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RZEPAK OZIMY. Wiosenne nawożenie azotem

Rzepakowa strategia
Tegoroczna aura nie rozpieszczała rzepaków jesienią, które 

na przesuszonych stanowiskach wschodziły na raty. Na polach 

długo widać było łysiny słabiej rozwiniętego rzepaku. 

Przyczyną ich występowania były nierównomierne wschody 

roślin, spowodowane brakiem wody. Nawet najmniejszy deszcz 

pozwalał na dalszy rozwój roślin, które już wzeszły  

i był impulsem do wschodów nowych. 

Sytuację poprawiły późne opady 
deszczu w  połowie listopada, któ-
re częściowo pomogły wyrównać 
opóźnienia. W listopadzie i grudniu 
panowały korzystne warunki ter-
miczne i  rzepak wegetował prawie 
do końca roku. Nowy rok zaskoczył 
nas nagłym spadkiem temperatur 
do  -12-14 oC, którym towarzyszyły 
silne wiatry i  brak okrywy śnieżnej. 
Po  kilku dniach zaczął padać śnieg, 
który przykrył pola dwu-, trzycenty-
metrową warstwą śniegu. W warun-
kach Dolnego Śląska zmniejszyło to 
ryzyko wymarzania roślin ozimych 
na większości pól. 

Mróz bez ostrzeżenia
Potem temperatury nieco wzro-
sły (poza lekkimi mrozami nocą), 
a pod koniec drugiej dekady stycznia 
znowu temperatura spadła poniżej  
– 10 oC. Niepokojące było to, że na-
głych spadków temperatury nie po-
przedził okres stopniowego ochła-
dzania, który pozwala roślinom 
na  dobre zahartowanie się i  lepsze 
radzenie sobie ze stresem spowodo-
wanym nagłym ochłodzeniem. 

Dobrze mieć plan
Przebieg pogody i  stan przezimo-
wania mają wpływ na wiosenne po-
trzeby roślin. Jakie będą azotowe po-
trzeby nawozowe rzepaku w okresie 
wiosennym? Jak ustalić wysokość 
wiosennego nawożenia? Jakie nawo-
zy zastosować i  kiedy, aby wesprzeć 
rośliny w optymalny sposób? Dobrze 
mieć plan oparty na realnych możli-
wościach i określić potrzeby całkowi-
te pod kątem azotu. Potrzeby te wy-
nikają z konieczności pobrania dawki 
azotu, potrzebnej do  wytworzenia 
plonu jednostkowego 1 tony nasion. 

Cel – plon
Całkowite zapotrzebowanie rzepaku 
na  azot będzie zależało od uzyska-
nia potencjalnego plonu, do którego 
zmierzamy. Jednostkowe pobranie 
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Tabela 1. Pobranie azotu w kg N / ha od zasiewu do początku wegetacji wiosennej

Rozeta  
ilość liści

Średnica szyjki 
korzeniowej

Średnia obsada roślin na powierzchni 1 m2

20-30 szt. 40-50 szt. 60-70 szt. 80-100 szt.

6 6 mm 12 20 40 50

8 8 mm 35 50 70 80

10 12 mm 55 80 100 110

12 18 mm 80 110 130 150

14 25 mm 110 150 200 220

azotu najczęściej kształtuje się w gra-
nicach około 60 kg N kg na tonę wy-
tworzonych nasion (i towarzyszącym 
im łodygom, korzeniom, liściom itp.). 
Od całkowitego zapotrzebowania 
na  azot, koniecznego do  ukształto-
wania oczekiwanego plonu, musimy 
odjąć azot pobrany jesienią, do  cza-
su spoczynku zimowego, a właściwie 
do początku ruszenia wiosennej we-
getacji, gdyż wegetacja może się od-
bywać także zimą. 

Więcej roślin, więcej azotu
Ilość azotu pobranego w  tym okre-
sie zależy od obsady roślin i fazy ich 
rozwoju. Jest tym większa, im bar-
dziej zaawansowaną rozetę liściową 
wykształcą rośliny, nie bez znaczenia 
jest też liczba roślin na powierzchni 
jednostkowej. Im więcej roślin znaj-
duje się na  powierzchni 1 m2, tym 
pobranie azotu przez plantację rze-
paku jest większe. 

Wysiew i samosiewy
W oszacowaniu wielkości pobrania 
azotu przez plantację rzepaku po-
mocna będzie tabela. Uwzględnia 
ona wszystkie rośliny rzepaku. Obok 
roślin z wysianego rzepaku, znajdują 
się również samosiewy z  osypanych 
wcześniej nasion. 
Przykładowo plantacja rzepaku ozi-
mego, mająca obsadę roślin 45 szt.  
/1 m2, posiadających rozety 8 liści, 
pobiera z  powierzchni 1 hektara  
50 kg azotu. Jeśli roślin jest dwa razy 
więcej, to ilość ta wynosi już 80 kg N. 
Gdy zmierzamy do uzyskania przy-
kładowego plonu 4 ton/ha nasion, 
to całkowite pobranie azotu w czasie 
pełnej wegetacji, aż do  zbioru wy-
niesie 240 kg N (4 t/ha x 60 kg N). 
Wiosenny pobór azotu, potrzebny do 

wytworzenia plonu nasion, dla ru-
szającego na wiosnę rzepaku ozime-
go, z  rozetami posiadającymi 8 liści 
i obsadą 40-50 sztuk, wyniesie zatem  
190 kg N/ ha. (240 kg – 50 kg).
Pobranie optymalnej ilości azotu jest 
możliwe pod warunkiem dobrego 
zaopatrzenia stanowiska w ten pier-
wiastek i inne składniki pokarmowe. 
Ważne jest też optymalne uwilgot-
nienie gleby i korzystne warunki ter-
miczne dla jesiennego, a w ostatnich 
latach także zimowego rozwoju plan-
tacji rzepaku, gdy warunki sprzyjają 
dalszej wegetacji (temperatura śred-
niodobowa powyżej 4-5oC). 

Azotowy luksus
Ilości pobranego azotu możemy 
określić na naszej plantacji, pod wa-
runkiem, że  rośliny nie wykazują 
azotowych niedoborów pokarmo-
wych. A  jest on chętnie pobierany 
przez rzepak w  ilościach luksuso-
wych. Sprzyja budowaniu dorod-
nych rozet, z  coraz większą liczbą 
liści i przyrostem szyjki korzeniowej 
do średnicy 3 cm (na bardzo dobrych 
stanowiskach). 
W  przypadku niedoborów azotu,  
w widocznionych w postaci słabsze-
go pokroju roślin, mniejszych i  roz-
jaśnionych liści z  objawami niedo-
borów pokarmowych, wielkości te 
wymagają korekty szacowanego po-
brania azotu przez plantację o  war-
tości niższe od wskazanych w tabeli 
o 25%. 

Całkowite zapotrzebowanie
Planowana wysokość nawożenia wio-
sennego będzie więc wynikała z cał-
kowitego zapotrzebowania na  azot  
(niezbędnego do  osiągniecia zamie-
rzonej wysokości plonu), pomniej-

szonego o  ilość pobraną w  okresie 
wegetacji jesienno-zimowej (wartość 
z  tabeli) oraz pomniejszoną o  ilość 
azotu mineralnego, która jest jeszcze 
w glebie i będzie dostępna dla roślin 
podczas wiosennej wegetacji. 

Próbki w fabryce pod chmurką
Azot mineralny (azotanowy i  amo-
nowy), który będzie dostępny dla 
rzepaku, możemy oznaczyć pobie-
rając próbki glebowe z  głębokości 
0-30 cm oraz z  poziomu 31-60 cm 
w analizie laboratoryjnej, wykonanej 
np. w Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej, która oszacuje na tej pod-
stawie, ile mamy azotu dostępnego 
do głębokości 90 cm. 
Koszt analizy jest niewielki, a  wie-
dza płynąca z tego badania, pozwoli 
dokładniej określić wiosenną dawkę 
nawożenia azotowego. To informacja  
bezcenna dla świadomego producen-
ta, dążącego do  uzyskania założo-
nego plonu, zwłaszcza że  produkcja 
odbywa się w  fabryce pod chmurką, 
w której wegetacja zależy od zmien-
nych warunków przebiegu pogody.

Na płytko zamarzniętą glebę
Wielkość nawożenia wiosennego 
zazwyczaj kształtuje się na poziomie 
150-180 kg N. Jest stosowane zwykle 
w dwóch lub trzech dawkach nawo-
zowych. Przy dwukrotnym wysiewie 
azotu, pierwszą dawkę stosujemy 
jeszcze przed ruszeniem wegetacji, 
najlepiej wcześnie rano, na wierzch-
nią, płytko zamarzniętą glebę,  
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np. po nocnym przymrozku (ale bez 
okrywy śniegowej), tak aby podczas 
zabiegu nie niszczyć struktury gleby 
i roślin kołami ciągnika. 

Czekanie przy korzeniach
Wcześnie rozsiane nawozy, wraz 
z wsiąkającą wodą, potrzebują czasu 
na  dotarcie w  okolice korzeni, tak 
aby były dostępne dla roślin z chwi-
lą rozpoczęcia wiosennej wegetacji. 
Rzepak pobierze azot, kiedy tylko 
gleba rozmarznie i  ruszy wegetacja, 
według zasady, że to azot czeka przy 
korzeniu aż ruszy jego wegetacja, nie 
odwrotnie.

Wysokość i termin pierwszej dawki 
zależy od stanu plantacji:

  na rzepaki osłabione przez mróz, 
ze zmarzniętymi, uszkodzony-
mi liśćmi, około 2/3 całkowitej 
dawki wiosennej stosujemy jak 
najwcześniej, na  zamarzniętą 
glebę,

  na rzepaki optymalnie rozwi-
nięte (rozety 8-12 liści), które 
dobrze przezimowały około pół 
dawki wiosennej,

  na rzepaki bujnie rozwinięte 
jesienią (rozety powyżej 12 li-
ści), dobrze zimujące około 40% 
dawki wiosennej.

Zalecane jest stosowanie się do  za-
sady, że  im rzepak mocniej uszko-
dzony i słabszy, tym szybciej musimy 
go zasilić. W  ten sposób wspieramy 
odbudowę rozet liściowych pierw-
szą dawką, która powinna być wyż-
sza i stosowana w formie łatwo roz-
puszczalnych składników, szybko 
pobierających i przyswajanych przez 
rośliny. 

Tempo działania
Ze względu na tempo działania azo-
tu, można nawozy zawierające ten 
pierwiastek uszeregować, począwszy 
od najszybciej działających w nastę-
pującej kolejności: RSM > saletra 
wapniowa > saletra amonowa > sa-
letrzak > siarczan amonu > mocznik. 

Wskazane jest też użycie nawozów 
wieloskładnikowych, które pokryją 
ewentualne zapotrzebowanie na inne 
składniki, np. nitrofoski, zawierają-
ce miedzy innymi fosfor, pomocny 

w regeneracji systemu korzeniowego 
po większych przymrozkach i potas.
Należy pamiętać, że  rzepak, obok 
tłuszczu, wytwarza w nasionach dużo 
białka. Dlatego dla jego efektywne-
go nawożenia potrzebna jest siarka. 
Możemy ją podać w formie saletro-
sanu lub w siarczanie amonu, uważa-
jąc, aby rośliny były suche, żeby nie 
poparzyć liści. 

Dziesięć razy tyle
Niedobór każdego kilograma siarki 
uniemożliwia pobranie 10 kg azotu. 
Wysokość nawożenia siarką powinna 
kształtować się na  poziomie 1/3 – 
1/4 dawki azotu. Dobrymi źródłami 
siarki i  magnezu na  plantacji mogą 
być ‒ ESTA Kizeryt pylisty, zawie-
rający 27% rozpuszczalnego MgO 
i  55% SO

3
 rozpuszczalnego w  wo-

dzie lub Kizeryt granulowany, zawie-
rający 25% MgO i 50% SO

3
. Możli-

we
 
też jest

 
stosowane siarki i magne-

zu w  zabiegach dolistnych, poprzez 
dokarmianie roślin solą gorzką, czyli 
siarczanem magnezu - siedmiowod-
nym w 5% roztworze (5 kg na każde 
100 l cieczy w opryskiwaczu). Jest to 
jednak tylko uzupełnienie, zwykle 
nie pokrywające dość wysokiego za-
potrzebowania na siarkę. 

Śmiertelnie mroźna zima
Dobrym nawozem do  wczesnowio-
sennego uzupełnienia niedoborów 
siarki jest saletro-siarczan amonu, 
zawierający obok siarki bardziej 
bezpieczną formę amonową azotu. 
Zastosowana wczesną wiosną nie 
stanowi takiego zagrożenia dla ro-
ślin po ruszeniu wegetacji, jak forma 
saletrzana, która sprzyja szybkiej re-
generacji roślin, ale uwrażliwia roz-
wijające się rośliny na  ewentualne 
późniejsze spadki temperatur poniżej 
6-7 °C. Może się to przyczynić się 
do większego wypadania roślin przy 
nawrotach mrozów. Formę saletrza-
ną możemy bezpiecznie zastosować, 
kiedy już nie spodziewamy się na-
wrotu dużych spadków temperatur. 

Trzy tygodnie  
przed kwitnieniem
Drugą dawkę azotu podajemy w for-
mie saletrzanej, szczególnie gdy jest 
chłodno i bardziej sucho lub amido-
wej (mocznik), gdy jest cieplej i pa-

nują dobre warunki wilgotnościo-
we. Najlepiej na  około 3 tygodnie 
przed kwitnieniem. Ten moment 
przypada zwykle na  fazę wybijania 
w  pędy i  początku pąkowania, gdy 
rośliny wykształcą pęd o  wysokości  
20-30 cm. 

Czasem tylko jedna
Przy podziale wiosennego nawożenia 
na trzy dawki, ostatnią z nich podaje-
my w postaci dolistnego dokarmiania 
z  użyciem roztworu mocznika lub 
RSM-u np. dwukrotnie w fazie żół-
tego pąka do fazy początku kwitnie-
nia, w wysokości łącznej 30 kg/N ha. 

Znam rolników, którzy na  dobrych, 
zwięzłych glebach, stosują całe na-
wożenie wiosenne, wysiewając 
mocznik i  saletrę wczesną wiosną. 
Przeciwdziała to gorszemu rozpusz-
czeniu nawozu na polach z niedobo-
rem wilgoci. Wczesną wiosną gleba 
jest zazwyczaj wilgotna i  występują 
opady, przez co azot i  inne składni-
ki pokarmowe stosowane pogłównie, 
lepiej się przemieszczą w głąb pro>-
lu, w okolice korzeni. Poprawia to ich 
przyswajalność i przeciwdziała słab-
szemu pobieraniu azotu, pochodzą-
cego z drugiej dawki, szczególnie jeśli 
brakuje opadów, podnosi się tempe-
ratura powietrza i  nasilają się nie-
dobory wilgoci, ograniczające pobór 
składników pokarmowych z gleby. 

Od marca na OSN
Pola nie powinny być jednak narażone 
na  spływy powierzchniowe. Większe 
są wtedy bowiem straty azotu, po-
wodowane uwalnianiem się amo-
niaku do  atmosfery i  wymywaniem 
tego pierwiastka do wód gruntowych. 
Dlatego nie polecam takich praktyk 
na  glebach lżejszych, bardziej po-
datnych na  wymywanie składników 
do wód gruntowych oraz na glebach 
o odczynie zasadowym. Lepiej wtedy 
zwiększyć wielkość pierwszej dawki 
azotu lub przyspieszyć wysiew na-
stępnej. Nawożenie azotem na  tere-
nach objętych OSN możemy zacząć 
od 1 marca, o ile nie występuje pokry-
wa śniegowa, a gleba nie jest głęboko 
zamrożona (30 cm i więcej). 
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