
WIOSENNE NAWOŻENIE ZBÓŻ 
 

Jednym z podstawowych czynników, który musimy spełnić chcąc zrealizować 
potencjał plonotwórczy roślin, w tym zbóż to opracowanie właściwej strategii ich nawożenia. 

Trzeba mieć na uwadze, że zboża podobnie jak inne rośliny uprawne potrzebują nie tylko 

azotu (główny składnik plonotwórczy), ale również innych składników pokarmowych, tj. 

przede wszystkim fosforu, potasu, magnezu, siarki i mikroskładników (w pierwszej kolejności 

miedzi i manganu, a także cynku). Przy czym azot, jak już wspomniano jest składnikiem 

nadrzędnym, a rola pozostałych składników sprowadza się w  pierwszej kolejności do 

zwiększenia jego pobierania z gleby, a następnie do podniesienia efektywności plonotwórczej 

azotu, który został pobrany. Wysokie plony roślin zbożowych jesteśmy w stanie uzyskać 
tylko w stanowiskach, które odznaczają się odpowiednio wysoką żyznością (tab. 1). 

 

Tab. 1 Pobranie składników mineralnych w 1 kg/ 1 t plonu ziarna z odpowiednią ilością 
słomy. 

 

Składniki pokarmowe 
Roślina 

Azot Fosfor Potas Magnez Siarka 
Pszenica ozima 28-32 9-13 16-24 3,0 4,5 

Pszenżyto 22-26 9-13 16-24 3,0 4,0 

Żyto 22-26 8-13 18-26 2,5 3,5 

Jęczmień ozimy 22-26 10-13 20-26 2,5 3,5 

Pszenica jara 24-32 9-13 16-24 2,5 3,5 

Owies 22-26 10-15 20-30 3,0 3,5 
 

 

>>>FOSFOR, MAGNEZ, POTAS…<<< 
 

W okresie wiosennym zboża ozime wymagają przede wszystkim nawożenia azotem, 

siarką i mikroskładnikami, natomiast stosowanie pozostałych składników pokarmowych, tj. 

fosforu, potasu i magnezu odbywa się głównie w okresie jesiennym (wczesną wiosną 
nawożenie tymi składnikami powinno mieć charakter startowy). Wyjątek od tej reguły 

stanowi magnez, którego stosowanie bardzo często przesuwa się z jesieni na wiosnę, 
szczególnie gdy jest stosowany w postaci siarczanu magnezu, przykładowo kizerytu. 

Odmiennie wygląda sytuacja w uprawie zbóż jarych, w których to na wiosnę z powodzeniem 

można stosować wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Nawożenie podstawowe zbóż 
jarych, podobnie jak ma to miejsce u zbóż ozimych powinno być przeprowadzone na 

podstawie bilansu, w którym uwzględnia się: potrzeby pokarmowe roślin, zasobność gleby w 

przyswajalne (fosfor, potas i magnez) i dostępne (azot i siarka) formy  

składników pokarmowych oraz wartość nawozową resztek roślinnych, słomy, obornika lub 

innych nawozów naturalnych i 

organicznych, które zostały wprowadzone do gleby zarówno bezpośrednio przed ich siewem, 

jak i w zmianowaniu. Przyjmuje się, że w uprawie zbóż zasobność gleby w przyswajalny 

fosfor, potas i magnez powinna mieścić się w średniej  

klasie zasobności. Zasobność taka pozwala na zastosowanie tzw. prawa zwrotu, tj. na 

zastosowanie takiej ilości składnika pokarmowego, która wynika z pobrania. Zasadę tą należy 

przestrzegać w sytuacji, gdy zawartość w/w składników pokarmowych mieści się w dolnych 

granicach zasobności średniej. Natomiast, gdy zawartość kształtuje się pośrodku, w górnych 

granicach zasobności średniej lub jest wyższa to ilość składników wprowadzanych w 

nawozach mineralnych można, a nawet należy odpowiednio zmniejszyć. W takim przypadku 

w zależności od zasobności gleby zwykle w nawozach pokrywa się od 25-75% 



zapotrzebowania. W sytuacji odwrotnej, tj. gdy mamy do czynienia z wyczerpaniem z gleby 

składników pokarmowych nawożenie poza zapotrzebowaniem roślin powinno obejmować 
nadwyżkę w celu uzupełnienia rezerw glebowych. Przy czym nadwyżka ta powinna być tak 

wyliczona, aby gleba charakteryzowała się co najmniej średnią zasobnością w chwili, gdy na 

analizowanym polu znajdzie się roślina o największych wymaganiach pokarmowych, 

przykładowo buraki cukrowe, czy rzepak. 
 

>>>AZOT<<< 
 

W praktyce bardzo ważne jest, aby rośliny miały azot w każdej fazie rozwojowej do 

dyspozycji w odpowiednich ilościach, gdyż w innym przypadku redukują one poszczególne 

elementy struktury plonu. Przykładowo niedobór tego składnika  może prowadzić do spadku 

liczby źdźbeł kłosonośnych, redukcji kłosków (pięterek) i liczby płodnych kwiatków, co 

znacząco zmniejsza liczbę ziarniaków w kłosie. Natomiast w późniejszych fazach 

rozwojowych powoduje zmniejszenie masy ziarniaków, które zwykle odznaczają się niską 
zawartością białka, co eliminuje je jako ziarno jakościowe (pszenica ozima). W prawidłowej 

strategii nawożenia zbóż azotem nie jest wskazany również nadmiar tego składnika. W 

początkowych fazach wzrostu (faza krzewienia) wysoka dostępność azotu pobudza rośliny do 

intensywnego krzewienia, a także przyczynia się do dłuższej żywotności wytworzonych 

źdźbeł. Stąd też w łanach, które były dostatecznie lub nadmiernie rozkrzewione w okresie 

jesiennym (zboża ozime) zbyt duża podaż azotu wczesną wiosną może prowadzić do 

nadmiernego ich zagęszczenia. A trzeba mieć na uwadze, że w zależności od gatunku oraz 

warunków glebowo-klimatycznych optymalna obsada kłosów w czasie zbioru mieści się w 

granicach 500-700 szt./m2. Oczywiście nie da się prowadzić łanu docelowo, pewien nadmiar 

źdźbeł pod koniec fazy krzewienia jest wskazany, gdyż w dalszych fazach rozwojowych 

(szczególnie w fazie strzelania w źdźbło) nawet w łanach prawidłowo prowadzonych część z 

nich ulega redukcji. Redukcja źdźbeł jest tym większa im gorsze są warunki wegetacji 

(przykładowo wystąpi susza glebowa, szczególnie jeśli trwa przez dłuższy okres czasu). 

Zależy ona również od stanu roślin, tj. ich gęstości, stopnia rozkrzewienia oraz zaopatrzenia 

w składniki pokarmowe (w tym w azot). Generalna zasada mówi, że im gęstszy łan tym jest 

większa konkurencja o wodę i składniki pokarmowe, co w praktyce przekłada się na większą 
utratę źdźbeł w fazach po krzewieniu. Warto mieć na uwadze fakt, że w łanach zbyt gęstych 

znacząca redukcja źdźbeł zachodzi niezależnie od dostępności wody i składników 

pokarmowych, co oczywiście przekłada się na ich mniejszą efektywność. Zatem, jak wynika z 

przytoczonych informacji w uprawie zbóż nie jest wskazany zarówno niedobór, jak i 

nadmierna podaż azotu. Przystępując do wiosennego nawożenia zbóż azotem w pierwszej 

kolejności trzeba ocenić stan roślin (łanu) po zimie. Gdyż w zależności od ich stanu 

nawożenie tym składnikiem może mieć różne priorytety (patrz rok ubiegły). Jesień roku 

ubiegłego generalnie sprzyjała rozwojowi (krzewieniu) się zbóż. Zatem łany zasiane przed 

lub w optymalnych terminach agrotechnicznych zwykle odznaczają się bardzo dobrym lub 

nadmiernym rozkrzewieniem (spotyka się plantacje - szczególnie gdy były gęsto zasiane, na 

których obsada źdźbeł przekracza 2 tys. sztuk/m2).                                                     

Zatem na tych plantacjach nie należy przesadzać z wysokością pierwszej dawki. Gdyż w 

takiej sytuacji nie zależy nam na wiosennym krzewieniu tylko na bieżącym odżywianiu 

roślin. Pamiętać jednak przy tym należy, że zawiązek kłosa rośliny wytwarzają już w pełni 

krzewienia. Stąd też nadmierne „przegłodzenie” łanu może skutkować nie tylko stosunkowo 

szybką redukcją liczby źdźbeł, których mamy w nadmiarze lecz również redukcją samego 

kłosa (spadek ilości pięterek i liczby ziarniaków), co w konsekwencji może prowadzić do 

redukcji plonu. Dlatego decydując się na ograniczenie lub opóźnienie (co często ma miejsce 

w zbyt gęstych łanach) pierwszej dawki azotu w zbożach trzeba być szczególnie ostrożnym, 



aby „nie wylać dziecka z kąpielą”. Trzeba wiedzieć, że zadanie pierwszej dawki azotu nie 

sprowadza się tylko do pokrycia potrzeb pokarmowych łanu lub pobudzenia roślin do 

krzewienia i dobrym rozwoju wszystkich zawiązanych źdźbeł (na czym szczególnie zależy 

nam w łanach rzadkich, które w roku obecnym mogą wystąpić w przypadku siewu zbóż po 

późno zbieranej kukurydzy czy burakach) lecz także polega na tym, aby „zabezpieczyć” 

pewną pulę azotu w glebie, z której rośliny będą korzystać w późniejszych fazach wzrostu.  

Azot (nawóz) zastosowany w pierwszej dawce stosunkowo łatwo się rozpuszcza i 

przemieszcza w głąb gleby (oczywiście pod warunkiem, że gleba jest wilgotna i występują 
wiosenne opady). Stąd też nawet, gdy w fazie strzelania w źdźbło wystąpi niedobór wody, 

który ogranicza efektywność dawki drugiej to rośliny mogą pobierać składnik z gleby z 

rodzimych zasobów, jak i pozostałości z dawki pierwszej, który znajduje się w głębszych 

warstwach gleby (ma to miejsce w sytuacji, gdy niedobór wody nie jest drastyczny). Zatem w 

praktyce wskazany jest pewien nadmiar składnika w glebie w stosunku do potrzeb 

pokarmowych, (tab. 2) który powinien być tym większy im rośliny mają słabiej rozwinięty 

system korzeniowy, jest chłodniej oraz jest więcej wody w glebie (gleby cięższe mogą 
gromadzić więcej wody, a co za tym idzie przy tej samej ilości azotu rozcieńczenie tego 

składnika w tych glebach jest większe, gdyż jak wiadomo rośliny pobierają składniki 

pokarmowe z roztworu glebowego). 

Tab. 2 Plon pszenicy ozimej, a pobranie azotu 

Fazy rozwojowe – pobranie azotu 

BBCH 30 BBCH 32/37 BBCH 65 BBCH 85 
Plon 
ziarna 
t/ha 

kgN/ha % kgN/ha % kgN/ha % kgN/ha % 

6,0 30-40 20 70-100 50 130-140 75 180 100 

7,5 30-50 20 100-120 50 150-160 70 220 100 

9,0 50-60 20 130-140 50 190-200 70 280 100 
 

Nawożenie zbóż azotem, poza oceną stanu łanu, w następnej kolejności wymaga 

rozpoznania potrzeb pokarmowych względem tego składnika, gdyż stanowią one punkt 

wyjścia do ustalenia potrzeb nawozowych. W celu ustalenia potrzeb pokarmowych mnoży się 
zakładany plon ziarna razy pobranie jednostkowe tego składnika. Następnie w celu obliczenia 

dawki nawozowej od zapotrzebowania należy odjąć ilość azotu, którą rośliny będą miały do 

dyspozycji z gleby (azot mineralny). Ilość azotu mineralnego w glebie można oznaczyć 
wykonując przed zastosowaniem pierwszej dawki analizę gleby na zawartość Nmin lub ją 
oszacować. Wykonując analizę agrochemiczną gleby standardowo zawartość Nmin w 

uprawie zbóż ozimych oznacza się do głębokości 90cm, tylko w przypadku uprawy 

jęczmienia podobnie, jak i zbóż jarych do 60cm. W praktyce analiza zawartości Nmin należy 

jeszcze do rzadkości, stąd też ilość azotu glebowego zwykle określa się metodą szacunkową. 
W tym celu można posłużyć się danymi zamieszczonymi w tabeli 3.  

Tab. 3 Przybliżona ilość azotu mineralnego z gleby jaka może być dostępna dla pszenicy 

ozimej na różnych stanowiskach 

Kategoria agronomiczna gleb 
Przedplon 

lekka średnia ciężka 
Zboża 25 30 45 

Rzepak ozimy 50 60 80 



Buraki cukrowe 
1
 50 60 70 

Po oszacowaniu potrzeb nawozowych w dalszym etapie postępowania należy ustalić 
właściwy podział dawki. Trzeba mieć świadomość, że jest on często bardziej istotny dla 

końcowego efektu niż samo ustalenie ilości potrzebnego azotu. Generalnie przyjmuje się, że 

pszenicę jakościową na wiosnę zasadniczo nawozi się trzema, a zboża paszowe dwoma 

dawkami. Przy czym podział wiosennego nawożenia azotem na trzy dawki w uprawie zbóż 
paszowych nie jest błędem agrotechnicznym. Pamiętać jedynie należy, że efektywność 
trzeciej dawki jest tym większa im są lepsze warunki wodne w glebie. Zatem na terenach z 

cyklicznymi suszami należy się zastanowić nad jej wcześniejszym zastosowaniem lub w 

ogóle nad celowością jej stosowania. Poza tym trzeba mieć na uwadze fakt, że w ostatnich 

latach notuje się bardzo dużą zmienność warunków pogodowych, co ma niebagatelny wpływ 

zarówno na podaż azotu glebowego, jak i na wzrost i rozwój roślin. Zatem ustalenia 

dotyczące nawożenia zbóż azotem, które zostaną poczynione przed zastosowaniem dawki 

startowej nie należy traktować sztywno, tylko trzeba reagować na bieżącą sytuację w łanie.  

Zatem przykładowo w sytuacji, gdy pszenicę ozimą nawozimy trzema dawkami azotu, 

a rośliny są dostatecznie rozwinięte, ale nie nadmiernie, tj. posiadają 2-3 źdźbła boczne 

dawkę startową można wyliczyć posługując się poniższym wzorem: 
 

 
 
gdzie: 

ZC – zapotrzebowanie całkowite pszenicy na azot 

Nmin – zawartość azotu mineralnego w glebie 

 
Powyższym wzorem można się posłużyć również do ustalenia nawożenia w systemie 

dwóch dawek. Przy czym w takim przypadku ustalając pierwszą dawkę zapotrzebowanie 

całkowite na azot mnoży się razy współczynnik 0,60 - 0,66 (dotyczy również zbóż jarych). 

Natomiast w sytuacji, gdy plantacja jest nadmiernie rozkrzewiona z jesieni zaleca się 
stosowanie małych dawek w początkowej fazie wegetacji (do wzoru podstawia się 
współczynnik 0,4 lub nawet 0,3 – w stanowiskach o dużej podaży azotu glebowego). 

Jednocześnie na plantacjach słabo rozwiniętych pierwsza dawka azotu musi być większa w 

celu pobudzenia roślin do krzewienia, szczególnie w przypadku małej podaży azotu 

glebowego. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem niezależnie od ilości stosowanych 

dawek jest zastosowanie około 2/3 składnika w dawce startowej.  

Dawka startowa, jak wynika z przedstawionych informacji ma istotny wpływ zarówno 

na wysokość, jak i termin stosowania następnych dawek. W praktyce przyjmuje się, że w 

zależności od stanu łanu dawkę drugą stosuje się w okresie od końca krzewienia (faza BBCH 

27-29) - łany rzadkie do drugiego kolanka (faza BBCH 32) - łany gęste, natomiast dawkę 
trzecią od wywinięcia liścia flagowego (faza BBCH 39) do początku kwitnienia (faza BBCH 

51). W praktyce bardzo ważne jest odpowiednie oszacowanie dawki drugiej, gdyż wysoko 

plonująca pszenica od fazy drugiego kolanka do początku kłoszenia pobiera około 80-100 kg 

azotu na ha. A trzeba wiedzieć, że w tym okresie z jednej strony decyduje się jeszcze 

zagęszczenie łanu (następuje redukcja źdźbeł) a z drugiej liczba ziarniaków w kłosie.  

Pomimo, że zboża nie posiadają szczególnych preferencji co do formy azotu w 

nawozach to dobór nawozu, szczególnie w przypadku dawki startowej, jak i dawki trzeciej nie 

jest obojętny. Generalnie przyjmuje się zasadę, że im łan jest lepiej rozkrzewiony i mniej nam 

zależy na wiosennym krzewieniu to w większym stopniu możemy bazować na nawozach 

zawierających formę amonową azotu (N-NH4
+
). Natomiast w sytuacji odwrotnej, tj. gdy łan 

jest słabo rozkrzewiony i musimy „nadrobić” zaległości z jesieni to przynajmniej część 
składnika należy zastosować w formie saletrzanej (N-NO3

-
), gdyż forma ta z jednej strony nie 

jest wiązana przez glebę (znajduje się tylko w roztworze glebowym) przez co w każdej chwili 

DN=(ZC x 0,5) – Nmin 
 



może być pobrana przez rośliny, a z drugiej azot w tej formie poprzez wpływ na gospodarkę 
hormonalną roślin lepiej pobudza je do krzewienia. Stosując dawkę trzecią wskazane są obie 

formy azotu. Dokonując wyboru nawozu warto pamiętać, że przy okazji nawożenia azotem 

można wprowadzić do gleby również siarkę, która to odpowiedzialna jest między innymi za 

wykorzystanie tego składnika. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach bardzo wiele 

plantacji zbóż posiadało niedobory siarki. 
 

>>>MIKROSKŁADNIKI<<< 
 

Aby azot był w pełni zbilansowany nie można zapominać o mikroskładnikach. W 

praktyce tak jak już wspomniano zboża należy nawozić przede wszystkim miedzią i 

manganem, a w dalszej kolejności również cynkiem. Nawożenie tymi składnikami powinno 

być przeprowadzone od fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło (stosowane w 

późniejszym terminie nie tylko, że zwykle jest mniej efektywne to jeszcze może pojawić się 
fototoksyczność miedzi). W zależności od potrzeb w tym czasie można wykonać jeden lub 

dwa zabiegi. 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, które 

kształtuje się w zakresie 8-10 g Cu, 70-110 g Mn i 60-90 g Zn na 1 tonę ziarna (+ 

odpowiednią masę słomy). Jednakże zasada jest taka, że zawsze stosuje się większe ilości 

składnika w formie siarczanowej w porównaniu ze składnikiem w formie chelatu, gdyż 
składniki w formie chelatu charakteryzują się lepszą przyswajalnością, a co się z tym wiąże 

ich wykorzystanie przez rośliny jest większe. 
 

>>>ZAGROŻENIA<<< 

Wiosną, kiedy rusza wegetacja, rośnie zagrożenie upraw ze strony chorób, 

szkodników i  chwastów. W  tym okresie należy dokonać lustracji plantacji zbóż pod kątem 

porażenia przez patogeny i po przekroczeniu progów szkodliwości podjąć decyzję 
o zwalczaniu sprawców choroby. Szczególną uwagę należy zwrócić na  objawy mączniaka 

prawdziwego. To jedna z  pierwszych chorób, które porażają rośliny już we wczesnych 

stadiach rozwoju.  

Próg szkodliwości dla tej choroby w  fazie krzewienia zbóż wynosi 70% roślin z  pierwszymi 

objawami choroby. Praktycznie wszystkie gatunki zbóż są porażane przez sprawców 

łamliwości źdźbła oraz fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Zwalczanie tych 

grzybów w  uprawach pszenicy i  jęczmienia jest konieczne. Wiosenna ochrona jest 

przeprowadzana w fazie od początku strzelania w  źdźbło do  fazy I kolanka.  

 

W tym okresie zwalcza się także następujące choroby:  

• w pszenicy: mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną liści, rdzę brunatną 
pszenicy, brunatną plamistość liści, 

• w jęczmieniu: mączniaka prawdziwego, siatkową plamistość liści, rynchosporiozę 
zbóż, rdze jęczmienia, 

• w pszenżycie: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę zbóż, rdzę 
żółtą, 

• w życie: rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę zbóż. 
 

>>>TERMIN ZABIEGÓW OCHRONNYCH<<< 
 



W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji, na uprawach przerzedzonych i z 

małymi roślinami lub gdy nie stosowano zabiegu odchwaszczającego jesienią, należy jak 

najszybciej zastosować wiosną herbicydy tak, aby nie dopuścić do  zbytniego rozwoju 

chwastów. Opóźnienie zabiegu zmniejsza skuteczność herbicydów i  zwiększa koszty 

ochrony. Termin zabiegu wiosennego wyznaczają dwa czynniki – warunki atmosferyczne 

oraz faza wzrostu zbóż i chwastów. Zabieg wykonujemy w momencie, gdy panuje 

odpowiednia temperatura powietrza oraz po  osuszeniu gleby po zimowych roztopach, 

pozwalającym na wjazd sprzętu bez niszczenia struktury gleby. 

 

Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 


