
JESIENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ

Nawożenie jest jednym z podstawowych zabiegów decydujących zarówno o wielkości plonu, jak i jego jako-
ści. Racjonalne nawożenie polega na kompleksowym zaopatrzeniu roślin w niezbędne makroelementy i mikro-
elementy oraz zastosowaniu nawozu w odpowiedniej dawce, dostosowanej do okresu wzrostu rośliny. 

Pełną efektywność nawożenia mineralnego można uzyskać na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym 
do obojętnego. Dlatego, w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju roślin uprawnych konieczne jest, 
w pierwszym rzędzie, uregulowanie odczynu gleby przez odpowiednie zwapnowanie.

Dawki nawozów NPK i Mg powinno się naliczyć na podstawie przewidywanych potrzeb pokarmowych 
rośliny, uwzględniając przy tym zasobność przyswajalnych form składników pokarmowych w glebie i wielkość 
uzyskanego plonu. Takie podejście do nawożenia jest najczęściej określane jako system zrównoważonego na-
wożenia mineralnego.

Tabela 1

Wycena zawartości przyswajalnych form makroskładników

Źródło: dane IUNG-PIB

Jak już wcześniej zaznaczono, obok korzystania z oznaczeń chemicznych gleby, równie ważne jest prawidło-
we oszacowanie wielkości plonu, realnie możliwego do uzyskania w warunkach konkretnego pola.

Fosfor, potas i magnez wymagają szczególnej uwagi. Pszenica niezwykle intensywnie pobiera potas w okre-
sie od pełni strzelania w źdźbło do kwitnienia, podczas gdy w okresie dojrzewania dochodzi nawet do jego wy-
dalania z rośliny. W rezultacie całkowite pobranie potasu przez pszenicę jest o 1/4-1/3 większe niż wynika to z 
tzw. pobrania końcowego (ziarno + słoma). Realne pobranie potasu kształtuje się w granicach 110-160 kg K2O/
ha i do tego poziomu powinny być dostosowane aplikowane dawki nawozów potasowych. Inną dynamiką po-
bierania charakteryzuje się magnez, którego maksimum jest od fazy kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości ziarna 
pszenicy. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na fazy rozwojowe pszenicy, ponieważ niedobór magnezu 
może prowadzić do znacznych strat plonów ziarna (tab. 5).

W gospodarstwie, gdzie co 4-5 lat stosowany jest obornik w odżywianiu pszenicy ozimej, należy także 
uwzględnić nawożenie magnezem (Mg) i miedzią (Cu). 

Natomiast w gospodarstwach nastawionych tylko na produkcję roślinną wzrasta również zapotrzebowanie 
na siarkę (S) i mikroelementy, np. mangan (Mn). 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 3, można obliczyć potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej plonu-
jącej na poziomie założonym przez plantatora. Wysokość plonu ziarna, który można uzyskać w stanowisku 
przeznaczonym pod uprawę pszenicy określa rolnik korzystając z wieloletniego doświadczenia, a przy uprawie 
nowej odmiany z informacji dostarczanych, np. przez IUNG-PIB, ODR-y, Stację Oceny Odmian. Przykładowo 
pszenica plonująca na poziomie 60 dt ziarna/ha pobiera (ziarno + słoma) 140-200 kg N/ha, 60-80 kg P2O5/ha, 
90-130 kg K2O/ha oraz 10-16 kg Mg/ha.

Klasa 
zasobności

Fosfor
(P2O5)

Potas 
(K2O)

Magnez 
(MgO)

[mg/100 g gleby]

wszystkie 
kategorie lekkie średnie ciężkie lekkie średnie ciężkie

Bardzo niska <5,0 <5,0 <7,5 < 10,0 <2,0 <3,0 <4,0
Niska 5,1 - 10,0 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-3,0
Średnia 10,1-15,0 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-5,0
Wysoka 15,1-20,0 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 7,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0
Bardzo wysoka > 20 >20,1 >25,1 > 30,1 >7,1 >9,1 > 14,1



Tabela 2

Krytyczne fazy pobierania składników pokarmowych przez pszenicę ozimą

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB

Tabela 3

Akumulacja składników pokarmowych przez pszenicę ozimą

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB

Jak widać istotnym czynnikiem podczas nawożenia jest zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz zba-
danie odczynu gleby. Musimy zapewnić zasiewom pszenicy związki mineralne, które zostały zużyte przez ro-
śliny przedplonowe, co można sprawdzić, przeprowadzając analizę gleby. Przeprowadzenie takiej analizy jest 
bardzo ważne. Dzięki zbadaniu próbek z pola plantator będzie w stanie określić potrzeby nawozowe zasiewów 
pszenicy ozimej. Koszt takiego działania jest niewspółmierny do zalet.

Pobierając próby gleby należy wybrać reprezentatywną część pola. Wybrany kawałek nie powinien być więk-
szy niż 2 ha w mniejszych gospodarstwach i 4 ha w wielkoobszarowych. Plantator powinien znaleźć część pola 
wyrównaną pod względem glebowym: typ, rodzaj i gatunek gleby i o wyrównanym ukształtowaniu powierzch-
ni, co ma duże znaczenie.
Próbek nie należy pobierać:

 ▶ na obrzeżach pola;
 ▶ w miejscach po stogach i kopcach;
 ▶ oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

Jest kilka metod zbierania próbek: można przejść po przekątnych pola z jednej strony na drugą, chodzić zyg-
zakiem albo po kształcie litery S. Ważne, żeby zebrać minimum 25 próbek po ok. 0,5 kg i dobrze je wymieszać.

Wykonana analiza daje szereg informacji. W zależności od badania, które wybierzemy, możemy określić: 
 ▶ odczyn pH gleby oraz potrzeby wapnowania;
 ▶ zasobność gleby fosfor, potas oraz magnez;
 ▶ możemy również oznaczyć ilość boru, cynku, żelaza, manganu.

Tego typu analizę możemy przeprowadzić w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. 
Podstawowe badania pozwolą określić, którego składnika jest najmniej. Według prawa minimum (tzw. 

beczki Liebiga) to na składniku, którego jest najmniej w glebie, należy się najpierw skupić, ponieważ to on de-
cyduje o wysokości plonów. Warto pamiętać, że takie badanie jest ważne przez około 4 lata.

Składnik pokarmowy Krytyczna faza pobierania
Azot strzelanie w źdźbło, nalewanie ziarna

Fosfor krzewienie, nalewanie ziarna
Potas strzelanie w źdźbło

Magnez nalewanie ziarna
Siarka nalewanie ziarna
Miedź strzelanie w źdźbło, nalewanie ziarna

Składnik plonu
Składnik pokarmowy [kg/ha]

N P2O5 K2O Mg
Ziarno 18,0-24,0 8,0-10,0 4,0-6,0 1,0-1,5
Słoma 5,0-10,0 2,0-3,0 10,0-16,0 0,6-1,2



WAPNOWANIE

Najlepsze warunki do rozwoju pszenicy, stwierdza się na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym do 
obojętnego (pH od 6,6 do 7,2). Tylko nieznacznie gorsze warunki panują w zakresie gleb lekko kwaśnych (pH 
od 6,0 do 6,5). Natomiast w przypadku gleb o odczynie niższym od pH 6 spadki plonu są już widoczne, a dra-
styczne obniżenie zbiorów pszenicy następuje poniżej pH 5. W celu regularnego uzyskiwania wysokich plonów 
pszenicy o wymaganej jakości, niezbędne jest prowadzenie w gospodarstwie okresowej kontroli zakwaszenia 
gleby i w razie potrzeby wapnowanie pola.

Jako graniczną wartość odczynu, poniżej której należy już na pewno wysiewać wapno, trzeba traktować 
pH 6,0 w przypadku gleb średnich i ciężkich oraz pH 5,5 w przypadku gleb lekkich, nadających się do uprawy 
pszenic. W tabeli 4 przedstawiono dawki wapna wykazujące w uprawie pszenicy ozimej najwyższą efektywność 
działania CaO.

Wapnowanie najlepiej jest przeprowadzać pod przedplon pszenicy, ewentualnie dwa lata przed planowanym 
jej siewem. Gleby o odczynie niższym od pH 5,0 powinny być zwapnowane, nawet bezpośrednio przed siewem 
pszenicy.

Jednokrotny zabieg wapnowania (przeciętnie zalecaną dawką wapna) nie powoduje trwałego odkwaszenia 
gleby. Jednak zwiększa efektywność nawożenia NPK oraz wpływa pozytywnie na własności fizyczne i biologicz-
ne gleby. Zabieg ten powinien być regularnie powtarzany w odstępach 4-, 5-letnich.

Tabela 4

Dawki wapna w t CaO/ha

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB

Jeżeli zabieg wapnowania wykonujemy przed siewem pszenicy, wówczas należy nawóz wysiać jak najwcze-
śniej, zaraz po zbiorze przedplonu. W tym przypadku powinniśmy zastosować węglanowe formy wapna. Jeśli 
dysponujemy tylko wapnem tlenkowym, to bezpośrednio po zwapnowaniu gleby nie należy stosować nawozów 
fosforowych, amonowych nawozów azotowych, a także większości nawozów wieloskładnikowych. Powinny 
one być wysiane przynajmniej po jednym zabiegu uprawowym, najlepiej po orce siewnej.

Wielkość dawek fosforu, potasu i magnezu jest zależna przede wszystkim od zawartości przyswajalnych 
składników w glebie, przyorania lub nie resztek pożniwnych (słoma rzepakowa, zbożowa, kukurydziana lub z 
roślin bobowatych, liście buraczane), a także realnego do uzyskania na danym polu plonu ziarna. 

Tabela 5

Zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu po przyoraniu 
plonu ubocznego przedplonu na glebach średnich w kg/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Kategoria
agronomiczna

gleby

Klasa potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 -
Średnie 4,5 3.0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2.0 1,0

Oczekiwany plon ziarna
w t/ha P2O5 K2O MgO

6 55 60 20
8 70 80 25
9 80 90 30

10 90 100 30



NAWOŻENIE FOSFOREM

Fosfor należy do grupy tych składników, co do których wymagania pokarmowe roślin są duże.
Źródłem fosforu dla roślin pszenicy ozimej są łatwo rozpuszczalne ortofosforany oraz niektóre związki or-

ganiczne, jednak pobieranie go ze związków organicznych jest znacznie wolniejsze niż z mineralnych. Pobie-
rany może być za pomocą korzeni oraz liści. Proces ten odbywa się równomiernie w ciągu całej wegetacji. Są 
jednak okresy silniejszego i słabszego pobierania tego składnika. U pszenicy ozimej maksimum pobierania 
fosforu przypada na okres strzelania w źdźbło i kłoszenie. Należy zaznaczyć, że okres maksymalnego po-
bierania składnika nie może być utożsamiany z okresem krytycznym, w którym niedobór fosforu wpływa na 
spadek plonu. Okres krytyczny przypada zwykle na pierwsze tygodnie wzrostu i wówczas roślina musi mieć 
dostateczną ilość tego składnika. Późniejsze jego zastosowanie nie wyrównuje strat plonu.  

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu fosforu występuje:
 ▶ na glebach zakwaszonych;
 ▶ na glebach nawożonych niskimi dawkami fosforu;
 ▶ podczas stosowania zbyt wysokich dawek azotu;
 ▶ podczas niskiej zawartości substancji organicznej (próchnicy).

Fosfor w roślinie wchodzi w skład wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, fosfolipidy) 
pełniących w roślinie funkcje magazynujące. Bierze on  udział w procesach: fotosyntezy, przemiany węglowo-
danów i tłuszczy, syntezy białek, oddychania.

Niedobór fosforu w roślinie powoduje:
 ▶ słaby wzrost roślin;
 ▶ przedłużenie okresu wegetacji;
 ▶ opóźnienie dojrzewania;
 ▶ znaczny spadek plonów ziarna oraz jego jakości;
 ▶ pogorszenie wartości technologicznej;
 ▶ obniżenie zdolności kiełkowania ziarna;
 ▶ zmniejszenie odporności na suszę;
 ▶ zmniejszenie odporności na wymarzanie;
 ▶ zmniejszenie odporności na niektóre choroby.

Charakterystycznymi objawami niedoboru fosforu w roślinie są:
 ▶ czerwone, purpurowe skrócone i cienkie źdźbła, pochwy liściowe i nerwy;
 ▶ ciemnozielone do niebieskozielonego zabarwienie roślin;
 ▶ żółknięcie, brunatnienie, czerwienienie, a następnie czernienie dolnych liści;
 ▶ słabe krzewienie;

Fosfor decyduje o przeżyciu silnych, dobrze ukorzenionych źdźbeł. Niedobór tego pierwiastka w roślinach 
prowadzi do strat plonu ziarna, który szacuje się na ok. 15%.

Zapobieganie:
 ▶ wapnowanie gleb kwaśnych;
 ▶ zrównoważone nawożenie NPK;
 ▶ zwiększanie zawartości substancji organicznej (próchni-

cy);
 ▶ regularne nawożenie fosforem.

W systemie nawożenia wysiewa się całkowitą dawkę fosfo-
ru na podstawie poziomu zasobności gleby, a także na podsta-
wie przewidywanego plonu pszenicy (tab. 6).

Objawy niedoboru fosforu



Tabela 6

Orientacyjne zapotrzebowanie pszenicy na nawozy fosforowe w kg P2O5/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

NAWOŻENIE POTASEM

Spośród pierwiastków pobieranych przez rośliny, ze względu na rolę jaką odgrywa w metabolizmie, zajmuje 
najważniejsze miejsce, a wymagania pszenicy ozimej co do niego są znaczne. Okres krytyczny przypada od 
strzelania w źdźbło do kłoszenia.

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu potasu występuje na glebach:
 ▶ silnie zakwaszonych;
 ▶ z nadmiarem wapnia i odczynem zasadowym;
 ▶ z nadmiarem jonów amonowych w glebie;
 ▶ słabo natlenionych;
 ▶ ze zbyt niską temperaturą.

Pobieranie potasu przez rośliny nie odbywa się równomiernie przez cały okres wegetacji. Najszybciej jest on 
pobierany we wczesnych okresach rozwoju rośliny, później intensywność ta maleje, a wyraźnie spada w okresie 
tworzenia się ziarna. Ilość potasu pobranego we wcześniejszych okresach wegetacji w dużym stopniu decyduje 
o plonowaniu roślin. Zakłócenia w pobieraniu potasu w tym okresie powodujące spadek plonu nie mogą być 
wyrównane zaopatrzeniem ich w późniejszych okresach. 

Potas odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych rośliny. Bierze on udział w procesach: wzrosto-
wych, regulacji potencjału osmotycznego rośliny, fotosyntezy, przemieszczania asymilatów, tworzenia białek i 
węglowodanów (funkcje enzymatyczne).

Niedobór potasu w roślinie powoduje:
 ▶ zahamowanie wzrostu roślin;
 ▶ spadek wysokości i jakości plonów;
 ▶ pogorszenie zdrowotności roślin;

Przewidywany
poziom plonu

[t/ha]

Fosfor
pobierany
z plonem

[kg P2Os/ha]

Zasobność gleby

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka

gleby lekkie
<4 <40 60 50 45 35 30
5 50 70 65 55 50 40

>5 >55 75 70 60 55 45
gleby średnie

<4 <40 65 55 50 40 30
5 50 75 65 55 45 35
6 60 85 75 65 55 40
7 70 95 85 75 60 45

>7 >80 105 90 80 65 50
gleby ciężkie

<5 <50 80 70 60 45 30
6 60 90 80 70 50 35
7 70 100 90 80 55 40
8 80 115 105 90 65 50

>8 >90 120 110 95 70 55



 ▶ pogorszenie mrozoodporności roślin;
 ▶ obniżenie odporności roślin na suszę.

Charakterystycznymi objawami niedoboru potasu w rośli-
nie są:

 ▶ słabe wykształcenie ziarniaków;
 ▶ niska masa ziarna;
 ▶ przy dużym niedoborze zahamowanie lub uniemożliwie-

nie kwitnienia pszenicy;
 ▶ ogólne więdnięcie roślin;
 ▶ nienormalne zabarwienie początkowo liści starszych 

(żółknięcie lub brunatnienie), a potem liści młodszych;
 ▶ chloroza lub nekroza na brzegach blaszek liściowych po-

szerzająca się na całą powierzchnię liścia, niekiedy pozo-
stają tylko zielone żyłki;

 ▶ często liście są pomarszczone, a brzegi blaszek liściowych zwijają się lub pękają;
 ▶ liście masowo usychają i są drobne, grube i kruche;
 ▶ bardzo krótkie międzywęźla;
 ▶ rośliny mają wygląd karłowaty;

Zapobieganie:
 ▶ unikanie uprawy na glebach silnie zakwaszonych i zasadowych;
 ▶ stosowanie zbilansowanego nawożenia;
 ▶ regularne nawożenie potasem.

Wysokość dawki potasu ustala się w oparciu o zasobność gleby oraz  na podstawie przewidywanego pozio-
mu plonu pszenicy (tab. 7). 

Tabela 7

Orientacyjne zapotrzebowanie pszenicy na nawozy potasowe w kg K2O/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Objawy niedoboru potasu

Przewidywany
poziom plonu

[t/ha]

potas
pobierany
z plonem

[kg K2O/ha]

Zasobność gleby

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka

gleby lekkie
<4 <75 90 85 65 60 50
5 95 100 95 75 70 60

>5 >100 105 100 80 75 65
gleby średnie

<4 <75 95 90 70 50 45
5 95 110 105 80 60 50
6 115 120 115 90 70 55
7 135 135 125 100 75 60

>7 >140 140 135 105 80 65
gleby ciężkie

<5 <95 115 110 85 55 45
6 115 125 120 95 60 50
7 135 140 135 105 70 55
8 150 155 145 115 75 60

>8 >160 160 155 120 80 65



NAWOŻENIE MAGNEZEM

Zboża, a w tym także pszenica ozima mają mniejsze zapotrzebowanie na magnez niż inne gatunki roślin. 
Rośliny pobierają magnez w formie jonów Mg+2. Ilość pobranego składnika zależy od:

 ▶ zasobności gleby w przyswajalny magnez;
 ▶ zawartości innych jonów w glebie.

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu magnezu występuje:
 ▶ na glebach piaszczystych, łatwo przepuszczalnych;
 ▶ na glebach zakwaszonych;
 ▶ po zastosowaniu dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ▶ po zastosowaniu niskich dawek fosforu;
 ▶ po zastosowaniu nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).
Zawartość magnezu waha się w granicach 0,1-1,0% i zależy od:

 ▶ wieku rośliny,
 ▶ zaopatrzenia pszenicy w przyswajalny magnez,
 ▶ czynników wpływających na jego pobieranie.

Więcej magnezu znajduje się w starszych częściach rośliny niż młodszych. Ziarniaki są zasobniejsze w ma-
gnez niż słoma. Magnez jest jednak ważny w uprawie pszenicy ozimej, ponieważ odgrywa ważną rolę w wielu 
procesach fizjologicznych rośliny: fotosyntezie, przemianie tłuszczy, białek i węglowodanów. Największe zapo-
trzebowanie na magnez następuje w okresie nalewania ziarna.

Niedobór magnezu w roślinie powoduje:
 ▶ słaby wzrost i opóźnienie faz rozwojowych roślin;
 ▶ znaczny spadek plonów ziarna;
 ▶ obniżenie zawartości i wartości technologicznej białka;
 ▶ obniżenie wartości siewnej ziarna.

Charakterystycznymi objawami niedoboru magnezu w roślinie są:
 ▶ odbarwienie liści;
 ▶ biała mozaikowatość liści w częściach między nerwami;
 ▶ żółtozielone lub sine zabarwienie liści;
 ▶ poczerwienienie i zwijanie się wierzchołków liści;
 ▶ żółta lub brunatna mozaikowatość oraz niedorozwój blaszki liściowej;
 ▶ wydłużanie się korzeni przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości wierzchołków.

Zapobieganie:
 ▶ stosować zrównoważone nawożenie;
 ▶ regularne wapnowanie pola;
 ▶ unikać stosowania nawozów azotowych zawierających 

jony NH4
+ (siarczanu amonu).

Po przeprowadzeniu analizy gleby, jeśli plantator stwierdzi, 
że niedoborowi magnezu towarzyszy zakwaszenie gleby, wów-
czas należy przedsiewnie zastosować wapno magnezowe. W 
zależności od zakwaszenia gleby i zawartości magnezu, wapno 
magnezowe powinno stanowić od 30 do 50% wyliczonej daw-
ki CaO (tab. 8). 

Objawy niedoboru magnezu



Tabela 8

Orientacyjne zapotrzebowanie pszenicy na nawozy magnezowe w kg MgO/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

W pozostałych przypadkach, potrzeby nawozowe pszenicy określa się w oparciu o klasy zawartości w glebie 
magnezu przyswajalnego (tab. 1).

Wskazane jest ponadto, aby dawki magnezu były proporcjonalne do poziomu przewidywanego plonu (tab. 
9). Daje to możliwość zrównoważenia dawek tego składnika nie tylko z potrzebami rośliny, ale także ze zwięk-
szonymi dawkami azotu i potasu, jakie stosuje się planując uzyskanie wysokiego plonu pszenicy.

NAWOŻENIE SIARKĄ

Przyjmuje się, że ilość siarki przyswajalnej dla roślin poniżej 1 mg/100 g gleby jest niewystarczająca. Ilość 
tego składnika w glebach Polski waha się w granicach od 0,3 do 52 mg/100 g gleby. 

Zwiększenie niebezpieczeństwa występowania zakłóceń w pobieraniu siarki występuje:
 ▶ na glebach lekkich o małej zawartości próchnicy;
 ▶ na glebach kwaśnych;
 ▶ na glebach zawierających dużo związków boru i żelaza;
 ▶ po przedplonach pobierających dużo siarki;
 ▶ po okresach obfitujących w opady;
 ▶ na obszarach odległych od emiterów tlenku siarki.

Straty siarki w glebie powstają wskutek wymywania oraz wynoszenia wraz z plonami. Bierze ona udział  
w procesie fotosyntezy i redukcji azotanów.

Niedobór siarki w roślinach powoduje:
 ▶ słaby wzrost roślin (wątły wygląd);
 ▶ opóźnienie dojrzewania;

Przewidywany
poziom plonu

pszenicy
[t/ha]

Magnez
pobierany
z plonem

[kg MgO/ha]

Zasobność gleby

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka

gleby lekkie
<4 <13 15 10 10 5 -
5 15 15 15 10 10 5

>5 >18 20 15 15 10 10
gleby średnie

<4 <13 20 15 10 10 5
5 15 25 20 15 10 10
6 20 30 25 20 15 10
7 25 30 25 20 20 15

>7 >25 35 30 25 20 15
gleby ciężkie

<5 <15 25 20 15 10 5
6 20 30 25 20 10 5
7 25 35 30 25 15 10
8 30 40 35 25 20 15

>8 >32 45 40 30 25 15



 ▶ obniżenie plonu i pogorszenie wartości technologicznej 
ziarna;

 ▶ zmniejszenie odporności na mróz i suszę.

Charakterystycznymi objawami niedoboru siarki w rośli-
nie są:

 ▶ sztywne, krótkie i cienkie źdźbła;
 ▶ jasnozielony lub żółtawy kolor, zwłaszcza, liści młodych 

łącznie z nerwami;
 ▶ przy silnym niedoborze żółknięcie całych liści.

Uwaga: 
Objawy niedoboru siarki są bardzo podobne do objawów niedoboru azotu!

Zapobieganie:
 ▶ zwiększanie zawartości substancji organicznej w glebie (próchnicy);
 ▶ regularne wapnowanie gleb kwaśnych;
 ▶ nawożenie siarką, szczególnie po roślinach wyczerpujących glebę z tego składnika.

W przypadku wystąpienia niedoboru siarki należy zastosować nawożenie tym składnikiem w dawkach po-
danych w tabeli 9.

Tabela 9

Orientacyjne zapotrzebowanie pszenicy na nawozy siarkowe w kg S/ha

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB

KOREKTA DAWEK NAWOZÓW

W sytuacji, gdy plon uboczny przedplonu został zebrany z pola, dawki fosforu należy zwiększyć o 20%, 
a potasu o 60-80%. W stanowiskach odznaczających się bardzo wysoką zawartością przyswajalnych form 
tych składników dawki można zmniejszyć o 30-40 kg/ha, a przy wysokiej zawartości – o 20 kg P2O5 lub 
K2O/ha. Natomiast przy niskiej zawartości fosforu i potasu w glebie dawki należy zwiększyć o 30 kg P2O5 
lub K2O/ha. Na glebach o bardzo niskiej zawartości tych składników dawki powinny wzrosnąć o 40-60 kg 
P2O5 lub K2O/ha. Jednak w warunkach bardzo niskiej zawartości fosforu, potasu lub magnezu uzyskanie 
wysokich plonów ziarna pszenicy ozimej jest trudne. Na glebach o uregulowanym odczynie dawki ma-
gnezu przy wysokiej zawartości można zmniejszyć o 10 kg MgO/ha, a przy bardzo wysokiej zawartości –  
o 20 kg MgO/ha. W stanowisku o niskiej zawartości magnezu dawki należy zwiększyć o 15 kg MgO/ha, a na 
glebie o bardzo niskiej zawartości – o 30 kg MgO/ha. Natomiast na glebach wymagających wapnowania oraz 
o niskiej lub bardzo niskiej zawartości magnezu przyswajalnego po zbiorze zbóż stanowiących przedplon dla 
pszenicy ozimej najlepiej jest zastosować wapno magnezowe. Dawki siarki w uprawie zbóż zależą od jej za-
wartości w glebie i wynoszą od 25 kg S/ha przy średniej zawartości do 35 kg S/ha – przy bardzo niskiej. Jeśli 
zawartość tego makroelementu w glebie jest wysoka, a tym bardziej bardzo wysoka, nie ma potrzeby nawożenia 
siarką. 

Objawy niedoboru siarki

Zasobność gleby

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka
35 30 25 - -
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