
Nawożenie pszenicy ozimej azotem 

Spośród tych składników największy wpływ na wysokość i jakość uzyskiwanych 

plonów ma azot. Efektywność nawożenia tym składnikiem zależy jednak od wielu 

czynników, m.in. od dobrego zaopatrzenia w inne składniki pokarmowe (makro i 

mikroelementy), warunków siedliskowych, ilości i rozkładu opadów, odmiany oraz terminu 

nawożenia i podziału na dawki.  

Nawożenie azotowe pszenicy ozimej jest zwykle w całości wykonywane wiosną. 

Jesienią pszenica pobiera azot w stosunkowo małych ilościach. Gleby znajdujące się w dobrej 

kulturze zwykle nie wymagają nawożenia azotem. Brak dostępu do nadmiernej ilości tego 

składnika jesienią poprawia zimotrwałość roślin oraz pobudza je do budowania silnego 

systemu korzeniowego, co warunkuje prawidłowe ich odżywianie w przyszłości, a w 

konsekwencji uzyskanie wysokich plonów. 

Jesienią pszenicę ozimą nawozimy azotem, w dawce 20-30 kg N/ha, jedynie w przypadku 

gdy: 

• przedplonem było zboże i uzyskaliśmy wysoki plon przy niskim nawożeniu azotem (w 

takiej sytuacji gleby są wyczerpane z azotu), 

• przyoraliśmy słomę i zastosowaliśmy zbyt mało azotu na jej mineralizację (przyjmuje 

się, że w zależności od warunków należy zastosować od 5-10 kg N na 1 t przyoranej 

słomy), 

• gleba nie posiada odpowiedniej struktury, 

• siewy wykonano w późnym terminie, 

• wystąpiły  warunki niekorzystne do mineralizacji azotu glebowego.  

Wysokość plonu zbóż zależy od elementów struktury plonu: obsady kłosów na jednostkę 

powierzchni, liczby ziarniaków w kłosie i masy tysiąca ziarniaków (MTZ). Poszczególne 

elementy struktury plonu są od siebie ściśle zależne. Przykładowo braki w obsadzie kłosów 

mogą być częściowo rekompensowane przez większą liczbę ziarniaków w kłosie lub przez 

większą ich masę. Nawożenie azotem wpływa na wzrost wartości poszczególnych elementów 

struktury plonu. 

Przystępując do wiosennego nawożenia pszenicy azotem, należy wyznaczyć 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik. Wysokość całkowitej dawki azotu, jej podział oraz 

termin stosowania zawsze należy ustalać w zależności od stanu roślin na danym polu. Aby 

określić całkowite zapotrzebowanie pszenicy na azot mnożymy spodziewany plon ziarna 

przez jednostkowe pobranie tego składnika. Pszenica potrzebuje ok. 30 kg azotu na jedną tonę 

ziarna (łącznie z odpowiednią masą słomy). Następnie od obliczonego całkowitego 

zapotrzebowania odejmujemy ilość azotu, którą rośliny będą miały do dyspozycji z gleby 

(Nmin – azot mineralny) oraz jesienną dawkę azotu (jeżeli był stosowany). Ilość Nmin  można 

określić, wykonując analizę gleby np. w Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zwykle jednak ilość 

azotu glebowego wyznacza się metodą szacunkową. W tym celu można posłużyć się danymi 

z tabeli. 

 

 



Tabela 1. Przybliżona ilość azotu  mineralnego z gleby jaka może być dostępna dla pszenicy ozimej  na różnych 

stanowiskach  [kg/ha] 

 Przedplon Gleba lekka Gleba średnia Gleba ciężka 

Zboża 25 30 45 

Rzepak ozimy 50 60 80 

Buraki cukrowe* 50 60 70 

* bez obornika, liście przyorane 

 

Podane w tabeli wartości trzeba traktować orientacyjnie. W niekorzystnych warunkach – 

zniszczonej strukturze gleby, zbyt niskim pH, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

ilość dostępnego z gleby azotu może być znacznie niższa (nawet o połowę). Natomiast na 

stanowiskach żyznych, w korzystnych warunkach do mineralizacji azotu organicznego 

podane wartości mogą być o 10-30% wyższe. 

 Po ustaleniu całkowitego zapotrzebowania na azot należy ustalić ilość dawek i ich 

podział. Podział dawki jest równie istotny jak jej wielkość dla wysokości i jakości plonu. 

Zwykle przyjmuje się, że wiosną pszenicę jakościową nawozi się trzema dawkami azotu. 

Przyjmuje się, że jednorazowa dawka azotu nie może być wyższa niż 60 kg N/ha, natomiast 

czas pomiędzy dwoma kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie. 

Zwykle przyjmuje się zasadę, że w standardowych warunkach pszenicę jakościową na 

wiosnę zasadniczo nawozi się trzema, a paszową dwiema dawkami azotu. Jednak podział 

wiosennego nawożenia azotem na trzy dawki u wszystkich zbóż ozimych nie jest błędem 

agrotechnicznym, a wręcz jest zalecany w przypadku wysokiego nawożenia tym składnikiem, 

ukierunkowanego na uzyskanie wysokich czy bardzo wysokich plonów. Szczególnie 

powinien mieć on miejsce, gdy pod koniec krzewienia łan jest dobrze odżywiony i do tego 

jest zbyt gęsty (nadmierna ilość źdźbeł na jednostce powierzchni), a do zastosowania 

pozostała znacząca ilość azotu. Dwie dawki azotu stosujemy w przypadku niższego 

nawożenia tym składnikiem oraz gdy w terminie stosowania dawki trzeciej spodziewamy się 

suszy. Nawożenie w dwóch dawkach jest wskazane również w łanach rzadkich, tj. w sytuacji 

gdy pszenicy nie udało się dokrzewić organów nadziemnych. W takim przypadku 

zastosowanie azotu w dwóch dawkach ma za zadanie zwiększenie jego dostępności i przez to 

poprawienie zaopatrzenia roślin w ten składnik, co powinno przyczynić się do zwiększenia 

ilości ziaren w kłosie, gdyż zwiększone zaziarnienie kłosów może częściowo 

zrekompensować ich niską ilość. 

 Wiosną pierwszą dawkę azotu (zwaną startową) należy wysiać na krótko przed 

wznowieniem wegetacji. Dawka ta ma na celu pokrycie potrzeb pokarmowych łanu, 

pobudzenie roślin do krzewienia, a także stworzenie zapasu azotu w glebie, z którego rośliny 

będą korzystały w okresie późniejszym. Pierwsza dawka azotu decyduje o liczbie pędów w 

roślinie oraz liczbie kłosków i kwiatków w kłosie. Zbyt duża jednorazowa dawka tego 

pierwiastka może spowodować zbyt mocne krzewienie się, a nawet wyleganie roślin.  

 



Jeżeli rośliny są dostatecznie rozwinięte dawkę startową można obliczyć z wzoru: 

DN = (ZC × 0,5) - Nmin 

gdzie: 

• ZC - zapotrzebowanie całkowite pszenicy na azot; 

• Nmin - zawartość azotu mineralnego w glebie. 

W przypadku, gdy plantacja nadmiernie rozkrzewiła się  jesienią, powinno się stosować małe 

dawki w początkowej fazie wegetacji (do wzoru wstawia się współczynnik 0,4 lub 0,3). Na 

plantacjach słabo rozwiniętych lub uszkodzonych, pierwsza dawka azotu musi być większa. 

Ma to na celu pobudzenia roślin do krzewienia. W takim przypadku ok. 60% azotu powinno 

być zastosowane w dawce startowej. Powinien być on zastosowany w formie saletry 

amonowej, gdyż działa ona szybciej na rośliny, pobudzając je do krzewienia. 

 Drugą dawkę azotu stosujemy od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło. 

Druga dawka ma na celu ustabilizowanie liczby źdźbeł kłosonośnych i poprawienie 

zawiązywania kłosów. Dobre zaopatrzenie w azot w tej fazie decyduje o ilości ziaren w kłosie 

i stwarza warunki do bardzo silnego przyrostu biomasy od fazy drugiego kolanka. Drugą 

dawkę azotu można roślinom dostarczyć w każdej formie nawozu, ale w doborze należy 

uwzględnić przede wszystkim stan łanu i wilgotność. Na wybujałych plantacjach, silnie 

rozkrzewionych jesienią sygnałem do zastosowania drugiej dawki azotu jest rozpoczęcie 

procesu redukcji zbędnych pędów. Jeżeli rośliny charakteryzują się nadmiarem 

wytworzonych źdźbeł to wówczas możemy zastosować mocznik. Ze względu na jego 

wolniejsze działanie nie należy go wysiewać na suchą glebę, gdyż wtedy znaczna część azotu 

ulatnia się do atmosfery. Na plantacjach słabo rozkrzewionych lub z opóźnionych siewów, 

drugą dawkę azotu należy zwiększyć i przyśpieszyć jej zastosowanie (faza koniec 

krzewienia), aby utrzymać źdźbła do tej pory wytworzone. Na takich plantacjach wskazane 

jest dostarczenie azotu w szybko dostępnej formie saletry amonowej. Zbyt wysoka druga 

dawka azotu lub zbyt wczesny termin jej zastosowana sprzyja wyleganiu i występowaniu 

chorób w łanie.  

 Trzecią dawkę azotu (jeżeli azot jest stosowany w trzech dawkach), w ilości ok. 20% 

całkowitego zapotrzebowania, stosujemy na początku kłoszenia. W przypadku występowania 

lub spodziewanej suszy dawkę tą stosujemy w fazie liścia flagowego. Trzecia dawka azotu 

przedłuża aktywność aparatu asymilacyjnego pszenicy. Przekłada się to na zwiększenie masy 

tysiąca ziaren (MTZ) oraz korzystnie wpływa na kształtowanie się cech jakościowych białka, 

glutenu oraz na masę hektolitra ziarna.  

 

 


