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Kukuřice



Specifika plodiny
Půda
Kořenový systém kukuřice je poměrně rozsáhlý a pro řádný vývoj 
rostlina potřebuje hluboké, nezhutněné půdy. pH se může pohy-
bovat od 5,0 do 8,0, nicméně optimální je rozmezí od 6,0 do 7,0 z 
důvodu vysoké dostupnosti živin v neutrálních půdách. Výzkumy 
ukázaly, že kukuřice lépe plodí, pokud se pěstuje alternativně s ji-
nou plodinou, zejména luštěninami, díky menšímu výskytu škůdců 
a chorob, snížení negativního účinku kontinuální produkce kukuři-
ce a přídavku N z luštěnin.

Teplota a hustota rostlin
Minimální teplota pro klíčení: 8˚C, vzchází po 16–20 dnech. Op-
timální teplota pro klíčení: 20˚C, vzchází po 5–6 dnech. Požado-
vaná hustota rostlin pro dosažení maximálního výnosu: 65 000–
80 000 rostlin na hektar. Při pěstování na siláž se může hustota 
porostu zvýšit až na 120 000 rostlin na hektar. 

Výživa
Všeobecné doporučení výživy by mělo vycházet ze schopnosti příj-
mu živin a očekávaného výnosu. Poté by se množství potřebných 
živin mělo upravit na základě rozboru půdy, předchozí pěstované 

plodiny, aplikaci hnoje a možných ztrát živin (zejména v případě 
dusíku). Ztráty dusíku jsou výrazně nižší, pokud se použijí hnojiva 
s řízeným uvolňováním živin. Růstové fáze mezi stádiem V6 (šestý 
list) a VT jsou u kukuřice známy jako doba rychlého růstu. V tom-
to období dochází k  rychlému příjmu většiny živin. K  zajištění 
optimálních výnosů je v  tomto období nezbytná stálá dodávka 
dostatečného množství živin. Fosforečná a  draselná hnojiva se 
obvykle aplikují před nebo při setí (lokalizovaně), zatímco celková 
dávka dusíku by se měla rozdělit do několika aplikací, zejména 
pokud se používají konvenční dusíkatá hnojiva. 

Pokud se použijí hnojiva s řízeným uvolňováním živin, lze dodat 
celkovou dávku dusíku v  jediné aplikaci při setí. Všechen dusík 
by však měl být rostlině k dispozici do fáze R1 či R2. V té době 
je kukuřice v reprodukční fázi a vynakládá energii na translokaci 
dusíku z  listů a stonku do vyvíjejícího se klasu.  Pokud se rost-
liny zavlažují, je rovněž účinnou metodou dodávka 50–60% živin 
předem a zbytek pomocí závlahového systému. Způsob aplikace 
živin by se měl odvíjet od charakteristiky půdy (obsah živin, tex-
tura, vysoká či nízká kapacita vázat fosfor).
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Dynamika příjmu živin – 15,5 t/haSouhrn příjmu živin v %
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Název produktu / složení (%) / dávkování Načasování / způsob aplikace

H2Flo, půdní kondicionér pro zadržení a lepší distribuci 
vody v půdě 1,2–2,4 l/ha – první závlaha / 0,6–1,2 l/ha – 
pravidelné měsíční závlahy 

závlaha

Agroleaf Power High P - 12-52-5+TE / 3–5kg/ha 

1–2 aplikace
Fáze V4-V6 – k prevenci či korekci nedostatku fosforu.  
Při závažném nedostatku aplikaci po 10–14 dnech opakujte / 
aplikace na list

Agroleaf Special Zn - 14% Zn EDTA / 0,5 kg/ha

2–3 aplikace
Fáze V4-V8 – k prevenci či korekci nedostatku zinku. Při 
závažném nedostatku aplikaci po 10–14 dnech opakujte / 
aplikace na list

Agroleaf Power Total - 20-20-20+TE / 3–5 kg/ha 
1 aplikace
Fáze V8-V10 /
aplikace na list

                          VE-V1               |                 V3-V5          |            V6-V8              |             V10-V13                   |                    VT                     |                     R1-R5                      |                     R6

...s našimi speciálními hnojivy

Naše řešení...

Název produktu / složení (%)  
/ doba působení / obalované 
živiny % / dávka

Doba / způsob
aplikace

Poznámka

Agromaster 11-48-0,  
1-2M, 75% NP 
100–200 kg/ha 

před setím  
/ rozhozem nebo do řádku 

Pro půdy, které váží fosfor. Při nízkém pH, např. 5,5 a nižším je fosfor blokován ionty hliníku a není pro 
rostliny dostupný.  Použitím fosforu s řízeným uvolňováním se snadno zabrání tvorbě sloučenin s hliní-
kem, rostlina má k dispozici více fosforu pro řádný vývoj  kořenového systému.

Agromaster Start Mini 
21-21-5+2MgO+15SO3, 40%N
60 kg/ha 

při setí / do řádku, pod patu aplikovat jako doplněk k základnímu hnojivu

Agromaster 40-0-5+4.5SO3  
1-2M, 30% N
200–250 kg/ha 

V4-V8 / 
vedle řádku zdroj dusíku s řízeným uvolňováním živin pro přihnojení

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin

Listová výživa

Použití

Pro snížení pH vody  
pro aplikaci listové výživy

Nova 
PeKacid

výpočet přesné dávky na základě pH 
vody a obsahu hydrogenuhličitanů po-
mocí mobilní aplikace PeKacid Advisor

Úprava vody

aplikace PeKacid  
na Google Play

aplikace PeKacid  
na Apple Store



Total yield, MT/ha
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similar products

Upozornění
Zde uvedená doporučení vychází z konkrétních analýz půdy a/nebo vody. Pro doporučení na míru vašim konkrétním podmínkám 
kontaktujte svého regionálního manažera společnosti ICL SF. Více informací na www.icl-sf.cz

Účinek ověřený polními pokusy 

Ekonomické zhodnocení Stávající 
praxe 

Agromaster 
Start Mini Kontrola

Výnos, MT/ha 13,7 14,5 14,1

Výnos (rozdíly v porovnání  
se stávající praxí), % - 6% 3%

Celkové náklady na hnojiva,  
EUR/ha 248,3 298,9 332,6

Hrubý příjem,  
EUR/ha 1695,9 1792,2 1742,8

Hrubý příjem po odečtení nákladů na 
hnojiva, EUR/ha 1447,6 1493,3 1410,1

Hrubý příjem po odečtení nákladu na 
hnojiva (rozdíl oproti stávající praxi), 
EUR/ha 

- 45,7 -37,4 

6 % zvýšení výnosu u kukuřice 
Cíl pokusu: Srovnat účinnost různých startovacích hnojiv  
aplikovaných při setí pod patu. 

Místo: oficiální pokusná stanice, Rumunsko 

Ošetření 
Stávající praxe (SP):  
konvenční hnojiva 
MAP – 190 kg/ha – před setím 
MOP – 85 kg/ha – před setím 
Urea – 300 kg/ha – před setím 
Urea – 144 kg/ha – top-dressing ve fázi V6.
Celkový počet NPK jednotek, kg/ha = 227-99-51

Agromaster Start Mini:  
SP + Agromaster Start Mini 
(21-21-5+2MgO+15SO3) v dávce 25 kg/ha 

Kontrola:  
SP + mikrogranulované hnojivo 
(11-45-0+12S+2MgO+1Zn) v dávce 25 kg/ha 

Everris International B.V. (UK, Netherlands, 
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified 
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001. 
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.

ICL Specialty Fertilizers

Česká republika a Slovensko

Ing. Vít Chmel, MBA

Tel: +420 602 446 950

E-mail: vit.chmel@icl-group.com

www.icl-sf.cz

Stávající 
praxe

Agromaster 
Start Mini

Celkový výnos t/ha

Kontrola

o 3% více  
než obdobné 
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