 kg N . ha-1. 
 Zagadnienie wpływu nawo�enia azotem na plon i jako�� 
surowca kukurydzy cukrowej, ma du�e znaczenie poznaw-
cze i nie mniejsz� warto�� dla praktyki rolniczej, gdy� poza 
wielko�ci� dawki wa�ny jest równie� rodzaj nawozu i 
sposobu aplikacji. 
 W warunkach rolnictwa ekologicznego nie mo�na 
stosowa� nawozów sztucznie syntetyzowanych, a zalecane 
jest  nawo�enie organiczne, przede wszystkim obornikiem. 
Nie zawsze mo�liwe jest stosowanie obornika, co mo�e 
wynika� z przyczyn ekonomicznych, produkcyjnych czy 
te� technicznych. St�d potrzeba okre�lenia wpływu braku 
nawo�enia w uprawie kukurydzy cukrowej, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem azotu. 
 Celem bada� było okre�lenie konsekwencji braku 
nawo�enia azotowego na wysoko�� i jako�� plonu 
kukurydzy cukrowej. 
 
2. Metody bada� 
 
 W do�wiadczeniach polowych, przeprowadzonych w 
latach 1999-2001, w Zakładzie Do�wiadczalno 
Dydaktycznym w Swadzimiu, oceniano efektywno�� 
nawo�enia azotowego w dawkach 30 i 60 kg . ha-1 w 

porównaniu do zerowego nawo�enia tym składnikiem. 
Do�wiadczenia zakładano na glebie płowej o składzie 
granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego, płytko 
zalegaj�cego na glebie lekkiej. Gleba charakteryzowała si� 
wysok� zawarto�ci� potasu i fosforu oraz �redni� magnezu, 
przy pH = 6,1-6,8. Zaliczano j� do klasy bonitacyjnej IVa i 
kompleksu przydatno�ci rolniczej �ytniego bardzo dobrego. 
Przedplonem kukurydzy cukrowej we wszystkich latach 
była pszenica ozima (nawo�enie 100:80:100 kg NPK . ha-1), 
uprawiana po rzepaku ozimym nawo�onym połow� dawki 
obornika (15 t . ha-1). Nawo�enie azotem (30 i 60 kg N . ha-

1) stosowano w formie mocznika. Wszystkie zabiegi 
uprawowe i piel�gnacyjne były zgodne z ogólnie 
przyj�tymi zasadami agrotechniki kukurydzy cukrowej. 
 Jednoczynnikowe do�wiadczenie zakładano w układzie 
losowanych bloków w czterech powtórzeniach polowych. 
Poziomami czynnika były trzy dawki azotu, a mianowicie 
0, 30 i 60 kg N . ha-1. Siew wykonano siewnikiem 
punktowym Pneumassem. Obsada ro�lin 5,71 szt . m-2. 
Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 22,9 m-2. Zbiór w 
dojrzało�ci mlecznej (100 ro�lin) przeprowadzono r�cznie, 
okre�laj�c liczb� kolb na jednostce powierzchni, plon kolb 
oraz oznaczono cechy morfologiczne i jako�ciowe kolb. 
Zebrane wyniki poddano analizie wariancji dla 
do�wiadcze� jednoczynnikowych z testowaniem hipotez na 
poziomie 0,05. 
 Charakterystyk� warunków pogodowych w 
poszczególnych latach prowadzenia bada� opracowano na 
podstawie pomiarów wykonanych w Stacji 
Meteorologicznej Katedry Uprawy Roli i Ro�lin 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warunki 
meteorologiczne w latach prowadzenia bada� były 
zró�nicowane (tab. 1). Rok 1999 był ciepły. Pod wzgl�dem 
opadów był to rok wyj�tkowo niekorzystny, bowiem od 
drugiej dekady lipca do ko�ca wrze�nia wyst�powały 
niedobory wody. Kwitnienie kukurydzy, a wi�c okres 
krytyczny pod wzgl�dem zapotrzebowania w wod�, 
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nast�piło jednak w tym roku przed wyst�pieniem suszy. 
Lata 2000 i 2001 były równie� ciepłe, bowiem �rednie 
miesi�czne temperatury w okresie wegetacji były wy�sze 
od �rednich wieloletnich. Wyj�tek stanowił chłodny lipiec 
w 2000 roku i chłodny czerwiec w 2001 roku. W obydwu 
tych latach wyst�piły niedobory opadów podczas siewów i 
w pocz�tkowym okresie wegetacji kukurydzy – kwiecie� i 
czerwiec w 2000 roku oraz maj w 2001 roku. 
 
3. Wyniki bada� 
 
 Zmienno�� badanych cech kukurydzy cukrowej 
wywołan� ró�nym poziomem nawo�enia azotowego w 
trzech latach bada� przedstawiono w tabelach od 2 do 5. 
Du�� zmienno�ci� w�ród badanych cech charakteryzował 
si� plon kolb, liczba kolb zebranych z 1 ha oraz liczba 
ziaren w kolbie. Najmniejsze zró�nicowanie stwierdzono 
dla udziału kolb I klasy, a w dalszej kolejno�ci – 
zaziarnienia i wyrównania kolb. 
 Analizuj�c plony kolb, wykazano istotno�� efektów 
stosowania ró�nych poziomów badanego czynnika (tab. 2). 
W przypadku plonu kolb jedynie obiekt bez nawo�enia 
azotem istotnie ró�nił si� od obiektów, gdzie stosowano 
przed siewem 30 lub 60 kg N . ha-1. . 
 
Tab. 2. Plon kolb (t . ha-1) 
Table 2. Cobs yield (t . ha-1) 
 

Kombinacje  

Treatment 

Plon kolb 

Cobs yield 

 1999 2000 2001 �rednio 

mean 

O kg N . ha -1 16,01 9,21 14,88 13,37 

30  kg N . ha -1 17,61 9,95 17,40 14,98 

60  kg N . ha -1 18,41 10,58 19,84 16,27 

�rednio - mean 17,34 9,91 17,37  

NIR (0,05) – LSD (0,05) 0,586 0,544 3,085 0,912 

 
 Analiza zmienno�ci procentowego udziału kolb I klasy 
wykazała istotny wpływ poziomu nawo�enia azotem na 
wielko�� tej cechy i to niezale�nie od lat (tab. 3). W miar� 
wzrostu poziomu nawo�enia od 0 do 60 kg N·ha-1 udział 
kolb I klasy w plonie stopniowo wzrastał. Stwierdzono 
równie� istotne zwi�kszenie udziału kolb I klasy w plonie 
wraz ze wzrostem dawki azotu z 30 do 60 kg N . ha-1. 
 Najwy�szy procentowy udział kolb I klasy stwierdzono 
w roku 1999. Natomiast ni�szy udział kolb całkowicie 
zaziarnionych stwierdzono w dwóch pozostałych latach i 
był on zbli�ony. 
 O opłacalno�ci uprawy kukurydzy cukrowej dla 
przemysłu chłodniczego lub na rynek do spo�ycia na 
�wie�o, nie decyduje tylko masa zebranych kolb, lecz 
przede wszystkim ich liczba z jednostki powierzchni. 
Najwi�ksz� liczb� kolb na 1 ha stwierdzono w roku 1999, a 
najmniejsz�, w najmniej korzystnym dla uprawy tej ro�liny, 
roku 2000. Niezale�nie od roku bada� najmniej kolb 

zbierano przy zerowym nawo�eniu azotowym, jednak 
stosowanie dawki 30 kg N nie spowodowało istotnego 
wzrostu ich liczby. Dopiero dawka 60 kg N powodowała 
istotny wzrost liczby kolb na 1 ha w stosunku do dwóch 
pierwszych poziomów nawo�enia azotowego (tab. 3). 
 Stosowane poziomy nawo�enia azotem wywierały 
istotny wpływ na długo�� kolb oraz liczb� ziaren w kolbie 
(tab. 4). Zwi�kszanie dawki azotu z 0 do 30 kg N . ha-1 
powodowało zarówno istotny wzrost liczby ziaren w kolbie 
jak i te� długo�ci kolb. Jednak liczby ziaren w kolbie, 
niezale�nie od lat, dla dawki 30 i 60 kg N . ha-1 były 
podobne, nie podlegały istotnemu wpływowi badanych 
czynników. W przypadku długo�ci kolb, ka�de zwi�kszenie 
dawki azotu powodowało istotny wzrost ich długo�ci. 
 Zastosowane poziomy nawo�enia azotem wywierały 
istotny wpływ na cechy jako�ciowe plonu kukurydzy 
cukrowej (tab. 5). Dotyczyło to zarówno zaziarnienia kolb 
oraz ich wyrównania, a wyra�onych w skali 9-stopniowej. 
Zwi�kszanie dawki azotu stosowanej przedsiewnie od 0 ju� 
do 30 kg N . ha-1 powodowało istotne polepszenie 
zaziarnienia kolb i ich wyrównania. Najlepsze zaziarnienie 
kolb jak i te� ich wyrównanie stwierdzono przy dawce 60 
kg N . ha-1. 
 
4. Dyskusja wyników 
 
 Nale�y podkre�li�, �e przebieg pogody w 
poszczególnych latach bada� był czynnikiem 
modyfikuj�cym analizowane cechy kukurydzy cukrowej. 
Dotyczyło to przede wszystkim plonu kolb, liczby kolb 
zebranych z 1 ha oraz liczby ziaren w kolbie. Ró�na reakcja 
kukurydzy na odmienne warunki pogodowe wynikała 
prawdopodobnie z tego, i� lata 1999 i 2001 nale�y uzna� za 
korzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy.  

 Najwi�ksze plony kolb otrzymano stosuj�c przed 
siewem najwi�ksz� dawk� azotu – 60 kg N . ha-1. Plony te 
po zastosowaniu dawki 30 kg N . ha-1 były ni�sze, i ró�nica 
ta była równie� statystycznie istotna. Bior�c pod uwag� 
nisk� zawarto�� azotu mineralnego w glebie, oznaczon� 
przed siewem, mo�na przypuszcza�, �e optymalna dawka 
azotu zapewniaj�ca maksymalny plon kolb mie�ci si� w 
granicach 30-60 kg N . ha-1. St�d wydaje si� całkowicie 
uzasadnione w warunkach rolnictwa ekologicznego 
stosowanie nawozów organicznych, które zrekompensuj� 
kukurydzy cukrowej brak czy nisk� zawarto�� azotu w 
glebie. W badaniach własnych najwy�szy udział kolb I 
klasy oraz najkorzystniejsze warto�ci cech jako�ciowych 
kolb, jak wielko��, liczba ziaren, stopie� zaziarnienia i 
wyrównania, uzyskano po zastosowaniu najwy�szej 
przedsiewnej dawki – 60 kg N . ha-1. 
 

 Nale�y pami�ta�, �e zbyt wysokie nawo�enie azotowe 
w przypadku kukurydzy cukrowej pogarsza jako�� 
surowca, powoduj�c zmniejszenie zawarto�ci cukrów w 
ziarnie [8]. Kukurydza, z racji ilo�ci i jako�ci wytwarzanej 
biomasy, nale�y do ro�lin o du�ych potrzebach 
pokarmowych. Wymagany z tych wzgl�dów wysoki 
poziom nakładów kwalifikuje t� ro�lin� do gatunków 
intensywnych. Jak podaje Kruczek [2], optymalna dawka 
azotu w warunkach zbli�onych do tych, w jakich 
prowadzono badania własne, wynosi w uprawie na ziarno 
około 100 kg N . ha-1. Wynik ten uzyskano w 
do�wiadczeniach z du�� liczb� dawek azotu i obiektem bez 
nawo�enia. 
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 Uzyskane w badaniach własnych wyniki wskazuj� na 
potrzeb� dalszych bada� w tym zakresie. Wielko�� dawki 
azotu dla kukurydzy cukrowej uprawianej zarówno dla 
przemysłu, jaki bezpo�redniej konsumpcji, nale�y 
wyznaczy� na podstawie do�wiadcze� �cisłych z wi�ksz� 
liczb� dawek, uwzgl�dniaj�c jednocze�nie ocen� ilo�ciow� 
i jako�ciow� plonu. Ocena jako�ciowa powinna 
uwzgl�dnia� poza plonem kolb najwy�szej jako�ci i cech 
morfologicznych, równie� ich skład chemiczny, a 
zwłaszcza zawarto�� cukru.  
 Na podstawie analizowanych w badaniach własnych 
cech mo�na stwierdzi�, �e optymalna przedsiewna dawka 
azotu przy uprawie kukurydzy cukrowej, daj�ca najwy�szy 
plon kolb, zawiera si� w przedziale od 30 do 60 kg N . ha-1. 
Im wy�szy poziom tej dawki, tym wi�kszy plon kolb w 
pełni zaziarnionych, wi�kszy udział tych kolb w plonie 
ogólnym, wi�ksza liczba ziaren w kolbie i długo�� kolb 
oraz lepsze zaziarnienie i wyrównanie kolb. Uzyskane 
plony kolb, udział kolb I klasy, liczba kolb zebranych z 1 
ha, długo�� kolb i liczba ziaren w kolbie oraz takie cechy 
jako�ciowe kolb jak ich zaziarnienie i wyrównanie w 
warunkach zerowgo nawo�enia azotem kształtowały si� na  
poziomie, niewiele, aczkolwiek istotnie ró�ni�c si� od ich 
warto�ci uzyskanych przy dwóch ocenianych dawkach 
azotu. Wydaje si� uzasadnione twierdzenie, �e uprawa 
kukurydzy cukrowej w warunkach rolnictwa 
ekologicznego, a wi�c bez u�ycia nawozów mineralnych, a 
tylko na oborniku b�dzie gwarantowała uzyskanie równie 
dobrych, zarówno ilo�ciowych jak i jako�ciowych plonów 
kolb. 
 
5. Wnioski 
 
1. Plon kolb kukurydzy cukrowej przy braku nawo�enia 
azotowego był niewiele ni�szy od plonu uzyskanego z 
obiektów nawo�onych tym składnikiem.  
 
2. Stosowane poziomy nawo�enia azotem wywierały 
istotny wpływ na długo�� kolb oraz liczb� ziaren w kolbie. 
Zwi�kszanie dawki azotu z 0 do 30 kg N . ha-1 powodowało 

zarówno istotny wzrost liczby ziaren w kolbie jak i te� 
długo�ci kolb. 
 
3. Zastosowane poziomy nawo�enia azotem wywierały 
istotny wpływ na cechy jako�ciowe plonu kolb kukurydzy 
cukrowej. Zwi�kszanie dawki azotu stosowanej 
przedsiewnie od 0 do 30 kg N . ha-1 powodowało istotne 
polepszenie zaziarnienia kolb i ich wyrównania, jednak 
najlepsze zaziarnienie kolb jak i te� ich wyrównanie 
stwierdzono przy dawce 60 kg N . ha-1. 
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