
WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ

NAWOŻENIE AZOTEM

Dobry jakościowo plon pszenicy wymaga zapewnienia roślinom optymalnego poziomu odżywiania azotem 
przez cały okres ich wzrostu. W związku z czym, podczas ustalenia wielkości dawek, należy dobrze oszacować 
przyszły plon oraz ocenić ilość azotu uruchamianego z gleby w sezonie wegetacyjnym i potencjalnie dostępne-
go dla roślin pszenicy. W tym celu pomocne może być oznaczenie zawartości azotu mineralnego w glebie. Jed-
nak należy pamiętać, że parametr ten jest bardzo zmienny i dobre wyniki uzyskuje się w przypadku ustalenia 
poziomu pierwszej dawki azotu stosowanej na wiosnę w momencie ruszenia wegetacji.

Tabela 1

Klasy zawartości azotu mineralnego Nmin w glebie w okresie wiosny
(warstwa 0-90 cm)

Źródło: dane IUNG-PIB

Pszenica ozima pobiera z gleby azot zarówno w formie amonowej, jak i azotanowej. O pobieranej formie 
tego składnika decyduje odczyn gleby. Dla odczynu obojętnego lepszym źródłem jest N-amonowy, zaś dla 
kwaśnego N-azotanowy. Na większe lub mniejsze przyswajanie tych form azotu wpływa również zawartość: 

 ▶ kationów K+, Ca2+, Mg2+;
 ▶ anionów H2PO4

−, SO4
2-,Cl−;

 ▶ stopień natlenienia podłoża;
 ▶ temperatura;
 ▶ wilgotność;
 ▶ zawartość węglowodanów  

w roślinie.

Azot może być pobierany za pomocą korzeni, a także liści. W ten sposób rośliny zdolne są przyswajać za-
równo sole amonowe, azotany, jak i mocznik. Ilość azotu pobieranego przez rośliny zależy przede wszystkim 
od: 

 ▶ zawartości w glebie azotu amonowego i azotanowego;
 ▶ wieku rośliny;
 ▶ nasilenia fotosyntezy;
 ▶ zapotrzebowania pszenicy ozimej na niektóre makro- i mikroelementy. 

Azot bierze udział w: syntezie aminokwasów i białek oraz powstawaniu chlorofilu.

Niedobór azotu powoduje:
 ▶ skrócenie okresu wegetacji;
 ▶ szybkie starzenie się roślin;
 ▶ zahamowanie wzrostu części nadziemnych roślin;
 ▶ słabe krzewienie się roślin.

Klasa zawartości

Kategoria agronomiczna gleby

lekka średnia ciężka

[kg N/ha]
Bardzo niska <51 <58 <61
Niska 52-70 59-79 62-83
Średnia 71-90 80-103 84-107
Wysoka 91-123 104-139 108-145
Bardzo wysoka >123 >139 >145



Charakterystycznymi objawami niedoboru azotu są:
 ▶ skrócone, cienkie i słabo ulistnione źdźbła;
 ▶ małe i cienkie liście;
 ▶ jasnozielono zabarwione na całej powierzchni liście star-

sze;
 ▶ żółknące, zasychające i wcześnie opadające liście starsze i 

młode;
 ▶ przebarwione na czerwono źdźbła, pochwy liściowe i dol-

na strona blaszek liściowych;
 ▶ wytwarzanie małej ilości nasion.

Zapobieganie:
 ▶ regulacja odczynu gleby;
 ▶ zwiększanie poziomu materii organicznej;
 ▶ uprawa na polu z dobrze rozłożoną materią organiczną 

(obornik, słoma);
 ▶ zbilansowane nawożenie makroelementami.

W okresie wegetacji, a zwłaszcza na wiosnę po jej wznowieniu należy dokonać oceny plantacji pod wzglę-
dem jej odżywienia azotem. 

Do najczęściej zalecanych metod kontroli odżywienia pszenicy azotem w fazie reprodukcji należą:
 ▶ Oznaczenie zawartości azotu w roślinach w fazie krytycznej. Wadą tej metody jest konieczność korzystania 

z usług laboratorium agrochemicznego, co wydłuża okres podjęcia decyzji o nawożeniu azotem.
 ▶ Stosowanie testu barwnego. Test ten pozwala na szybką i dostatecznie precyzyjną ocenę stanu odżywienia 

łanu azotem (bezpośrednio w polu).
 ▶ Wykonanie pomiaru za pomocą instrumentów pomiarowych, np. chlorofilometrem w wersji Hydro Ntester. 

Pomiar przeprowadza się bezpośrednio na roślinach. W oparciu o dostępne materiały kalibracyjne II dawkę 
azotu można określić dla większości odmian pszenicy uprawianych w Polsce.

 ▶ Okno nawozowe. Jedna z najprostszych metod kontroli nawożenia zbóż azotem. Jej istota polega na stoso-
waniu generalnie przeciętnych dawek azotu (załóżmy 30 kg N/ha).

 ▶ W czasie przejazdu ciągnika, w kilku miejscach łanu (w zależności od wielkości pola) zamyka się siewnik 
nawozowy lub zmniejsza ilość wysiewu (najlepiej o 1/2). Następną dawkę azotu stosuje się w momencie 
pojawienia się na polu nienawożonym widocznych objawów niedoboru azotu, czyli w po zaobserwowaniu 
spadku intensywności barwy roślin. Rolnicy korzystający z tej metody uzyskują bardziej stabilne plony, gdyż 
na bieżąco kontrolują stan odżywienia roślin azotem, a liczba zabiegów najczęściej wzrasta tylko o jeden.

Najważniejszą rolę plonotwórczą spełnia pierwsza dawka azotu, którą należy stosować wczesną 
wiosną w okresie ruszenia wegetacji. 

Pominięcie jej zawsze prowadzi do spadku plonu. Druga dawka, stosowana jest w okresie strzelania  
w źdźbło. Zastosowana zbyt wcześnie sprzyja wyleganiu i zwiększa podatność roślin na choroby. Uprawiając 
pszenicę jakościową należy zastosować jeszcze trzecią, a w niektórych wypadkach czwartą dawkę azotu. Azot 
stosowany późno w okresie od kłoszenia do dojrzałości mlecznej nie wpływa istotnie na poziom plonowania, 
o ile zastosowane było nawożenie we wcześniejszych fazach. Wpływa on natomiast na kształtowanie się cech 
technologicznych ziarna. Poprawia zawartość białka i glutenu w ziarnie, wpływa korzystnie na wartość wskaź-
nika sedymentacyjnego. Korzystnie oddziałuje na zachowanie się ciasta podczas jego wyrobu, czyli posiada tzw. 
właściwości reologiczne.

WIOSENNE RUSZENIE WEGETACJI – PIERWSZA DAWKA AZOTU 

Najtrudniejszym zadaniem jest ustalenie pierwszej dawki azotu podczas wiosennego ruszania wegetacji, 
której wielkość zależy od działania czynników glebowych, pogodowych, agrotechnicznych, a także stanu łanu 
wiosną. 

Objawy niedoboru azotu



Można ją ustalić na podstawie dwóch przesłanek:
 ▶ założenia, że pierwsza dawka stanowi 30-50% dawki całkowitej, a wahania w tym przedziale modyfikują 

czynniki pogodowe i agrotechniczne;
 ▶ stanu łanu pszenicy wiosną (rozkrzewienie).

Pszenica dobrze rozkrzewiona wiosną, przy jednocześnie wczesnym ruszeniu wegetacji, dysponuje długim 
okresem wzrostu wegetatywnego, a uruchamiający się azot glebowy zaspokaja znaczną część potrzeb pokarmo-
wych rośliny. Pobranie azotu do fazy końca krzewienia nie przekracza 1/4 pobrania całkowitego. 

Ważną rolę w podejmowaniu decyzji o wielkości dawki azotu odgrywa:
 ▶ zakładana, końcowa struktura łanu;
 ▶ aktualny stan rozkrzewienia łanu wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji.

W okresie rozwoju wegetatywnego pszenicy ozimej odżywienie roślin azotem decyduje o liczbie kłosów. 
Przy założeniu obsady 600 kłosów/m2 można uzyskać plon ziarna wynoszący 60-70 dt/ha. W przypadku, gdy 
zostanie uwzględniony fakt, że z 1 wysianego ziarniaka roślina wytworzy 1,5-2,0 kłosy, to wystarczy wysiać 300-
400 nasion/m2, aby osiągnąć założony cel. Dlatego pożądane jest umiarkowane krzewienie się pszenicy wiosną. 
Nadmiar azotu we wczesnych fazach rozwoju pszenicy ozimej prowadzi do wytwarzania przez pojedynczą ro-
ślinę nawet do kilkunastu pędów wegetatywnych. Jest to proces niekorzystny, gdyż roślina wyczerpując zasoby 
dostępnego azotu z gleby, produkuje źdźbła słabe, z których nigdy nie wytworzy kłosów. Przyczyny ograniczo-
nej możliwości przekształcania się pędów wegetatywnych w kłosy są przede wszystkim natury fenologicznej. 
W warunkach polowych tylko pęd główny i ewentualnie jeden czy dwa pędy boczne są dostatecznie dobrze 
odżywione azotem i fosforem i mogą przekształcić się w kłosy. Nadmierne rozkrzewienie się pszenicy stwa-
rza także optymalne środowisko do rozprzestrzeniania się różnych chorób grzybowych, zwłaszcza mączniaka 
prawdziwego zbóż, co w praktyce prowadzi do zwiększenia nakładów na ochronę chemiczną łanu.

W warunkach wczesnej wiosny pierwsza dawka azotu powinna uzupełnić zasoby glebowe, ale jednocześnie 
nie prowadzić do nadmiernego krzewienia się roślin. 

W takich warunkach wystarczy zastosować 30-40 kg N/ha na początku ruszenia wegetacji. Dalsze nawoże-
nie zależy od stanu łanu. 

W przypadku późnej wiosny o krótkim okresie wzrostu wegetatywnego pszenicy i słabo rozkrzewionym 
łanie dawka azotu powinna być względnie duża, gdyż musi zaspokoić potrzeby szybko rosnącej rośliny. W tych 
warunkach plonotwórcze uzasadnienie ma dawka azotu w wysokości 50-60 kg N/ha. Warunkiem efektywne-
go działania azotu w fazie krzewienia pszenicy ozimej jest także odpowiednie zaopatrzenie rośliny w fosfor.  
W uprawie odmian wysokoplennych rośliny z przyczyn fizjologicznych mają trudności w pobieraniu fosforu. 
Dlatego w sytuacji niedoboru tego składnika trudno ustalać strukturę łanu.

FAZA REPRODUKCJI – DRUGA DAWKA AZOTU 

W fazie reprodukcji, czyli od końca krzewienia, aż do kłoszenia głównym składnikiem plonotwórczym  
w rozwoju pszenicy jest nie tylko azot, lecz także potas i miedź, które korzystnie wpływają też na poprawę 
zdrowotności tej rośliny.

 W praktyce termin stosowania drugiej dawki azotu rozpoczyna się bardzo wcześnie (pod koniec 
fazy krzewienia), a kończy w fazie ukazania się stadium języczka liściowego. 

W tym okresie zachodzi nie tylko intensywny przyrost masy, ale także ustala się struktura łanu, a zwłaszcza 
te elementy, które w największym stopniu zadecydują o plonie ziarna: liczba kłosów i liczba ziarniaków w kło-
sie. W rozważanym okresie rozwoju roślin łan pszenicy plonujący na poziomie 60-70 dt ziarna/ha, pobiera 40% 
(średnio około 60 kg/ha) całkowitej ilości azotu. Z tej ilości ¼ (ok. 15 kg N/ha) przypada na okres od krzewienia 
(BBCH 29) do fazy 2. kolanka (BBCH 32), a pozostała część na okres od fazy 2. kolanka do otwarcia pochwy 
liściowej (BBCH 47). Podstawowym źródłem azotu jest podany w fazie reprodukcji nawóz, który uzupełni 
potrzeby pokarmowe roślin w tym zakresie w okresach krytycznych dla struktury łanu. W tym czasie zasoby 



glebowe, nawet o ile są zadowalające, nie są wystarczające dla łanów wysokoplonujących, gdyż szybkość mine-
ralizacji azotu z zasobów glebowych jest zbyt mała.

FAZA NALEWANIA ZIARNA – TRZECIA DAWKA AZOTU

Kolejnym ważnym plonotwórczo okresem rozwoju pszenicy jest dojrzewanie, czyli okres nalewania ziarna. 

W okresie od początku kwitnienia do dojrzałości pełnej pszenicy ozimej powstaje aż 80-90% 
plonu ziarna, dlatego dopiero w tej fazie rozwoju konkretyzuje się wcześniej zbudowana struktura 
plonu. 

W tym czasie bardzo ważne jest względnie długie utrzymanie aktywności fotosyntetycznej rośliny, czyli 
maksymalnie dużej i długo zielonej powierzchni liścia flagowego, podflagowego i kłosa. W tej fazie rozwoju 
pszenicy ozimej zachodzi ścisłe współdziałanie azotu i ochrony chemicznej. Azot zawarty w ziarnie pszenicy aż 
w 50-80% pochodzi z rezerw zakumulowanych w organach wegetatywnych. Mimo tego w okresie od początku 
kwitnienia do dojrzałości pełnej roślina do prawidłowego rozwoju ziarna pobiera z gleby 20-50% końcowej 
masy azotu. Niedobór tego składnika w tym czasie skraca okres dojrzewania.

Kluczową rolę w kształtowaniu jakości ziarna pszenicy odgrywają także warunki pogodowe, gdyż kontrolu-
ją dwa główne czynniki kształtujące zawartość białka w ziarnie:

 ▶ ilość i rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym, a zwłaszcza w okresie dojrzewania pszenicy;
 ▶ długość okresu nalewania ziarna.

Jakość ziarna pszenicy zależy od szybkości akumulacji azotu i węglowodanów w wypełniającym się ziarnia-
ku. Optymalne warunki do przebiegu tego procesu związane są z optymalnymi temperaturami i umiarkowaną 
wilgotnością powietrza.

W latach suchych reakcja pszenicy ozimej odnoszona do plonu ziarna na nawożenie azotem jest ni-
ska. Jednocześnie w takich warunkach zwiększa się szybkość przemieszczania azotu z organów wegetatyw-
nych do ziarna, a tym samym wzrasta zawartość białka w ziarnie. W latach mokrych nawożenie azotem 
wyraźnie zwiększa plon ziarna, lecz jednocześnie wywiera istotny wpływ na akumulację białka w ziarnie.  
W warunkach niedoboru azotu następuje znaczny wzrost zawartości skrobi, ale akumulacja azotu jest niedosta-
teczna, co prowadzi do spadku procentowej zawartości białka w ziarnie. Celem utrzymania określonej zawar-
tości azotu w ziarnie w latach mokrych, charakteryzujących się z reguły wyższymi plonami ziarna jest wyższe 
zapotrzebowanie pszenicy ozimej konsumpcyjnej na azot nawozowy.

Trzecią dawkę azotu ustala się za pomocą metod zalecanych dla drugiej dawki lub na podstawie spodziewane-
go plonu ziarna. Uzyskanie plonu 70 dt ziarna/ha wymaga nawożenia azotem w dawkach 56 i 42 kg/ha. Wielkość 
ostatniej dawki azotu w pszenicy ozimej może zwiększyć niebezpieczeństwo wylegania łanu, ale prawdopodo-
bieństwo niekorzystnego działania tej dawki azotu może zostać ograniczone przez optymalne odżywienie roślin 
fosforem, potasem i magnezem, a także ochronę roślin przed chorobami podstawy źdźbła i liści. W przypadku 
uprawy odmian długosłomych można zastosować antywylegacze. Plonotwórcze działanie tej dawki azotu, to 
wzrost plonu, ale także poprawa jego jakości poprzez wzrost zawartości białka i glutenu. Jeśli nie będzie kontroli 
stanu odżywienia rośliny, głównie azotem, w fazach, w których powstaje rzeczywisty plon ziarna, nie uda się  
w pełni wykorzystać potencjału plonotwórczego pszenicy. Nawożenie w okresie, kiedy pojawia się kłos obejmuje 
znacznie dłuższy okres wegetacji pszenicy niż wcześniejsze fazy kwitnienia i nalewania ziarna. Nawożenie roz-
poczyna się, gdy liść flagowy jest już widoczny, lecz pozostaje jeszcze zwinięty (BBCH 37). W tym czasie bardzo 
intensywnie rozwijają się tylko pojedyncze pędy (1/2 na roślinę, rzadziej więcej), dlatego zachodzi silna redukcja 
liczby pędów wegetatywnych, zwłaszcza słabszych. Proces kształtowania się struktury łanu trwa aż do fazy kłosze-
nia (BBCH 51-59), w której ustala się ostateczna liczba kłosów. Należy pamiętać, że o liczbie pędów wegetatywnych 
przekształcających się w kłosy decyduje ogólny stan odżywienia roślin. Azot jest czynnikiem, którego niedostatek  
w glebie lub trudności w pobieraniu przez roślinę (susza glebowa) przyspiesza redukcję liczby źdźbeł. Każda 
dawka azotu zastosowana w okresie końca strzelania w źdźbło (BBCH 39), zwiększa jego dostępność, co z kolei 
wpływa na poprawę struktury łanu. W tym okresie dobre zaopatrzenie rośliny w ten składnik powoduje po-
wstawanie dodatkowych kłosów, co wpływa na wzrost plonu ziarna.



Stosowanie dawek najwyższych jest celowe tylko wówczas, gdy plony ziarna przekraczają 70-80 dt/ha. Dlate-
go jeśli plony mogą być zbliżone do tej wartości, wprowadzenie trzeciej dawki azotu na kłos może być racjonal-
ne. Dawkę azotu powyżej 30 kg/ha najlepiej zastosować w dwóch terminach. Pierwszą (większą) w fazie BBCH 
39 i drugą (mniejszą), w fazie BBCH 49-51.

Tabela 2

Funkcje plonotwórcze azotu w fazach rozwoju od końca krzewienia do kłoszenia

1/ nawożenie azotem w fazie otwarcia pochwy liściowej (BBCH 47) należy zaliczyć do zabiegu określanego w agrotechnice nawożeniem 
na kłos

Źródło: dane IUNG-PIB 

W tabeli 3 przedstawiono przykładowe terminy stosowania azotu w zależności od dawki.

Tabela 3

Sposób nawożenia azotem pszenicy

Źródło: dane IUNG-PIB

O efektywności nalewania ziarna i jego jakości decydują także fosfor, magnez, siarka i miedź. Magnez jest 
składnikiem pokarmowym o wielofunkcyjnym działaniu. W tej fazie rozwoju zbóż wpływa na gospodarkę azo-
tem, ściślej na szybkość przepływu azotu z organów wegetatywnych do tworzących się ziarniaków. Podobnie dzia-
ła miedź. Siarka wpływa na jakość powstającego białka. Należy pamiętać, że procesy te nie mogą zachodzić przy 
niedoborze fosforu. O przetworzeniu azotu w plon decyduje nie tylko stan odżywienia roślin, lecz także ochrona 
łanu, której celem jest nie tylko eliminacja konkurencji ze strony chwastów, lecz także ochrona przed chorobami  
i szkodnikami. Należy jednak pamiętać, że nadmierne nawożenie azotem to nie tylko strata plonu w następ-
stwie zakłócenia struktury łanu, ale również wzrost porażenia pszenicy przez choroby wskutek nieprzetworze-
nia pobranego azotu w białko.

W uprawie pszenicy ozimej należy zwrócić dużą uwagę na ogólnoagrotechniczne warunki jej uprawy,  
a zwłaszcza na równomierne rozłożenie ciężaru nawożenia na wszystkie fazy rozwoju rośliny. Optymalne odży-
wienie pszenicy w każdej fazie rozwoju jest podstawowym warunkiem uzyskania plonu na poziomie potencjału 
plonotwórczego uprawianej odmiany.

Faza rozwoju Plonotwórcze funkcje azotu

Koniec krzewienia – 
początek strzelania w źdźbło 
(BBCH 29-30) 

zmniejszenie tempa redukcji pędów kłosonośnych oraz tempa redukcji 
zawiązków kłosków 

Od fazy II kolanka do liścia flagowego 
(BBCH 32-37)

zmniejszenie tempa redukcji kłosków w kłosie oraz tempa redukcji 
kwiatków w kłosie

Stadium języczka liściowego – otwarcie 
pochwy liściowej 
(BBCH 39-47)

ustalenie ostatecznej liczby kłosów w łanie i liczby płodnych kwiatków w 
kłosku oraz zwiększenie masy ziarniaków1/

Dawka 
[kg N/ha]

Faza rozwojowa pszenicy i ilość N [kg/ha]

ruszenie wegetacji pierwsze kolanko początek kłoszenia dojrzałość mleczna

80 40 20 20 -

120 60 40 20 -

160 60 50 30 20

200 70 60 50 20



Należy pamiętać, aby ogólna dawka azotu, jej podział i dobór nawozu azotowego były dostosowane do tem-
pa wzrostu rośliny w taki sposób, aby nadmiar azotu w fazie krzewienia i jego niedobór w fazie kłoszenia nie 
doprowadziły do straty plonu.

Osiągnięcie zadowalającego efektu w uprawie pszenicy ozimej przeznaczonej na cele konsumpcyjne zależy 
od:

 ▶ wyboru odmiany o wysokim potencjale do gromadzenia białka;
 ▶ racjonalnego ustalenia całkowitej dawki azotu dla ustalonego plonu ziarna i celu uprawy;
 ▶ zwiększenia całkowitej dawki azotu o 30-40 kg/ha, w celu zabezpieczenia dobrej jakości ziarna w latach 

niesprzyjających akumulacji białka w ziarnie;
 ▶ podziału dawki azotu tak, by co najmniej 30-40 kg N/ha stosować w fazie od otwarcia pochwy liściowej 

(BBCH 47) do końca kłoszenia (BBCH 59);
 ▶ kontroli efektywnego przetworzenia pobranego azotu w plon poprzez dobre odżywienie pszenicy ozimej 

uprawianej na cele konsumpcyjne fosforem, potasem, magnezem i miedzią.

Azot może być stosowany zarówno w formie sypkiej, płynnej (roztwór mocznika) lub w formie RSM. Pierw-
szą dawkę należy zastosować w formie sypkiej, następne w formie sypkiej lub płynnej w zależności od warun-
ków pogodowych i warunków technicznych gospodarstwa. Badania IUNG-PIB wskazują, że pszenica nawożo-
na płynną formą azotu nie pogarsza cech jakościowych ziarna.

NAWOŻENIE MIKROELEMENTAMI

Nawożenie mikroelementami pszenicy ozimej nabiera znaczenia w warunkach wysokiego plonowania oraz 
uzyskania plonów o wysokiej jakości. Na glebach o uregulowanym odczynie, przy optymalnym odżywieniu 
roślin makroskładnikami niedobór mikroelementów może stać się czynnikiem ograniczającym plon. Warto 
wówczas zbadać zawartość mikroelementów w glebach, zwłaszcza jeśli w gospodarstwie nie stosuje się nawo-
żenia organicznego. 

NAWOŻENIE MANGANEM

Rośliny z roztworu glebowego pobierają mangan dwuwartościowy. Ilość manganu przyswajanego przez ro-
śliny wynosi 200-1500 g/ha, w zależności od zawartości dostępnego dla nich manganu w glebie oraz czynników 
wpływających na jego pobieranie. Rośliny pobierają go do końca życia, jednak szybkość pobierania jest nierów-
nomierna. Największe ilości manganu przyswajane są przed kwitnieniem. Rośliny pobierają go zarówno przez 
korzenie, jak i liście. Zawartość manganu w roślinach wynosi kilkadziesiąt ppm w suchej masie. Rozmieszcze-
nie manganu w roślinie nie jest równomierne. Jego zawartość w okresie wegetacji się zmienia. Najwięcej man-
ganu gromadzi się w liściach. Najzasobniejsze w ten składnik są rośliny we wcześniejszych fazach rozwojowych, 
a najuboższe pod koniec wegetacji. 

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu manganu występuje:
 ▶ na glebach lżejszych;
 ▶ na glebach o odczynie obojętnym;
 ▶ na glebach kwaśnych świeżo zwapnowanych;
 ▶ glebach próchnicznych zalegających na podłożu zasobnym w wapń;
 ▶ na glebach przesuszonych w wyniku zachwiania procesu oksydoredukcyjnego;
 ▶ po zastosowaniu wapna węglanowego;
 ▶ przy intensywnym nawożeniu mineralnym;
 ▶ podczas stosowania nawozów fizjologicznie zasadowych;
 ▶ w wyniku niskiego nawożenia potasem;
 ▶ przy nadmiarze żelaza.



Mangan bierze udział w procesach: fotosyntezy, pobierania 
i asymilacji wielu składników pokarmowych (azot), syntezy 
białek.

Niedobór manganu w roślinie powoduje:
 ▶ zahamowanie wzrostu;
 ▶ zakłócenia w procesie tworzenia białek;
 ▶ spadek zdrowotności roślin;
 ▶ spadek zimotrwałości roślin.

Charakterystyczne objawy niedoboru manganu na roślinie:
 ▶ na liściach najmłodszych żółknięcie liści między żyłkami;
 ▶ plamy nekrotyczne na liściach, podczas gdy żyłki i części 

tkanek wokół nich pozostają zielone;
 ▶ pasiastość liści;
 ▶ łamliwość dolnych liści;
 ▶ załamywanie i zwisanie wierzchołków liści;
 ▶ krótkie brunatniejące korzenie.

Zapobieganie:
 ▶ Prowadzić badania gleby w stacjach OSChR.
 ▶ Nie stosować nadmiernych dawek wapna i nawozów zasadowych (wapń blokuje roślinom dostęp manganu).

NAWOŻENIE MIEDZIĄ

Rośliny pobierają miedź w postaci jonów Cu2+ lub chelatów w ilości od 20 do 200 g/ha przez cały okres 
wegetacji, przy czym we wcześniejszych stadiach rozwojowych przyswajanie tego składnika przebiega inten-
sywniej. Pobierana jest zarówno przez korzenie, jak i liście. W roślinie znajduje się od 2 do 20 ppm miedzi,  
a rozmieszczenie jej nie jest równomierne. W pszenicy ozimej wyższe stężenie tego składnika występuje w ko-
rzeniach niż w częściach nadziemnych oraz więcej w ziarnie niż słomie. 

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu miedzi występuje:
 ▶ na glebach organicznych, w tym torfowych;
 ▶ w wyniku stosowania bardzo wysokich dawek azotu i fosforu;
 ▶ w przypadku przewapnowania gleby;
 ▶ przy nadmiernej zawartości związków molibdenu w glebie;
 ▶ podczas suchej i ciepłej pogody.

Miedź bierze udział w: przemianach związków żelaza w roślinie, wpływa na rozwój i budowę anatomiczną 
wielu tkanek.

Niedobór miedzi w roślinie powoduje:
 ▶ słabe drewnienie tkanki mechanicznej i zewnętrznych 

ścianek komórki, co zwiększa skłonność do wylegania;
 ▶ pogłębia niekorzystne działanie kwaśnego odczynu gleby  

i niskich temperatur;
 ▶ zwiększa podatność na inwazje chorób.

Charakterystyczne objawy niedoboru miedzi na roślinie:
 ▶ zwiędnięty wygląd roślin;
 ▶ bielenie, żółknięcie i skręcanie się i kruchość liści;
 ▶ cienkie, wiotkie, łamliwe źdźbła;
 ▶ opóźnienie kłoszenia;

Objawy niedoboru manganu

Objawy niedoboru miedzi



 ▶ słabe wykształcenie ziarniaków;
 ▶ zniekształcone blaszki liściowe;
 ▶ deformacja i słabe wykształcenie kłosów, płone kwiaty.

Zazwyczaj objawy niedoboru są niezauważalne, gdyż często towarzyszy im niedobór manganu, którego ob-
jawy są podobne. 

Zapobieganie:
 ▶ unikać uprawy na glebach organicznych, w tym torfowych;
 ▶ unikać przewapnowania gleby;
 ▶ prowadzić badania gleby w celu stwierdzenia nadmiernej zawartości związków molibdenu w glebie.

NAWOŻENIE CYNKIEM

Rośliny pobierają cynk w formie jonów Zn2+ lub w formie chelatów zarówno przez korzenie, jak i przez liście 
w ilości 200-500 g/ha prawie do końca wegetacji. 

Zwiększenie niebezpieczeństwa zakłóceń w pobieraniu cynku występuje:
 ▶ na glebach o odczynie obojętnym;
 ▶ na glebach o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu;
 ▶ na glebach o dużej zawartości cząsteczek spławialnych;
 ▶ na glebach o dużej zawartości związków organicznych;
 ▶ w przypadku przewapnowania lub bezpośredniego zwapnowania gleby;
 ▶ w przypadku zastosowania dużych dawek nawozów fosforowych;
 ▶ w przypadku braku nawożenia organicznego.

Cynk bierze udział w procesach: przetwarzania kwasów organicznych, syntezy witaminy C, B, P oraz chlo-
rofilu, a także oksydoredukcyjnych, wzrostu i rozwoju roślin.

Duże jest zróżnicowanie stężenia cynku w różnych częściach rośliny. Jego zawartość obniża się w miarę 
rozwoju. 

Niedobór cynku w roślinie powoduje:
 ▶ obniżenie plonów roślin;
 ▶ zmniejszenie zawartości i jakości białka w roślinie;
 ▶ pogorszenie zdrowotności roślin.

Charakterystyczne objawy niedoboru cynku w roślinie:
 ▶ zaburzenia we wzroście roślin;
 ▶ chloroza i nekroza między nerwami liści;
 ▶ zniekształcenia liści pojawiające się najpierw na liściach 

starszych, a potem obejmujące całą roślinę;
 ▶ skrócenie źdźbeł;
 ▶ krótkie międzywęźla;
 ▶ liście młode bardzo drobne, zgrubiałe i kruche.

Zapobieganie:
 ▶ unikać uprawy na glebach zasadowych i świeżo zwapno-

wanych;
 ▶ stosować zrównoważone nawożenie;
 ▶ unikać uprawy na glebach o dużej zawartości cząsteczek 

spławialnych;
 ▶ stosować nawożenie organiczne i poplony na przyoranie.

Objawy niedoboru cynku



O potrzebie stosowania nawozów mikroelementowych decyduje zasobność gleby oraz wrażliwość uprawia-
nych gatunków roślin. Pszenica jest szczególnie wrażliwa na niedobór manganu, cynku i miedzi. Nawożenie 
mikroelementami powoduje wzrost zawartości białka i glutenu o około 1-2%. Stosuje się je w formie płynnej, 
opryskując plantacje pszenicy w okresie od fazy strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia. Natomiast przy niskiej 
zawartości w glebie wskazane jest nawożenie doglebowe dawkami mikroelementów podanymi w tabeli 13.

Oferta nawozów dolistnych dostępnych na rynku jest bogata. Przy ich wyborze należy kierować się przede 
wszystkim koncentracją składników pokarmowych. 

Na glebach o wysokiej zawartości mikroelementów nawożenie nimi jest zbędne. Natomiast w warunkach 
średniej zasobności zaleca się nawożenie dolistne składnikami, których niedobór szczególnie niekorzystnie 
odbija się na plonowaniu. Mikroelementy w zbożach można stosować na wiele sposobów. Przy czym w prakty-
ce dominuje nawożenie nalistne. Dokarmianie tymi składnikami powinno być przeprowadzone od fazy pełni 
krzewienia do początku strzelania w źdźbło. W zależności od potrzeb w tym czasie można wykonać jeden lub 
dwa zabiegi. 

Przeprowadzone badania dowiodły, że nawożenie w późniejszym terminie, tj. w fazie pełni strzelania  
w źdźbło czy kłoszenia, może być mniej efektywne, np. miedź stosowana w większych ilościach często bywa 
fitotoksyczna. 

Dokładne zdefiniowanie dawki nawozów mikroelementowych w uprawie zbóż, podobnie zresztą jak  
w uprawie innych roślin, nie jest łatwe. Przyjmuje się, że w zależności od dostępności mikroskładników z gleby 
i zastosowanej formy chemicznej składnika w nawozie dawka powinna wynosić od 0,5 do 3-krotnej wartości 
zapotrzebowania. W praktyce wskazane jest, aby nalistne nawożenie zbóż mikroelementami przeprowadzić 
roztworem cieczy składającej się z kilku składników (do mikroskładników można dodać azot, magnez i siarkę), 
a także w miarę możliwości połączyć je ze stosowaniem regulatorów wzrostu i/lub ochroną fungicydową (oczy-
wiście o ile pozwala na to etykieta).

Tabela 13

Doglebowe dawki mikroelementów ważnych w uprawie pszenicy ozimej

Źródło: dane IUNG-PIB
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