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Startowe nawożenie zbóż ozimych 
 

Startowe nawożenie zbóż,  powinno być wykonane w momencie wiosennego ruszenia 

wegetacji, tak aby roślina nie czekała na składniki pokarmowe. Moment wybudzenia roślin i 

rozpoczęcia wiosennej wegetacji zależy najbardziej od temperatury. Temperatura wybudzenia 

trudna do określenia i zależy przede wszystkim od temperatury gleby. Na podstawie 

wieloletnich pomiarów średnich temperatur dobowych i obserwacji roślin ustalono, że średnią 

temperaturą graniczną, od której można liczyć dni wegetacji jest ta powyżej 5oC. 

Ta wartość odnosi się do temperatury powietrza i przy głębokim zamrożeniu gleby nie 

gwarantuje rozpoczęcia przez rośliny rozwoju. Dla celów praktycznych ustalono, że wiosenne 

ruszenie wegetacji ozimin, wyznaczające najbardziej odpowiedni termin nawożenia 

startowego ma miejsce wtedy, kiedy średnia dobowa temperatura gleby mierzona na 

głębokości 10cm wynosi co najmniej 2,5ºC. Temperaturę tą obliczamy sumując cztery 

pomiary temperatury (kolejno o godzinie 700, 1300, 1900 i 100czasu środkowoeuropejskiego) i 

dzieląc wynik przez 4. 

Powyższe określenie temperatury jest ważne, ponieważ rośliny wczesną wiosną mogą 

znajdować się w stanie hibernacji. Ich procesy rozwoju zostały zatrzymane, oczekując na 

dogodne warunki do rozwoju.  Nawożąc uprawy podczas niskiej temperatury, gdy rośliny nie 

rozpoczęły wegetacji, stracimy znaczną część dawki zużytego nawozu. Rośliny nie będą 

w stanie pobrać składników pokarmowych, ponieważ jeszcze nie zakończyły zimowego 

spoczynku. Nawet dzienne temperatury rzędu 7–8°C nie są gwarancją, że rośliny rozpoczną 

wegetację, jeśli nocą temperatura spadnie do 2–3°C. Z tego powodu należy wstrzymać 

z rozpoczęciem nawożenia, jeśli rośliny jeszcze nie wybudziły się z hibernacji. Temperatura 

co najmniej 8°C w nocy powinna sprawić, że rośliny wejdą w odpowiednią fazę wegetacji. 

Często także termin rozpoczęcia wiosennych prac polowych (nawożeniowych) jest 

uniemożliwione przez warunki pogodowe, nadmierne uwilgotnienie gleby lub zastoiska 

wodne. W takim przypadku wjazd ciągnikiem na pole może spowodować powstanie 

głębokich kolein lub jest wręcz niemożliwy. 

W rozwoju zbóż można wyróżnić  fazy krytycznego zapotrzebowania na składniki 

pokarmowe. Dlatego konieczne jest w ich nawożeniu dzielenie dawek i terminów ich 

aplikacji.  

W przypadku pszenicy krytyczne zapotrzebowanie na azot ma miejsce: 

1. w stadium tworzenia się liści – azot wpływa na krzewienie i na rozwój systemu 

korzeniowego, 

2. w stadium podwójnego pierścienia (w głównej fazie krzewienia), kiedy rozpoczyna się 

zawiązywanie kłosków, a dostępność azotu i zastosowanie w tym okresie regulatorów 

wzrostu jest decydujące dla liczby i wielkości kłosków, 

3. w tzw. stadium kłoska szczytowego (rozpoczęcie strzelania w źdźbło) nawożenie azotem 

zmniejsza redukcję pędów, kłosków i kwiatków, zaś nadmiar zwiększa utrzymanie liczby 

źdźbeł nieprodukcyjnych, powodując nadmierne zagęszczenie łanu i zwiększoną 

podatność na wyleganie, 

4. w stadium początku kłoszenia azot decyduje o ostatecznej ilości kłosów, kłosków w 

kłosie i ziarniaków w kłosku oraz o masie 1000 ziaren, a także zawartości białka w 

ziarnie. 

Z wyżej opisanych powodów wynika konieczność podziału dawki azotu, przy czym ta 

pierwsza – startowa – jest decydująca dla plonowania. Jej wielkość powinna być dostosowana 

do stopnia rozwoju pszenicy i jej stanu po zimie. W fazie krzewienia azot zwiększa 

powierzchnię asymilacyjną liści i wpływa na lepsze krzewienie. 
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Jeżeli pszenicę wysiano w optymalnym terminie i po dobrym przedplonie, to pierwszą 

dawkę można opóźnić do fazy pierwszego kolanka. Warto rozważyć zastosowanie w pszenicy 

przed aplikacją azotu startowej, korekcyjnej dawki potasu i ewentualnie fosforu. W tym celu 

w przypadku obawy braku tych składników ich ilość należy określić na podstawie analizy 

gleby. 

Analizując zapotrzebowanie pszenicy na azot można także posłużyć się oceną 

wizualną roślin. Jeśli liczba pędów pszenicy na pojedynczej roślinie wynosi 10 szt. (4 mocne, 

3 średnie i trzy słabe) to oznacza, że łan pobrał już 25 kg/ha N. Gdy tych pędów jest 6, to 

rośliny wykorzystały z gleby 10 kg/ha N tego składnika, natomiast pszenice z dwoma pędami, 

tylko 4kg/ha N.  Rośliny w dwóch pierwszych przypadkach mają dwukrotnie silniejszy 

system korzeniowy, co wpłynie na możliwość pobierania składników pokarmowych w 

kolejnych dawkach.  

Ważna jest forma azotu dostarczonego w pierwszej dawce. Ze względu na panującą 

wczesną wiosną niską temperaturę polecana jest forma saletrzano-amonowa /np. saletra 

amonowa, saletrzak/ gdyż jony N-NO3- są najszybciej pobierane przez rośliny, zaś jony 

amonowe nie są tak łatwo wymywane, dzięki czemu efekt działania takiego nawozu jest 

optymalny. 

Wskazane jest, aby nawóz zawierał również magnez, który wspomaga pobieranie 

azotu, jak również wapń – do buforowania miejscowego zakwaszenia gleby spowodowanego 

działaniem nawozów azotowych i rozwoju systemu korzeniowego. Takim nawozem jest 

przykładowo Saletrzak. 

Drugą dawkę nawozów azotowych stosujemy w początkowej fazie strzelania w źdźbło 

w ilości około 40% dawki całkowitej przy planowanych 3 dawkach lub w ilości 40-60% przy 

dwóch dawkach. W przypadku systemu nawożenia jedynie dwoma dawkami azotu, zaleca się 

na drugą dawkę zastosowanie form azotu szybko i jednocześnie długo działających (amonową 

i amidową). 

Jeżeli zdecydujemy się na trzecią dawkę azotu, należy zdawać sobie sprawę, że jej 

działanie nie będzie tak plonotwórcze jak pierwszych dwóch dawek, jednak ma duże 

znaczenie dla jakości ziarna. Dawka nie powinna przekraczać 10-20% i zastosowana forma 

powinna być szybko działająca. 

Nie powinno stosować się jednorazowo więcej jak 60 kg/ha azotu. Pszenicę ozimą 

zaleca się nawozić wiosną dawką około 20-25kg azotu na każdą przewidywaną tonę ziarna, 

już po uwzględnieniu dostępnych zapasów glebowych, czyli dla przewidywanego plonu 6 ton 

ziarna 120-150 kg/ha azotu.  

Najlepiej stosować azot wiosną w 2-3 terminach: 

1 termin - z chwilą ruszania wiosennej wegetacji; od 30 kg N/ha, gdy zboże jest bardzo gęste, 

dobrze rozkrzewione i ma ciemnozielony kolor, do 60-80 kg N/ha na późno sianych, 

osłabionych plantacjach; na słabych plantacjach pierwsza dawka azotu najlepiej w formie 

SALETRY i POLIFOSKI 21 [N(MgS) 21-(4-35)], by zabezpieczyć rośliny dodatkowo w 

siarkę. Ze względu na dobre uwilgotnienie gleby można także zastosować SALETRZAK lub 

SALMAG. Jest to dawka na dokrzewienie, 

2 termin - na początku strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko) - 40-60kg N/ha 

azotu. Stosować już od 10 do końca kwietnia, pamiętając że na słabszych plantacjach i w 

rejonach z niedoborami wody stosować wcześniej (już około 10 kwietnia) i większą dawkę, 

3 termin - przed kłoszeniem, do fazy przed otwarciem pochwy liściowej, do 50kg N/ha, gdy 

zboże było skracane, najlepiej w formie MOCZNIKA, który w tym terminie najskuteczniej 

wpływa na poprawę zawartości białka w ziarnie. Pszenica do początku kłoszenia może pobrać 

150 kg/ha azotu, a po tym okresie maksymalnie do 40-50kg, gdy ma optymalne warunki 

wzrostu, w tym dostatek wilgoci. 
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Taki podział dawki azotu zwiększa plon i zawartość glutenu w ziarnie. Można 

stosować dwie dawki azotu doglebowo, a trzecią planowaną dawkę zastosować w formie 

oprysków. Wyższe dawki azotu mogą prowadzić do wylegania zboża, dlatego intensywna 

uprawa pszenicy wymaga co najmniej jednokrotnego skracania, w końcu fazy krzewienia. 

Wyraźne przejaśnienia na polach pszenicy ozimej, świadczą o niedoborze magnezu 

lub niskiej podaży azotu. W takim przypadku powinno się wykonać dolistne nawożenie 

siarczanem magnezu, który można aplikować w mieszaninie z roztworem mocznika. Podczas 

sporządzania cieczy roboczej nie należy przekraczać dopuszczalnych stężeń roztworu. 

Zwykle wiosną w zbożach w zbożach wykonuje się dwukrotny zabieg dokarmiania 

siarczanem magnezu. Pierwsza aplikacja powinna być wykonana na plantacjach pszenicy 

ozimej w momencie, gdy rośliny kończą się krzewić. Jeśli warunki atmosferyczne nie 

pozwalają taką aplikację możemy przesunąć do momentu strzelania w źdźbło. Drugi oprysk 

roztworem siarczanu magnezu wykonuje się pod koniec strzelania w źdźbło lub momencie 

ukazania się liścia flagowego. W obu przypadkach należy stosować stężenie nie wyższe niż 

5% , stosując siedmiowodny siarczan magnezu lub 2,5%, jeżeli stosujemy jednowodny 

siarczan magnezu). 

Taką aplikację można wykonać łącznie z dolistnym dokarmianiem przy pomocy 

mocznika. Stosując mocznik należy zwracać uwagę na fazę rozwojową roślin pszenicy i do 

niej dostosować odpowiednie, bezpieczne stężenie roztworu. 

Stosując 200-300l/ha cieczy użytkowej można zastosować stężenie: 

• pod koniec krzewienia – maksymalnie 15 proc. 

• w fazie strzelania w źdźbło – maksymalnie 8 proc. 

• pod koniec strzelania w źdźbło - 6 proc. 

• kłoszenie maksymalnie – 5 proc. 

• kwitnienie - nie stosować dokarmiania 

• dojrzałość mleczna i zielona - stężenie 4 - 5 proc. 

Łącząc mocznik z siarczanem magnezu w zbiorniku opryskiwacza powinno się 

postępować według następującego schematu. W pierwszej kolejności napełniamy 

opryskiwacz wodą do około 2/3 objętości przy włączonym mieszadle i wsypujemy odważoną 

dawkę mocznika. Po jego rozpuszczeniu dodajemy siarczan magnezu. Tak przygotowany 

roztwór nawozów powinno się wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Zabieg ten można 

wykonać po około 2-3 dniach od momentu, gdy ustąpią nocne przymrozki. 
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