
Dokarmianie zbóż mikroelementami 

     Składniki pokarmowe roślin, w zależności od zapotrzebowania ilościowego, a także 

funkcji, jaką pełnią w roślinie, dzieli się na: 

- makroelementy - pierwiastki wchodzące w skład budowy, o podstawowym znaczeniu w 

żywieniu roślin, występujące w nich w dość dużych ilościach (powyżej 0,5 g 
.
 kg

-1
 s. m.), do 

których zalicza się: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), wapń (Ca) i magnez (Mg), 

- mikroelementy – pierwiastki pełniące funkcje fizjologiczne, występujące w znacznie 

mniejszych ilościach: żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn), miedź (Cu), bor (B), molibden 

(Mo), chlor (Cl) i nikiel (Ni). Do pierwiastków niezbędnych tylko dla niektórych roślin 

należą: sód (Na) (buraki, szpinak), krzem (Si) (ryż, trawy), wanad (V) i kobalt (Co) 

(motylkowate).  

Rola mikroelementów w roślinach polega na regulacji procesów biochemicznych. 

Pozwalają one także na lepsze wykorzystanie makroelementów oraz wpływają na  

ograniczenie chorób grzybowych. 

Niewielki udział w nawożeniu nawozów organicznych i naturalnych, niezrównoważone 

nawożenie oraz intensywna uprawa gleby prowadzą do występowania niedoborów 

mikroelementów. Zjawisko to nasila się szczególnie przy wzroście częstotliwości pojawiania 

się danego gatunku w płodozmianie, a szczególnie przy monokulturze. Mniejsza zasobność 
gleby w mikroelementy wynika także z faktu, zmniejszenia zużycia nawozów mineralnych 

zawierających balast, np. superfosfatu prostego, kainitu, kizerytu, ograniczenie emisji 

przemysłowych oraz uprawa wysoko plonujących odmian. Powyższe przyczyny 

systematycznie pogłębiają niedobór mikroelementów w glebach naszego kraju. Z analiz 

wynika, że mamy obecnie w kraju aż 60-75% gleb ubogich w bor, około 40% w miedź, 20% 

w molibden i 10% w cynk i mangan.  

Najważniejsze mikroelementy dla roślin uprawnych to mangan, cynk, miedź, bor i 

molibden. Poszczególne gatunki różnią się zapotrzebowaniem na dane składniki. Dla zbóż 
kluczowe znaczenie mają przede wszystkim cynk, mangan i miedź. 

Miedź odgrywa rolę w procesie oddychania i fotosyntezy. Bierze też udział w 

przemianach azotu i żelaza oraz tworzeniu się białek i chlorofilu. Reguluje przemianę 
związków azotowych oraz wpływa na budowę ścian komórkowych. Roślina dobrze 

zaopatrzona w ten mikroelement posiada większą odporność na choroby i niską temperaturę. 
Najwięcej miedzi - do 70%, znajduje się w chloroplastach. Dlatego jej niedobór może 

prowadzić do zaburzeń w przemianach energii, spadku intensywności fotosyntezy, a tym 

samym spadku przyrostu suchej masy. Miedź jest pierwiastkiem mało ruchliwym. Dlatego 

objawy jej niedoboru widoczne są przede wszystkim na młodych liściach. Ich końcówki stają 
się białe lub szare. Mogą też skręcać się i więdnąć.  

W roślinach zbożowych miedź wpływa na: 

• rozwój systemu korzeniowego; 

• stymulację krzewienia; 

• wytwarzanie źdźbeł kłosonośnych; 



• stymulację przemieszczania azoty w roślinie; 

• zwiększenie zdrowotności roślin. 

Mangan w roślinie wpływa na intensywność fotosyntezy. Jego niedobór powoduje 

obniżenie przyswajalności CO2, a co za tym idzie obniżenie fotosyntezy. Uczestniczy w 

pobieraniu i asymilacji wielu składników pokarmowych oraz syntezie białek. Przede 

wszystkim wpływa na intensywność  pobierania fosforu, a przez to w sposób pośredni ma 

wpływ na rozwój systemu korzeniowego i krzewienie. Funkcjonuje jako regulator stężenia 

hormonów roślinnych. Przeciwdziała nadmiernej akumulacji azotanów, oraz zwiększa 

zawartość kwasu askorbinowego. Spośród roślin zbożowych na jego niedobór najbardziej 

wrażliwy jest owies. Pierwszymi objawami niedoboru u roślin manganu jest obniżenie 

kondycji upraw, zwiększenie podatności na niesprzyjające warunki atmosferyczne i choroby 

grzybowe oraz zahamowanie rozwoju. 

Cynk związany jest z przyswajaniem i metabolizmem azotu. Reguluje przemiany fosforu 

w roślinie. Wpływa na odporność roślin na susze i choroby, poprawia zdolność kiełkowania 

oraz mrozoodporność. Pełni rolę w procesach dostarczania energii dla różnych procesów 

metabolicznych. Jego niedobory szczególnie negatywnie odbijają się na uprawach ozimin. 

Korzystnie wpływa na zawartość cukrów i białka w ziarnie. Spełnia bardzo ważną rolę w 

syntezie hormonów wzrostu. Przy niedoborze jego występują żółte i blade zabarwienie 

powierzchni młodszych liści. Przez to zmniejsza się powierzchnia asymilacyjna, skracają się 
międzywęźla, co powoduje karłowacenie roślin. 

Bor wpływa na  metabolizm węglowodanów oraz na rozwój organów generatywnych. 

Wpływa na sprawne podziały komórkowe w stożkach wzrostu. Niedobór boru powoduje 

gorszy rozwój korzeni, co grozi gorszym przezimowaniem. Bor wpływa także na tworzenie 

ligniny i wzmacnianie ścianek komórkowych, co wiąże się ze zwiększeniem odporności na 

patogeny.  

  Molibden bierze udział w przemianach azotu. Jest to jego najważniejsze zadanie. Przy 

braku tego składnika rośliny jesienią mogą nagromadzić zbyt dużo azotu, co zmniejsza ich 

zimotrwałość. Ponadto molibden zwiększa odporność na niską temperaturę, suszę oraz 

choroby. Wpływa na przemiany fosforu oraz syntezę chlorofilu.  

W przypadku niedoboru mikroelementów powinno się je podawać  roślinom w formie 

nalistnej. Pobieranie mikroelementów z powierzchni liścia jest zwykle kilkakrotnie większe 

niż pobieranie przez system korzeniowy. Zalety tego sposobu nawożenia to: szybka 

przyswajalność składników, wysoka efektywność zabiegu, możliwość łączenia z zabiegami 

ochrony roślin, równomierne rozprowadzenie składników na całym polu, ograniczenie 

wymywania, unikanie uwsteczniania składników pokarmowych roślin. Pełna skuteczność 
nalistnego nawożenia zależy od stworzonych  na plantacji optymalnych warunków 

agrotechnicznych, prawidłowego nawożenia doglebowego oraz pełnej  ochrony przed 

chwastami, szkodnikami i chorobami. Na plantacjach o zaniedbanej agrotechnice, nawożenie 

nalistne nie jest w stanie przeciwdziałać skutkom popełnionych zaniedbań. Zabieg nalistnego 

dokarmiania jest formą doraźnego uzupełniania składników pokarmowych w roślinach i nie 

powoduje on wzrostu ich ilości w glebie. 

W praktyce zboża należy nawozić przede wszystkim manganem i miedzią oraz 

cynkiem. Niezależnie od ich dostępności z gleby rośliny warto wspomagać wszystkimi 

trzema składnikami, gdyż korzystnie wpływają na gospodarkę azotową roślin oraz  na rozwój 



systemu korzeniowego (zwłaszcza mangan i cynk). Dokarmianie tymi składnikami powinno 

być przeprowadzone od fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Zależnie od potrzeb 

można wykonać jeden lub dwa zabiegi. Aby dokładnie określić dawkę nawozów 

mikroelementowych należy wykonać szczegółowe analizy gleby.  

Nawożenie dolistne  mikroelementami może być połączone z dokarmianiem roślin 

mocznikiem, siarczanem magnezu lub zabiegami ochrony roślin. Kolejną zaletą tego sposobu 

nawożenia jest szybkość dostarczenia roślinom niezbędnych składników pokarmowych. 

Wysokość nawożenia zbóż uzależnione jest przede wszystkim od wysokości plonu, 

który chcemy uzyskać oraz od gatunku uprawianej rośliny. Ilościowe zapotrzebowanie na 

mikroelementy w przypadku zbóż nie przekłada się bezpośrednio na ich ważność. 
Najważniejszym mikroskładnikiem jest miedź, która jest pobierana przez zboża w mniejszych 

ilościach zarówno od manganu, jak i cynku. Znaczenie plonotwórcze mikroskładników 

wynika z funkcji, jaką pełnią w roślinie. Mikroelementy spełniają rozliczne funkcje 

fizjologiczne, które można określić jako kontrolne i regulacyjne. Decydują o kierunku i 

szybkości przebiegu wielu ważnych procesów, jak np. fotosynteza (proces, w wyniku którego 

odbywa się wzrost i rozwój roślin) czy synteza i przemiany białek. W tabeli 1. Podano średnie 

zapotrzebowanie zbóż na mikroelementy, zaś tabela 2. przedstawia proponowane dawki 

mikroelementów jesienią. 

Na stronie internetowej IUNG w zakładce Nauka praktyce rolniczej, znajduje się 
aplikacja służąca do oceny potrzeb nawożenia danego pola podstawowymi mikroelementami 

(B, Cu, Mn, Mo i Zn) pod  najważniejsze rośliny uprawne oraz do wydawania zaleceń 
nawozowych w celu uzupełnienia mikroelementów będących w deficycie. 

Tabela 1. Średnie zapotrzebowanie zbóż na mikroelementy (g/t ziarna + odpowiednia masa 

               słomy). 

Zboże Cu Mn Zn Mo B 

Pszenica 8,5 90 65 1,0 5,0 

Jęczmień 9,0 70 60 1,0 5,0 

Pszenżyto 8,5 100 70 1,0 5,0 

Żyto 8,5 110 80 1,0 5,5 

Owies 9,0 200 90 1,0 7,0 

 

Tabela 2. Jesienne dawki mikroelementów w zbożach (g/ha). 

Cu Mn Zn Mo B Fe 

10-30 60-130 100-150 5-10 50 200-300 
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