
Nawożenie donasienne 

W ostatnim okresie przy okazji zaprawiania nasion zaprawami pestycydowymi stosuje się 
aplikację na powierzchnię nasion składników pokarmowych. Doświadczenia potwierdziły, że 

stosowanie tego rodzaju nawozów stymuluje rozwój systemu korzeniowego rośliny, co ma 

duże znaczenie szczególnie w przypadku niskiej zawartości składników w glebie lub ich 

niewłaściwej proporcji oraz przy uprawie intensywnych odmian różnych gatunków o 

genetycznie mniej rozwiniętym systemie korzeniowym.  Dotyczy to przede wszystkim 

początkowego wzrostu i rozwoju roślin. Proces ten najkorzystniej ujawnia się w przypadku 

mikroelementów i magnezu, katalizatorów reakcji biochemicznych roślin. Dla prawidłowego 

rozwoju w okresie wschodów roślina potrzebuje zapewnienia przyswajalnych form 

składników pokarmowych w bezpośrednim sąsiedztwie młodego korzenia. 

Wprowadzenie na powierzchnię nasion składników pokarmowych jest pierwszym etapem 

odżywienia uprawianej rośliny. Głównymi celami tego zabiegu jest najczęściej zwiększenie 

obsady, a także początkowego wigoru roślin. Większa obsada ułatwia prowadzenie łanu, a 

także rzutuje na gospodarkę azotem w całym okresie wegetacji. Rośliny o dużej dynamice 

wzrostu w pierwszych fazach rozwoju wytwarzają bardziej rozbudowany system korzeniowy, 

przez co wykazują większą tolerancję na słabe stanowisko i ewentualny niedobór wody. 

Zapewnienie nasionom optymalnych warunków do kiełkowania jest pierwszym etapem 

technologii uprawy. Zachodzące w nasieniu procesy wymagają dużych nakładów 

energetycznych, a ich szybkość w pierwszej kolejności warunkuje zawartość fosforu w 

zasobach własnych. W materiale ubogim w fosfor zasoby własne nasion nie wystarczają do 

poprawnego przebiegu procesów biologicznych. W dodatku wytworzenie dużego zasobu 

energii metabolicznej przez kiełkujące nasiona wymaga także obecności magnezu. Dlatego 

nawóz donasienny powinien zawierać przede wszystkim fosfor i magnez. 

Także tempo wzrostu rośliny w fazie kiełkowania, (do momentu szpilkowania), zależy od 

wielkości zasobów składników pokarmowych w ziarnie. Składnikami mineralnymi 

określającymi wigor wschodów są zarówno fosfor, jak i składniki wspomagające aktywność 
enzymów wzrostu, czyli cynk i żelazo. W pierwszym okresie wegetacji roślina jest 

uzależniona od zasobów azotu w materiale siewnym, zaś po wytworzeniu korzeni 

zarodkowych o poziomie odżywienia rośliny decyduje jej zdolność do pobierania azotu z 

gleby. Gdy system korzeniowy jest słabo wykształcony młode rośliny pobierają mniej azotu z 

gleby. Dlatego w pierwszym okresie wegetacji podstawowym celem nawożenia donasiennego 

jest przyspieszenie tempa wzrostu korzeni. Wzrost korzeni zależy od zaopatrzenia w fosfor. 

Dynamika pobierania tego składnika z gleby zależy od zawartości składnika w materiale 

siewnym. Efektywność enzymów wzrostu zależy od  stanu odżywienia kiełkujących nasion 

cynkiem i żelazem.  

Nawożenie donasienne jest szczególnie istotne w przypadku niskiej zawartości składników 

odżywczych w glebie, a także ich niewłaściwych proporcji. W takich warunkach upośledzony 

jest początkowy rozwój i wzrost roślin. Nawożenie donasienne stymuluje rozwój systemu 

korzeniowego, a także dostarcza siewkom niezbędne do prawidłowego rozwoju substancje 

odżywcze – gwarantuje zbilansowane odżywianie już we wczesnych stadiach rozwojowych. 

Zastosowanie specyficznych substancji odżywczych  może znacznie zwiększyć skuteczność 
zaprawiania, a tym samym wydobyć maksymalny potencjał z wysianych nasion: zwiększyć 
odsetek kiełkujących roślin, poprawić ukorzenienie, zwiększyć początkową żywotność roślin 



oraz ich odporność na stresy, w tym także zapewnić optymalne przygotowanie do zimy, w 

przypadku zbóż ozimych. W opinii wielu fachowców ten sposób startowego żywienia roślin, 

już wkrótce stanie się wymaganym zabiegiem agrotechnicznym.  

Powszechnie uznaje się wagę utrzymywania odpowiedniego poziomu nawożenia azotem, 

fosforem czy potasem. Jednakże niezwykle istotne w uprawie roślin są także mikroelementy: 

żelazo, bor, mangan, cynk czy molibden. Odgrywają one ważną rolę w systemach 

enzymatycznych wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie rośliny. 

Mangan jest niezbędnym dla życia roślin mikroelementem pokarmowym. Pierwiastek ten jest 

regulatorem i stymulatorem wzrostu, aktywatorem wielu procesów enzymatycznych. Bierze 

udział w procesach przyswajania azotu i syntezy białek, syntezy witaminy C, oddychania i 

fotosyntezy. Jego niedobór powoduje spadek ogólnej kondycji uprawy, zaburza prawidłowy 

wzrost i rozwój roślin, prowadzi do występowania wielu chorób. Mangan bierze udział w 

zapewnianiu trwałości chlorofilu, a jego niedobór powoduje rozpad chlorofilu pod wpływem 

silnego światła. Przy jego niedostatku ilość przyswajalnego dwutlenku węgla jest obniżona, 

co zmniejsza intensywność fotosyntezy. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w mangan jest 

konieczne do prawidłowego rozwoju roślin i wydania wysokich plonów. Do najbardziej 

charakterystycznych objawów niedostatku tego pierwiastka w uprawie zbóż należą zmiany w 

zabarwieniu liści – na liściach, zwłaszcza młodych, powstaje tzw. cętkowana chloroza. Często 

pojawia się łamliwość liści, a u owsa sucha plamistość liści. Z czasem całe liście żółkną i 
zasychają.  
Cynk odgrywa zasadniczą rolę w przemianie materii, bierze również czynny udział w różnych 

procesach enzymatycznych np. w syntezie białek.  Nawożenie cynkiem umożliwia uzyskanie 

porównywalnych, a niekiedy nawet większych plonów przy niższym poziomie nawożenia 

azotem. Niedobór cynku powoduje zmniejszenie powierzchni liści, jasnozielone 

przebarwienia starszych liści oraz zahamowanie wydłużania międzywęźli. Ponadto cynk 

wpływa na tempo wzrostu korzenia. Podobną rolę odgrywają wapń i bor. Tempo wzrostu 

siewek zależy także od stanu ich odżywienia molibdenem, siarką i żelazem. 

Kolejnym ważnym mikroelementem jest miedź, która korzystnie wpływa na rozwój i budowę 

tkanek, bierze udział w przemianach azotowych i syntezie białek. Jej brak powoduje chlorozę 

liści, a nawet więdnięcie roślin oraz jest przyczyną słabego wykształcenia ziarna i 

uszkodzenia systemu korzeniowego. Miedź zwiększa odporność roślin na choroby oraz niską 

temperaturę. 

Zboża są szczególnie wrażliwe na niedobór mikroelementów, a zastosowanie nawozu 

donasiennego dostarczy roślinom niezbędne substancje odżywcze i zagwarantuje optymalny 

start oraz i dobre przygotowanie do zimy. 

Stosowanie nawozów donasiennych jest także uzasadnione ze względów ekonomicznych.  

Nawozy tego typu stosuje się przy okazji zaprawiania nasion, co pozwala na wyeliminowanie 

aplikacji składników pokarmowych przy użyciu opryskiwacza. Korzystanie z nawozów 

donasiennych uniezależnia od wpływu zmiennej, jesiennej pogody, która często uniemożliwia 

wykonanie zabiegu mikroelementowego. 

Przykładowy skład nawozu donasiennego – nawóz Primus B: 

Składniki g/l % (m/m) 

Azot (N) całkowity 19,5 1,5 

azot (N) amonowy (NH4) 2,2 0,17 



azot (N) amidowy (NH2) 17,3 1,33 

Pięciotlenek fosforu (P2O5) 13 1,0 

Tlenek potasu (K2O) 13 1,0 

Tlenek magnezu (MgO) 23,4 1,8 

Trójtlenek siarki (SO3) 26 2,0 

Bor (B) 2,6 0,20 

Miedź (Cu) 2,6 0,20 

Żelazo (Fe) 11,7 0,90 

Mangan (Mn) 3,9 0,30 

Molibden (Mo) 0,78 0,06 

Cynk (Zn) 5,2 0,40 

Tytan (Ti) 1,95 0,15 
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