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Tematyka wykładu 

1. Podział i charakterystyka czynników plonotwórczych.

2. Jak rzepak tworzy plon i jakość - fizjologia plonowania (krytyczne  

fazy rozwoju/odżywienia roślin).

3. Współdziałanie odmiany i nawożenia azotem w kształtowaniu 

plonu i jakości nasion (rola innych składników pokarmowych).

4. Od czego zależy efektywność nawożenie azotem?

5. Nawożenie siarką.

6. Odżywianie roślin przez liście.



Podział i charakterystyka czynników 
plonotwórczych

I. Definiujące plon:
1. Czynniki roślinne:

1. Fizjologia, fenologia; 
2. Hodowla roślin - odmiany;
3. Architektura łanu;

2. Promieniowanie; 
3. CO2

4. Temperatura;

II. Ograniczające plon: 
1. woda;

2. azot (pozostałe składniki);

3. czynniki odpowiedzialne za 
efektywność wody/azotu

III. Redukujące plon:
1. Chwasty;
2. Patogeny; 
3. Szkodniki;
4. Zanieczyszczenia powietrza i gleby. 

Rabbinge, (1993) - modyfikacja 

Plon potencjalny

Woda - plon maksymalny

N LY*

*NLY – Plon ograniczony azotem

AY**

**AY – Plon rzeczywisty

Wirtualna 

utrata 

plonu

Te same czynniki decydują także o jakości nasion!



Odmiana jako czynnik definiujący 
zawartość oleju w nasionach



Zawartość tłuszczu - wyniki PDO 
(COBORU)

Lata Wzorzec, 

% 

Odchylenia od 

wzorca -

odmiany, %

Zakres, %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

44,7

44,4

43,6

42,0

41,6

43,3

-2,1 do 1,3

-1,5 do 1,8

- 1,5 do 1,0

- 1,7 do 1,3

- 2,8 do 1,3

- 2,4 do 1,1

42,6 do 46,0

42,9 do 46,2

42,1 do 44,6

40,3 do 43,3

38,8 do 42,9

40,9 do 44,4

* przy wilgotności nasion 9%; średnia z lokalizacji rozmieszczonych w całym kraju



Odmiany stanowiące wzorzec 
w badaniach PDO (COBORU)

* odmiany populacyjne; ** odmiany mieszańcowe

Lata Odmiany

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ES Valegro*, *Monolit, **Arsenal, **Atora

*ES Valegro, *Marcelo, **Atora, **DK Expiro

*ES Valegro, *SY Ilona, **Architect, **DK Expiro

*ES Valegro, *SY Ilona, **Architect, **DK Expiro

*ES Valegro, *SY Ilona, **Architect, **Duke

*Gemini, *SY Ilona, **DK Excited, **Duke



Jak rzepak tworzy plon i jakość -
fizjologia plonowania

krytyczne fazy 
rozwoju/odżywienia roślin



Grosse 1995



Wpływ masy tysiąca nasion na plon 
nasion

Ten sam parametr decyduje o zawartości tłuszczu w 
nasionach!

Tys, 2010



Potrzeby pokarmowe oraz dynamika 
tworzenia biomasy przez rzepak

jesień



Makroskładniki, kg/ha

N P2O5 K2O Ca Mg

60-80* 20-25 80-100 25-30 5-6

źródło: badania własne

Potrzeby pokarmowe rzepaku w 
okresie jesiennym

* wybujałe rzepaki mają większe potrzeby pokarmowe!!!



Suma temperatur efektywnych

90°C-dni – wschody,

150°C-dni – I para liści,

290°C-dni – II para liści,

440°C-dni – III para liści,

590°C-dni – IV para liści,

740°C-dni – V para liści,

890°C-dni – VI para liści.

Źródło: wg różnych autorów



Rzepak ozimy - jesień

19.08 21.0910.09

Kozera A.



Wygląd morfologiczny  -

jesień



Wygląd morfologiczny - jesień



Wygląd morfologiczny  - jesień 



2,89% N

1,39% N

3,22% N

2,22% N

1,79% N

Przebarwienia - jesień



Przebieg wegetacji rzepaku - jesień

wirus żółtaczki rzepy?....

Kozera A.

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.farmer.pl%2Fprodukcja-roslinna%2Fzwalczanie-smietki-w-rzepaku%2C59765.html&psig=AFQjCNH_YFiW_esvyG9QvyEY4omUXPOw0g&ust=1483541960961119


Przebieg wegetacji rzepaku - jesień

Kulwicki M.



Wygląd morfologiczny roślin 
w okresie jesiennym a ich potencjał 

plonotwórczy

termin siewu, odmiana, nawożenie 
azotem…



Wygląd morfologiczny a potencjał plonotwórczy

siew 22.08



Wygląd morfologiczny a potencjał plonotwórczy

siew 22.08



Wygląd morfologiczny a potencjał plonotwórczy

siew 04.09



Wygląd morfologiczny a potencjał plonotwórczy

siew 04.09



Dawka azotu a plon nasion, t/ha
średnia 2018-2020r.

Czynnik

Lata

2018
2019

2020

4,317b

3,809a

4,861c

Termin siewu

Optymalny
Opóźniony

4,435b

4,223a

Odmiana

1
2
3

4,181a

4,446b

4,360b

Dawka azotu, kg N·ha-1

0
60
120
180
240

3,184a

3,949b

4,734c

4,850cd

4,927d

+785 kg

+116 kg
+77 kg



Termin siewu a plon nasion, t/ha
średnia 2018-2020

Odmiana Termin siewu Różnice

optymalny opóźniony

1 4,361 4,002 359 kg

2 4,471 4,420 51 kg

3 4,473 4,247 226 kg

średnia

* poziom nawożenia azotem w okresie wiosennym, 180 kg N/ha



Potrzeby pokarmowe oraz dynamika 
tworzenia biomasy i akumulacji 

składników przez rzepak

wiosna



Organy 

rzepaku

Składniki pokarmowe, kg/t nasion + słoma

N P2O5 K2O CaO S MgO

Nasiona 30 18 10 7 5 5

Słoma 30 12 70 63 10 8

Łączne 60

(55-70)

30

(20-30)

80

(65-110)

70

(55-85)

15

(15-20)

13

(8-13)

Pobranie 

względem 

N

1,0 0,5 1,33 1,17 0,25 0,22

Pobranie jednostkowe przez rzepak, 

kg/t nasion + słoma

1 kg SO3 = 0,4 kg S; 1 kg S = 2,5 kg SO3

Grzebisz 2003 - modyfikacja



Pobranie jednostkowe azotu, kg N/tonę plonu głównego            

(+ odpowiednia ilość plonu ubocznego) 1)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. Dz. U. 14 lutego 2020 r. Poz. 243

Rodzaj uprawy

Pobranie składnika

(kg N na 1 tonę produktu)

Gorczyca, nasiona 60,5

Rzepak, nasiona 50

Rzepik 50

Słonecznik, nasiona 55

1) Podane wartości dotyczą pobrania na jednostkę produktu głównego, czyli nasion, 

z odpowiednią ilością produktu pobocznego, czyli słomy



Dynamika wzrostu i struktura rośliny 
rzepaku ozimego w okresie wegetacji
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Dynamika akumulacji makroskładników przez 
rzepak ozimy
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Grzebisz 2011
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Struktura rozdziału azotu między nadziemne organy rzepaku ozimego 
w okresie wiosennej wegetacji

kwitnienie

Grzebisz 2011



Odrzucanie liści w okresie kwitnienia i dojrzewania



Współdziałanie odmiany 
i nawożenia azotem w kształtowaniu 

plonu i jakości nasion

rola innych składników pokarmowych

(przykładowe wyniki badań)



Wpływ terminu siewu i nawożenia 
azotem na plon nasion i ich jakość

* badania własne - Pępowo, 2018r. 

Czynnik Plon nasion, 
t/ha

Zawartość 
tłuszczu, 

%

Zawartość 
białka, 

%

Plon tłuszczu, 
t/ha

Plon białka, 
t/ha

Termin siewu

Optymalny
Opóźniony

4,564
4,010

43,09
44,21

19,38
17,92

1,967
1,773

0,885
0,719

Odmiana

1
2
3
4
5
6

4,022
3,897
4,266
4,278
4,652
4,611

43,95
44,66
42,98
43,70
43,90
42,71

18,74
17,89
19,38
18,20
18,36
19,35

1,768
1,741
1,833
1,869
2,042
1,969

0,754
0,697
0,827
0,779
0,854
0,892

Dawka azotu,
kg N/ha

0
60
120
180
240

3,042
4,124
4,610
4,784
4,878

44,71
44,10
43,37
43,33
42,73

17,34
18,15
18,98
19,09
19,71

1,360
1,819
1,999
2,073
2,085

0,587
0,827
0,963
1,004
1,0572

6
8

 k
g

8
6

 k
g

0
,6

4
%

+ 4,3%+ 5,8%



Zależność zawartości tłuszczu od 
zawartości białka

* badania własne - Pępowo, 2018r. 



Zależność plonu tłuszczu od plonu 
nasion

* badania własne - Pępowo, 2018r. 



Zależność plonu tłuszczu od 
zawartości tłuszczu

* badania własne - Pępowo, 2018r. 



Zawartość tłuszczu surowego i białka ogólnego 
w nasionach rzepaku ozimego w zależności od 

lokalizacji i wariantu nawozowego

1 - tłuszcz surowy; 2 - białko ogólne; źródło: Grzebisz, 2011

Wariant

nawozowy

Lokalizacja

1 2 2

Zawartość, % s.m.

1T 2B T B T B

PK 47,8 18,4 47,4 19,9 43,9 18,8

PK + N 45,9 19,0 45,7 20,6 40,9 22,4

PK + N + S 47,9 18,6 46,5 19,3 41,3 23,2

Plon, kg/ha

PK 1146 441,2 1137 477,6 1106 473,8

PK + N 1427 590,7 1554 591,8 1914 1048,3

PK + N + S 1604 622,9 1732 718,7 1991 1118,2



Wpływ nawożenia azotem i potasem 
na zawartość tłuszczu w nasionach 

rzepaku ozimego, %

Nawożenie 

K, kg K2O/ha

Nawożenie N, kg N/ha Średnia

0 80 160 240

0

80

160

240

44,50

44,96

45,36

44,88

43,73

43,54

43,62

43,39

42,62

42,85

42,78

42,66

41,55

41,95

41,57

41,41

43,10

43,32

43,33

43,09

Średnia 44,92 43,57 42,73 41,62

Grzebisz 2004
3,30%



Od czego zależy efektywność 
nawożenia azotem?



Azot będzie efektywny tylko wtedy kiedy 
zadbamy o pobieranie składnika z gleby    

i przetwarzanie go w roślinie!!!! 

Na pobieranie składnika z gleby wpływ ma:

1. dostępność składnika
- zawartość azotu mineralnego w glebie???
- szybkość uwalniania się azotu z zasobów organicznych???
- dawka azotu….

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

49 59 62 66

Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm (kg N/ha)1)

1) Do obliczeń podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami badania wiosną Nmin. dla działki 

rolnej i zastosować sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. Dz. U. 14 lutego 2020 r. Poz. 243



Mineralizacja N organicznego a potrzeby 
pokarmowe roślin uprawnych - dynamika 
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Azot będzie efektywny tylko wtedy kiedy 
zadbamy o pobieranie składnika z gleby     

i przetwarzanie go w roślinie!!!! 

Na pobieranie składnika z gleby wpływ ma:

2. warunki pobierania
a) wilgotność gleby; ilość i rozkład opadów;
b) czynniki wpływające na wielkość systemu korzeniowego:
- odczyn gleby, toksyczność glinu, dostępność wapnia,
- gęstość objętościowa gleby warstwy ornej i podornej
- odżywienie roślin fosforem, magnezem, potasem, wapniem,
cynkiem, borem, manganem, miedzią itd..

- stan hormonalny rośliny (cynk, bor, miedź, mangan, inne…)
c) zawartość dostępnych form potasu, fosforu, magnezu, wapnia, 
siarki i mikroelementów - antagonizm i synergizm.



Rozwój systemu korzeniowego rzepaku



Azot będzie efektywny tylko wtedy kiedy zadbamy o 
pobieranie składnika z gleby i przetwarzanie go w 

roślinie!!!! 

Metabolizmem azotu w roślinie steruje liczna grupa składników 
mineralnych odpowiedzialnych za: 

a)   fotosyntezę (Mg, Ca, S, Fe, Mn, Zn)

b)   redukcję azotanów (Mo, Fe, S)

c)   transport węglowodanów (P, K, Mg)

d) układy enzymatyczne kontrolujące syntezę białek,  

tłuszczów i innych metabolitów  (S, Mo, Cu, Zn)

Rzepak średnio pobiera 15 kg S/1 tonę nasion + słoma = 37,5 kg SO3



Objawy niedoboru siarki - kwiecień 2021r.



Niedobór siarki - kwiecień 2021r.



Objawy niedoboru siarki



+ S - S - S 

Objawy niedoboru siarki

BASF



Objawy niedoboru siarki

BASF



- S+ S

Objawy niedoboru siarki

BASF



Podstawowe informacje, warunki 
sprzyjające niedoborom, dawka, 

przykładowe nawozy zawierające siarkę 
i termin ich aplikacji

Nawożenie siarką



Podstawowe informacje

1.  Rzepak ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na siarkę:

zapotrzebowanie wynosi 15-20 kg S/1 tonę nasion + słoma, tj. 37,5-50,0 kg SO3

2.  Siarka jest pobierana z gleby z roztworu glebowego tylko w formie siarczanowej -

SO4
2-

3.  Siarka w nawozach mineralnych zawierających ten składnik może występować w 
różnych formach chemicznych, przykładowo w siarczanowej (SO4

2-) czy 
elementarnej (So)

4. Nawozy zawierające siarkę siarczanową (SO4
2-) charakteryzują się zróżnicowaną 

rozpuszczalnością w wodzie a tym samym dostępnością dla roślin

5. Zawartość siarki w nawozach niezależnie w jakiej znajduje się formie chemicznej 
podaje się w przeliczeniu na SO3 lub S

6. W glebie dominuje forma organiczna siarki, która stanowi średnio 60-90% siarki 
całkowitej.



Warunki sprzyjające niedoborom 
siarki w rzepaku

1.  Uprawa rzepaku na glebach lekkich lub/i niskiej zawartości 
próchnicy.

2.  Brak nawozów naturalnych w zmianowaniu (obornik, 
gnojowica itp.).

3.  Duży udział rzepaku i innych gatunków kapustnych w 
strukturze zasiewu.

4. Nawożenie roślin uprawnych nawozami bezsiarkowymi.

5. Płytkie ukorzenienie roślin (podeszwa płużna, mata ze słomy, 
niskie pH, czynniki żywieniowe).

6. Intensywne opady w okresie jesienno-zimowym (przy łagodnej 
zimie).



Dawka siarki w rzepaku

I. Sposób bezpośredni:

1. Gleby średnie, ciężkie - bogatsze w próchnicę

DS = (P x Pj)  x 0,6

DS dawka siarki, kg S/ha

P - zakładany plon nasion, t/ha

Pj - pobranie jednostkowe siarki, kg S (SO3)/tonę nasion + słoma

0,6 - współczynnik korekcyjny

Przykładowo:

P - 4,5 t/ha

Pj - 15 kg S/tonę nasion + słoma

DS = (4,5 x 15)  x 0,6 = 40,5kg S/ha, tj.  ≈ 100kg SO3



Dawka siarki w rzepaku

I. Sposób bezpośredni:

2. Gleby lekkie - ubogie w próchnicę lub gdy występują również 
inne warunki sprzyjające niedoborom siarki

DS = (P x Pj)  x 0,75

DS dawka siarki, kg S/ha

P - zakładany plon nasion, t/ha

Pj - pobranie jednostkowe siarki, kg S (SO3)/tonę nasion + słoma

0,75 - współczynnik korekcyjny

Przykładowo:

P - 4,0 t/ha

Pj - 15 kg S/tonę nasion + słoma

DS = (4,0 x 15)  x 0,75 = 45kg S/ha, tj.  ≈ 112,5kg SO3



Dawka siarki w rzepaku

I. Sposób pośredni:

Pośrednio dawkę siarki można wyznaczyć z uprzednio obliczonej dawki 
azotu, co wynika ze względnie stałego stosunku N:S w roślinach 

DS = DN x 0,25

DS dawka siarki, kg S/ha

DN - zakładany plon nasion, t/ha

0,25 - stosunek N:S w roślinach rzepaku kształtuje się średnio jak 4:1

Przykładowo:

Gdy dawka azotu będzie kształtowała się w zakresie 160-180 kg N/ha

DS = (160 (180) x 0,25) = 40(45)kg S/ha, tj.  100(112,5)kg SO3



Sposób i termin aplikacji a dobór 
nawozów zawierających siarkę

I. Nawożenie doglebowe:

1.  Pod przedplon

- siarka elementarna

2.  Po zbiorze przedplonu, przed siewem:

- trudno dostępne źródła siarki (przykładowo siarka elementarna, superfosfat, 
gips itp.);

- łatwo dostępne źródła siarki (przykładowo sól potasowa 40%, siarczan 
magnezu itp.) - można również stosować w okresie jesiennej wegetacji;

3.  W okresie jesiennej wegetacji:

- trudno dostępne źródła siarki (przykładowo gips itp.);

- łatwo dostępne (przykładowo sól potasowa 40%, siarczan magnezu; itp.);

II. Nawożenie dolistne - 1 lub dwa zabiegi:

1. Faza 5-6 liści (przykładowo siarczan magnezu; itp.);

2. Faza 10-12 liści (przykładowo siarczan magnezu; itp.).



Sposób i termin aplikacji a dobór 
nawozów zawierających siarkę

I. Nawożenie doglebowe:

1. Przed ruszeniem/na początku wiosennej wegetacji:

- łatwo dostępne źródła siarki (przykładowo sól potasowa 40%, siarczan 
magnezu; siarczan amonu, saletro siarczan amonu itp.)

2.  W okresie wiosennej wegetacji - II dawka azotu:

- łatwo dostępne źródła siarki (przykładowo saletro siarczan amonu itp.);

II. Nawożenie dolistne - 2 zabiegi (można więcej):

1. W fazie rozety (przykładowo siarczan magnezu; itp.);

2. W fazie pąkowania (przykładowo siarczan magnezu; itp.);

3. Inne.

wiosna



Dawka siarki w rzepaku w okresie 
wiosennym

Wiosenna dawka siarki w rzepaku zależy od nawożenia tym 
składnikiem w okresie letnio-jesiennym. 

Tym nie mniej nawet w sytuacji, gdy jesienne nawożenie 
pokryło w 100% potrzeby nawozowe to wskazane jest 
przeprowadzenie nawożenia tym składnikiem wczesną 

wiosną a także dokarmianie dolistne roślin. 

Wynika to z procesów i przemian siarki w glebie, które 
mogą ograniczać dostępność tego składnika dla roślin!!!

Zatem w takim przypadku wskazane jest startowe 
nawożenie tym składnikiem, które powinno kształtować 
się na poziomie około 25% potrzeb pokarmowych, tj. w 

zależności od potencjału plonotwórczego należy 
zastosować 15-20 kg S/ha (37,5-50kg SO3)!!!



Dolistne dokarmianie magnezem i siarką

5% stężenie cieczy roboczej = 10kg nawozu w 200l 

czyli 1,6kg MgO, tj. 0,97kg Mg

oraz 1,3 kg S, tj. 3,25 kg SO3

Siedmiowodny siarczan magnezu - MgSO4·7H2O

Uwaga:

5% stężenie cieczy roboczej standardowo stosuje się w sytuacji, 

gdy nawóz ten stosuje się samodzielnie a także z dokarmianiem azotem

i mikroelementami. Natomiast, gdy powyższe składniki stosuje się łącznie

ze środkami ochrony roślin to wskazanie jest zmniejszenie stężenia

cieczy roboczej do 2,5-3,0%.



„współdziałanie nawożenia doglebowego z dokarmianiem dolistnym…”

Odżywianie roślin przez liście



Odżywianie roślin makroelementami

N, P, K, Mg, S, Ca…

Dokarmianie rzepaku przez liście pozwala na 
zastosowanie w kilku zabiegach nawet 
kilkudziesięciu kilogramów azotu!!!…



Terminy i główne cele dolistnego dokarmiania 
rzepaku ozimego azotem w okresie wiosennym

1. Ruszenie wiosennej wegetacji - wiosenny rozwój rozety
- przyspieszenie regeneracji roślin po zimie;
- zwiększenie koncentracji składnika w roślinie;
- zwiększenie pobrania składnika z gleby;
- zwiększenie tempa wzrostu (rozwój powierzchni asymilacyjnej - liści) oraz zapobieganie 

objawom niedoboru w warunkach ograniczonego pobierania składnika z gleby.

2. Faza pąkowania
- zwiększenie koncentracji składnika w roślinie;
- korzystny wpływ na rozwój biomasy i zawiązków plonotwórczych (pąków kwiatowych, 

tworzenie łuszczyn).

3. Początek kwitnienia
- korzystny wpływ na zawiązywanie łuszczyn i nasion w łuszczynach;
- korzystny wpływ wypełnienie nasion (wzrost ich masy - MTN).

4. Formowanie nasion - w pierwszym (drugim) tygodniu po kwitnieniu
- ograniczenie łuszczyn i nasion w łuszczynach;
- korzystny wpływ wypełnienie nasion - wydłużenie okresu ich nalewania.



Czy warto dokarmiać łuszczyny?

1. Z przeprowadzonych badań wynika, że średni przyrost plonu w następstwie tego  
zbiegu mieści się w granicach 200-400 kg nasion/ha. Jednakże tylko pod  
warunkiem, że zabieg ten został przeprowadzony prawidłowo oraz w końcowym     
okresie wegetacji są odpowiednie warunki pogodowe.

2. Przyjmuje się, że dokarmianie łuszczyn azotem należy rozważyć tylko w 
przypadku, gdy:

- w okresie kwitnienia/nalewania nasion nie ma nadmiernej podaży azotu z gleby o czym w 
sposób pośredni świadczy rozwój aparatu asymilacyjnego (na roślinie znajdują się już tylko 
nieliczne liście, które wykazują objawy niedożywienia azotem, przy czym nie jest to objawem 
deficytu wody w glebie); 

- gdy gleba jest dostatecznie wilgotna i nie są przewidywane upały.

3. Zabieg ten ma/może mieć również niekorzystne konsekwencje, mianowicie:
- może prowadzić do spadku zawartości oleju w nasionach (około 1%);
- może zwiększyć podatność roślin na porażenie przez patogeny, zatem wskazany jest tylko w 

łanach zdrowych (intensywnie chronionych);
- każdy wjazd opryskiwaczem w pole w tym okresie może prowadzić do uszkodzenia roślin, i przez 

to do częściowej straty plonu (stąd też wskazane jest używanie do tego zabiegu opryskiwaczy 
samojezdnych).



Dobór nawozów do dolistnego dokarmiania 
rzepaku ozimego azotem w okresie wiosennym oraz 

zalecane (bezpieczne) ich dawki

1. Ruszenie wiosennej wegetacji - wiosenny rozwój rozety
- roztwór cieczy roboczej mocznika i RSM 32 do 12%

2. Faza pąkowania:
- faza zielonego pąka: roztwór cieczy roboczej mocznika i RSM 32 do 12%
- Faza żółtego pąka (tuż przed kwitnieniem): roztwór cieczy roboczej mocznika i RSM 32 do 

10%

3. Początek kwitnienia
- roztwór cieczy roboczej mocznika i RSM 32 do 6%

4. Formowanie nasion - w pierwszym (drugim) tygodniu po kwitnieniu
- roztwór cieczy roboczej mocznika i RSM 32 do 10%

Spośród nawozów azotowych do dolistnego dokarmiania rzepaku nadaje się przede 
wszystkim wodny roztwór mocznika (można również stosować już gotowe płynne 

nawozy azotowe lub wieloskładnikowe, które zwykle są produkowane na bazie 
mocznika, a których na rynku znajduje się cała gama). W wielu gospodarstwach 

stosuje się także RSM 32.



Mikroskładniki 

Działania profilaktyczne



różne źródła - opracowanie własne

Przybliżone pobranie mikroskładników przez rzepak ozimy, 
w g/1 tonę nasion + słoma

- Żelazo - 200-400 g

- Bor - 100-150 g

- Mangan - 80-200 g

- Cynk - 50-150 g

- Miedź - 10-30 g

- Molibden - około 10 g



Nawożenie rzepaku ozimego borem:

1. Doglebowo, przedsiewnie:

- nawozy podstawowe wzbogacone w bor;

- mikrogranulaty.

2. Dolistnie

a. Jesienią - jeden lub dwa zabiegi:

- w fazie 5-6 liści;

- w fazie 10-12 liści?  

b. Wiosną - co najmniej 3 zabiegi:

- w fazie rozety (musi być przynajmniej częściowo odbudowana po zimie);

- w fazie pąkowania:

- zakrytego pąka;

- rozwartego pąka;

- w fazie początku kwitnienia.

Dawka jesienna:

- 100-250g B/ha w jednym zabiegu

Dawka wiosenna:

- 400-800g B/ha we wszystkich zabiegach



Nawożenie rzepaku ozimego manganem:

1. Doglebowo, przedsiewnie (gleba uboga w Mn lub/i pH >6,5):

- siarczan manganu - 10-20 kg Mn/ha;

- tlenek manganu - 40-100 kg Mn/ha.

2. Dolistnie

a. Jesienią - jeden lub dwa zabiegi:

- w fazie 5-6 liści;

- w fazie 10-12 liści?  

b. Wiosną - 2 zabiegi:

- w fazie rozety;

- w fazie pąkowania.

Dawka jesienna i wiosenna:

- około100g Mn/ha w jednym zabiegu 

zakładając że składnik będzie w postaci chelatu

(aminokwasu)



Nawożenie rzepaku ozimego molibdenem:

Dolistnie:

a. Jesienią - jeden lub dwa zabiegi:

- w fazie 5-6 liści;

- w fazie 10-12 liści?  

b. Wiosną - 2 zabiegi:

- w fazie rozety;

- w fazie pąkowania.

Dawka jesienna i wiosenna:

- 10(20)g Mo/ha w jednym zabiegu



Dziękuję bardzo za uwagę


