
NIEINFEKCYJNE CHOROBY RZEPAKU

NIEDOBÓR MAGNEZU
Istnieje ścisły związek między optymalną ilością magnezu  

w uprawach rzepaku, a zawartością oleju i plonami tej uprawy. Czę-
sto niedobór związany jest z niską zawartością fosforu w roślinie. 
Symptomami niedoboru magnezu są żółte, a u niektórych odmian 
czerwone lub czerwonopurpurowe przebarwienia starszych liści 
przy pozostających zielonych żyłkach. Niekiedy w okresie wiosen-
nym występuje plamistość.

Zapobieganie:
 ▶ stosowanie zrównoważonego nawożenia pod uprawę rzepaku,  

a w razie potrzeby dolistnie dokarmiać nawozami zawierającymi 
magnez.

 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ▶ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ▶ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR SIARKI
Siarka stanowi ważny składnik podstawowych białek, kwasów 

tłuszczowych  oraz enzymów i w uprawach wrażliwych na jego brak, 
takich jak rzepak odgrywa dużą rolę. Symptomy niedoboru siarki są 
podobne do objawów niedoboru azotu. Występują jednak, przede 
wszystkim, w młodych liściach w postaci chlorozy (jasnozielone, ja-
snożółte i częściowo czerwone przebarwienia) oraz deformacji liści 
w kształt łyżki. Rozwój rośliny jest znacznie zahamowany, a łuszczy-
ny są zdeformowane.

Zapobieganie:
 ▶ zwiększanie zawartości substancji organicznej w glebie (próch-

nicy);
 ▶ regularne wapnowanie gleb kwaśnych;
 ▶ nawożenie siarką, szczególnie po roślinach wyczerpujących glebę z tego składnika.

NIEDOBÓR BORU
Prawidłowa ilość boru w uprawie rzepaku ma decydujące zna-

czenie dla przemian i transportu węglowodanów w roślinie. Szcze-
gólne znaczenie boru dla tych procesów ma miejsce przed i w czasie 
kwitnienia rzepaku, dlatego często symptomy niedoboru tego pier-
wiastka obserwuje się w tych fazach rozwoju. Jednym z ważniejszych 
powodów występowania niedoboru tego składnika w uprawach rze-
paku jest także wysokie pH gleby. Symptomami niedoboru boru są: 
chloroza najmłodszych liści, zwinięte obrzeża liści oraz szczególnie 
czerwonofioletowe przebarwienia obrzeży starszych liści. W przy-
padku ukrytego niedoboru objawami są: niska ilość łuszczyn i na-
sion oraz zwiększona ilość pędów, z których po kwitnieniu nie po-
wstają łuszczyny.

Zapobieganie:
 ▶ po zaobserwowaniu pierwszych objawów niedoboru należy rośliny opryskać nawozami zawierającymi bor;
 ▶ unikanie przewapnowania gleby.



 ▶ Unikanie zbyt  intensywnego nawożenia mineralnego;
 ▶ Poprawa zawartości substancji organicznej w glebie.

NIEDOBÓR MANGANU
Z niedoborami manganu w uprawach rzepaku można się spo-

tkać w glebach o wysokim pH gleby (powyżej 6,5). Typowe objawy 
braku tego mikroelementu występują w postaci chlorozy między-
nerwowej na młodych liściach.

W wyniku niedoboru tego składnika następuje żółknięcie liści 
między żyłkami na liściach najmłodszych. Pojawiają się plamy ne-
krotyczne, podczas gdy żyłki oraz części tkanek wokół nich pozo-
stają zielone. 

Zapobieganie:
 ▶ Unikanie uprawy na glebach lżejszych;
 ▶ Unikanie wapnowania dużymi dawkami nawozów wapniowych, 

a szczególnie wapnem węglanowym;
 ▶ Unikanie intensywnego nawożenia mineralnego;
 ▶ Unikanie niskich dawek nawozów potasowych;
 ▶ Stosowanie nawozów zawierających mangan.
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