
 

 

Nawożenie rzepaku ozimego wiosną 
 

Nawożenie wiosenne rzepaku pierwszej kolejności dotyczy makroelementów. Stosowane są 

one wczesną wiosną, często na zamarzniętą, niepokrytą śniegiem glebę. Mikroelementy 

należy zwykle stosować sposób nalistny. Dlatego powinno to nastąpić później, gdy rośliny 

rozpoczną wiosenną wegetację rozbudowując swój aparat asymilacyjny. Aby zabieg 

dokarmiania dolistnego był efektywny, roślina musi być w pełni aktywna fizjologicznie. 

Przystępując do wiosennego nawożenia rzepaku, należy mieć na uwadze, że powinno być ono 

przeprowadzone pod założony określony plon. Dlatego najpierw należy go realnie oszacować.  

Potencjał plonotwórczy rzepaku zależy zarówno do stanu roślin po zimie, jak i rodzaju gleby 

oraz warunków pogodowych. Dlatego planując nawożenie, należy w pierwszej kolejności 

rozpoznać warunki panujące wiosną.      

Najprostsza metoda określania plonu możliwego do osiągnięcia z zastanej plantacji po zimie 

polega na ustaleniu średniej obsady roślin oraz średnicy szyjki korzeniowej dla żywych 

roślin. Spodziewany plon oblicza się z następującego wzoru:  

prognozowany plon (dt z ha)= obsada roślin (szt./m2) x średnica szyjki korzeniowej (cm) + 10 

 Przykład: prognozowany plon = 30 szt./m2 x 1cm + 10 = 40dt/ ha 

Bez względu na stopień rozwoju i odżywienia roślin w po zimie, wiosenne nawożenie 

rzepaku należy zaplanować tak, aby rośliny od początku wiosennej wegetacji mogły 

efektywnie pobierać składniki pokarmowe z gleby i przetwarzać w biomasę, zwiększając 

rozetę liściową. Bowiem od wielkości rozety liściowej zależy zdolność roślin do 

zakumulowania odpowiedniej ilości składników pokarmowych, co bezpośrednio wpływa na 

wysokość plonu. Należy zaznaczyć, że plon rzepaku ozimego zależy od jego stanu po 

jesiennej wegetacji. Prawidłowo rozwinięte jesienią rośliny powinny posiadać 10-12 w pełni 

wykształconych liści oraz grubą szyjkę korzeniową, (która nie może znajdować się ponad 

powierzchnią pola) oraz głęboko sięgający palowy system korzeniowy. Rośliny zbyt słabo 

rozwinięte w okresie jesiennym zwykle plonują poniżej swoich możliwości, bowiem nie są w 

stanie nadrobić zaległości z jesieni. Lepszy rozwój roślin w okresie jesiennym, zapewnia 

lepsze zawiązanie organów plonotwórczych. 

Rozwój roślin przed zimą zależy przede wszystkim od terminu siewu, dostępności 

składników pokarmowych z gleby oraz przebiegu pogody. Ubiegłej jesieni sprzyjająca 

pogoda przyczyniła się do bardzo dobrego rozwoju roślin rzepaku. Wyjątkowo dobrze 

rozwinięte rośliny posiadają wyższe potrzeby pokarmowe. W przypadku niskiej zawartości 

składników pokarmowych w glebie, mogą wystąpić ich niedobory. Spadek zawartości azotu i 

innych składników pokarmowych w liściach może skutkować ich redukcją. Brak składników 

w szyjce korzeniowej i w korzeniach powoduje wolną regeneracje i słaby wzrost roślin na 

początku wiosennej wegetacji. Dlatego ważne jest, aby azot raz inne składniki pokarmowe 

były zastosować możliwie wcześnie. 
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Określając dawkę nawozów mineralnych, powinno się wziąć pod uwagę zasobność gleby. 

Może być ona bardzo zróżnicowana i wahać się od 10 do nawet 100kg N/ha w warstwie do 

90cm. W tym celu należy pobrać próby gleby z warstwy ornej i podornej i poddać je analizie 

w stacji chemiczno-rolniczej. 

Można także oszacować przybliżoną zawartość azotu mineralnego na podstawie rodzaju 

gleby, przedplonu, nawożenia jesiennego oraz warunków atmosferycznych 

w dotychczasowym okresie wegetacji. Na glebach żyznych, po przedplonach takich jak 

strączkowe lub motylkowate możemy szacować ilość azotu glebowego na poziomie 80-100kg 

N/ha. Na glebach słabszych, po zbożach, gdzie nie stosowano azotu na słomę, ilość azotu 

mineralnego wynosi zwykle 5-25kg N/ha.  

Na wiosenną dawkę azotu ma również znaczenie nawożenie jesienne tym składnikiem oraz 

kondycja roślin w tym okresie, np. czy rośliny nie cierpiały na niedobory już jesienią. 

Ważnym elementem w szacowaniu azotu mineralnego jest przebieg pogody zimą i wczesną 

wiosną. W tym sezonie duża ilość opadów i dość wysoka temperatura w okresie od listopada 

do lutego powodowały wypłukiwanie formy azotu w głębsze warstwy gleby. Także długa 

wegetacja roślin, trwająca w tym roku praktycznie przez całą zimę, mogła doprowadzić 

do większego niż podczas normalnych zim, wyczerpania tego składnika z gleby. 

Na wytworzenie 1dt nasion i odpowiedniej ilości słomy, rzepak musi pobrać około 5,5kg 

azotu. Przykładowo dla wytworzenia 40dt nasion z 1ha potrzebuje 220kg azotu. Część tego 

składnika znajduje się w glebie, zaś resztę należy dostarczyć w nawozach mineralnych. Mając 

wyniki badań laboratoryjnych ze stacji chemiczno-rolniczej lub (w ostateczności) na 

podstawie własnego szacunku, można wyliczyć zapotrzebowanie na azot, który należy 

dostarczyć w nawozach mineralnych. 
 

Wiosenną dawkę azotu określa się z następującego wzoru: 

dawka wiosenna N = zakładany plon nasion (t) x potrzeby pokarmowe dla 1 t nasion + 

słomy – N mineralny w glebie 

 

Przykład: dawka wiosenna N = 4 x 55 – 40 = 180kg N 

Należy jednak uwzględnić wykorzystanie azotu mineralnego z nawozów przez rzepak, które 

szacuje się na około 65%, więc rzeczywiste zapotrzebowanie na azot w nawozach wynosi: 

180kg N : 0,65 = 277kg N/ha. Wysokie dawki azotu należy stosować na glebach żyznych i 

wilgotnych. Natomiast nie zaleca się na glebach lżejszych i przy niedoborach wody. 

Niedostateczna ilość wody nie pozwala bowiem roślinom na dobre wykorzystanie azotu. 

Nawożenie azotem rzepaku wykonuje się w dwóch lub trzech terminach. 

Procentowy udział poszczególnych dawek w dawce całkowitej zależy od jej wysokości oraz 

warunków wilgotnościowych. Niższe dawki azotu stosuje się najczęściej w dwóch terminach: 

około 2/3 łącznej dawki w pierwszym i około 1/3 w drugim. W przypadku, gdy ilość azotu 

w wyższych partiach gleby jest na przedwiośniu zadowalająca, nawóz należy rozłożyć na 

dwie równe części, po połowie dawki całkowitej w każdej. Wyższe należy wnosić w trzech 

terminach, odpowiednio proporcjach 60, 30 i 10%. Przy dobrej wilgotności gleby, można w 

pierwszej dawce zastosować połowę dawki całkowitej, zaś w dwóch pozostałych terminach 

po 1/4. Podział dawek minimalizuje ryzyko wylegania rzepaku oraz przyczynia się do 

lepszego wykorzystania azotu przez rośliny, pod warunkiem dobrego uwilgotnienia gleby. 

Ostatnią dawkę stosuje się nie później niż 4 tygodnie przed kwitnieniem. Właściwie 

prowadzony rzepak większość azotu powinien zakumulować do początku kwitnienia. Błąd 

polegający na zbyt późnym zastosowaniu nawozów azotowych prowadzi najczęściej do 
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spadku plonu. Spowodowane jest to przede wszystkim poprzez zbyt bujny rozwój 

wegetatywny, większą podatność na wyleganie, opóźnieniem kwitnienia i brakiem zapylania 

dolnych kwiatów. 

 
W pierwszej dawce azot powinien być zastosowany w formie saletrzanej (NO3-), np. saletra 

amonowa, Saletrosan, RSM. Taka forma azotu jest łatwiej dostępna i szybko uzupełni 

niedobory oraz pozwoli na szybką regenerację uszkodzeń i odbudowę rozety po zimie. Drugą 

dawkę azotu zwykle stosuje się w postaci saletry amonowej lub RSM.  

W związku z dużym zapotrzebowaniem roślin rzepaku na siarkę (1,5-2,0kg S/1dt nasion, tj. 

około 60-80kg S/40dt nasion) wskazane jest dostarczenie tego składnika, wcześnie, zwykle 

przed ruszeniem wegetacji. Zapotrzebowanie na siarkę jest największe w okresie od początku 

wyrastania pędów do początku kwitnienia. Siarka wniesiona wcześnie ma pozytywny wpływ 

na produktywne wykorzystanie azotu. Składnik ten wchodzi w skład białek, tłuszczów 

i enzymów. Można go dostarczyć razem z azotem, stosując takie nawozy azotowe jak 

Saletrosan - 13% S, siarczan amonu - 24% S lub siarczan magnezu. W 1 dt tego nawozu 

znajduje się około 30kg siarki i ponad 30kg magnezu.  

Zastosowany magnez przede wszystkim zapewnia prawidłowe pobieranie fosforu. Na 

początku wiosennej wegetacji, gdy pobieranie fosforu jest utrudnione na skutek zbyt niskich 

temperatur, liście rzepaku przybierają barwę czerwono-fioletową. Aby obniżyć temperaturę 

pobierania fosforu, powinno się zastosować magnez. Dobroczynny wpływ na wzrost roślin 

i szybkość wznawiania wiosennej wegetacji ma także wapń. Pobudza on pąki wzrostu na 

łodygach, wzrost korzeni, a także poprawia przyswajanie przez rośliny innych składników 

pokarmowych. Na wegetujące wiosną rośliny najprościej jest go dostarczyć w postaci szybko 

działającej kredy granulowanej (około 500 kg/ha) lub w formie siarczanu wapnia (około 

400kg/ha).  

Nawozy fosforowe i potasowe zwykle są stosowane przedsiewnie, w ilościach 

zapewniających potrzeby pokarmowe na te składniki (około 24kg P2O5 oraz 55 K2O na 1t 

spodziewanego plonu nasion). Niekiedy zasadne jest jednak rozważenie nawożenia tymi 

składnikami również wczesną wiosną. Na tym etapie rozwoju roślin warunkują one 

pobieranie azotu. Ich dostępność dla roślin wczesną wiosną może mieć kluczowe znaczenie 

dla późniejszego plonu. Celowość stosowania tych składników powinna wynikać z 

wcześniejszej analizy gleby. Konieczność nawożenia potasem i fosforem może także wynikać 

z wypłukiwania tych składników w głąb gleby w wyniku obfitych opadów zimowych, przy 

niezamarzniętej glebie. W takim przypadku występuje brak tych składników w obrębie 

systemu korzeniowego roślin rzepaku. Zastosowane nawozy fosforowo-potasowe powinny 

charakteryzować się dużą rozpuszczalnością w wodzie. Nawóz typu Nitrofoska o składzie 

NPK 16-16-16 zastosowany w ilości ok. 300-400 kg/ha powinien zapewnić roślinom 

optymalną na tym etapie rozwoju ilość fosforu i potasu. Sam potas możemy to wnieść przy 

użyciu samej soli potasowej. Niezasadne jest stosowanie fosforu w nawozach 

wieloskładnikowych typu Polifoski, Lubofoski czy Amofoski, bowiem fosfor z tych nawozów 

nie jest w stanie w krótkim czasie wejść w skład roztworu glebowego i być dostępny dla 

systemu korzeniowego roślin. 
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