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ZBOŻA. Tegoroczny stres, pH i odżywianie zbóż ozimych

Bezpieczne 
przezimowanie
Gorące, słoneczne i skąpiące 

opadów lato stworzyło nieła-

twe warunki dla rozwoju roślin. 

Od przebiegu jesieni oraz zimy 

zależy przezimowanie zbóż 

ozimych, które w tym roku już 

od momentu siewu zostały 

zmuszone do walki z suszą. 

Powodzenie uprawy zbóż odzwier-
ciedla wielkość plonu ziarna. Zależy 
to od przestrzegania zasad prawi-
dłowej agrotechniki. Do  najważ-
niejszych należy wybór stanowiska, 
jego przygotowanie oraz nawo-

żenie. Każdy producent zbóż wie, 
że im słabsze stanowisko pod upra-
wę mamy do dyspozycji, tym więk-
szy i ważniejszy zakres niezbędnych 
zabiegów zwiększających żyzność 
gleby.

Roślin potrzeby
Zasadniczym elementem systemu 
nawożenia zbóż ozimych jest pra-
widłowe określenie potrzeb pokar-
mowych roślin. Jednostkową aku-
mulację składników mineralnych 
przez zboża (kg*1t-1 ziarna wraz 

z odpowiednią masą słomy) przed-
stawia się następująco (wg Grzebisz 
2012) – azot: 22-32, fosfor: 9-13, 
potas: 14-30, wapń: 3,0-5,0, ma-
gnez: 4,0-5,0, siarka: 7,5-13,0.
Aby dobrze zaplanować nawożenie, 
należy wykonać bilans, który powi-
nien składać się z:

zapotrzebowania pokarmowe-
go uprawianej rośliny,
zasobności gleby w przyswajal-
ne (fosfor, potas, magnez) oraz 
dostępne (azot i  siarka) formy 
składników pokarmowych,
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wartości nawozowej resztek 
roślinnych, słomy, obornika lub 
innych nawozów naturalnych 
i  organicznych, które zostały 
wprowadzone do gleby zarów-
no bezpośrednio przed sie-
wem, jak i w zmianowaniu,
wyliczenia dawki nawozu,
wyboru nawozu oraz terminu 
jego zastosowania.

Fosfor i potas
Zboża ozime wymagają przed sie-
wem nawożenia przede wszystkim 
fosforem i potasem, a w szczególnych 
okolicznościach azotem. 
Pozostałe makroelementy (Mg, S) 
stosujemy wczesną wiosną, ze wzglę-
du na  szybkie przemieszczanie się 
zarówno Mg, jak i  S w  glebie. Jeśli 
zastosujemy je jesienią, istnieje ry-
zyko wymywania tych składników 
z  opadami deszczu, w  głąb pro*lu 
glebowego, gdzie będą niedostępne 
dla systemu korzeniowego uprawia-
nych roślin. 

Uregulowany odczyn
Wiosenne zastosowanie nawozów 
szybkodziałających (kizerytu: Mg i S; 
siarczanu amonu czy saletrosiarczanu 
amonu: N i S) ułatwia pobieranie tych 
składników pokarmowych. Pamiętaj-
my jednak o tak istotnym elemencie, 

Uproszczony klucz do oznaczania niedoborów składników w roślinie  

(Grzebisz, 2008)

Chlorozy:  Całkowite  liście starsze  N
  liście młodsze Fe

  Krawędziowe liście starsze  K
   liście młodsze  -

   Międzynerwowe liście starsze Mg
  liście młodsze  S, Zn, Mn

Nekrozy:  Krawędziowe  liście starsze K
    liście młodsze  -
   Międzynerwowe  liście starsze Mg
   liście młodsze Mn, Cu

Inne:   Przebarwienia  liście starsze  P
   liście młodsze  -
   Zamieranie merystemów  liście starsze  Ca
   liście młodsze  B

Tabela1. Wpływ odczynu pH na po-

bieranie składników pokarmowych

(www.polifoska.pl)
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Lżej, mniej
Zdarza się często, że  czynnikiem 
ograniczającym plon jest niedobór 
potasu. Zawartość potasu w  glebie 
jest tym niższa, im gleba jest lżej-
sza. Dostatecznie wysoka zasobność 
gleb w K pozwala roślinie efektyw-
nie gospodarować wodą, co wpływa 
na  proces kwitnienia i  zawiązywa-
nia ziarniaków. Znaczenie potasu 
w  żywieniu zbóż jest różnorodne, 
jednak do  najważniejszych funk-
cji zalicza się regulację gospodarki 
wodnej, oddziaływanie na  gospo-
darkę azotem, wpływ na  wzrost 
komórek roślinnych oraz aktywację 
szeregu enzymów katalizujących 
procesy fotosyntezy. Niedobór po-
tasu pociąga za sobą przede wszyst-
kim zmniejszenie zawartości białka 
w  roślinie, a  w konsekwencji spa-
dek plonu. Wpływa też negatywnie 
na odporność roślin na wymarzanie.

Wskaźnik niedoboru 
magnezu
W przypadku niedoboru magnezu, 
zboża są roślinami wskaźnikowymi. 
Pierwsze objawy pojawiają się w fa-
zie 2-3 liści i często zanikają w póź-
niejszych fazach rozwoju zbóż. Re-

jak uregulowany odczyn pH. Bez 
uregulowanego odczynu gleby, pomi-
mo starań, roślina nie będzie w stanie 
pobrać składników pokarmowych 
z pro*lu glebowego (tabela 1). 

Dobrze odżywiona 
i tolerancyjna
Rośliny dobrze odżywione fosfo-
rem i  potasem są bardziej toleran-
cyjne na działanie czynników stre-
sowych, takich jak susze, wysokie 
temperatury i choroby. W rezulta-
cie lepiej plonują. Fosfor jest tym 
składnikiem żywienia roślin, który 
nie może być zastąpiony żadnym 
innym pierwiastkiem, a jego funkcja 
sprowadza się do udziału w procesie 
wzrostu rośliny. 

Roślina pobiera fosfor z  roztworu 
glebowego w  formie anionu orto-
fosforanowego H

2
PO

4
-, którego 

optymalny przedział pH mieści 
się w  granicach 5,5-7,2. Obecność 
w  glebie łatwo dostępnych związ-
ków fosforu decyduje o  rozbudo-
wie systemu korzeniowego. Skład-
nik ten stymuluje wzrost korzeni. 
W tym roku należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na  pobieranie przez 
rośliny fosforu, ponieważ jest ono 
znacznie ograniczone w warunkach 
niedoboru wody. 

          Silnie kwaśne                    Obojętne        Silnie alkaliczne

pH    4,0     4,5     5,0     5,5     6,0     6,5     7,0     7,5     8,0



11/2015 twój doradca ROLNICZY RYNEK 

3434uprawa

akcja ta jest związana z  rozwojem 
systemu korzeniowego zbóż, który 
początkowo rozwija się tuż przy 
powierzchni gleby i  dopiero póź-
niej następuje rozrastanie korze-
ni w  głębsze warstwy, skąd rośliny 
mogą pobierać magnez, który został 
wcześniej wymyty w głąb pro*lu 
glebowego.

Nawożenie magnezem wymaga 
rozpoznania i uwzględnienia takich 
czynników, jak odczyn gleby, sto-
pień wrażliwości roślin na  zakwa-
szenie (szczególnie wrażliwy na za-
kwaszenie jest jęczmień), zasobność 
gleby w przyswajalny magnez, fazy 
krytyczne roślin. Gleby kwaśne 
wymagają zastosowania nawozów 
o działaniu odkwaszającym i jedno-
cześnie uzupełniających niedobory 
tego składnika w glebie. 

Dostępność i pH
Możemy zastosować nawozy wap-
niowo-magnezowe (dolomit, tlenek 
magnezu, magnezyt). W przypadku 
stosowania węglanów magnezu czy 

dolomitu, pamiętajmy o  zależności 
dostępności składnika z nawozu od 
odczynu gleby i  stopnia rozdrob-
nienia nawozu. Im odczyn gleby 
jest niższy, a  rozdrobnienie skały 

Tabela 2. Nadmiar składników pokarmowych ogranicza pobieranie kolejnych 

składników pokarmowych

Wysoki poziom lub nadmiar Ograniczenie lub blokowanie

Ca – wapń K, Mg B, Zn, Mn, Fe

K – potas Mg, B, Ca

P – fosfor K, Zn, Cu, Fe

N – azot K, B, Cu

Cu – miedź Fe, Mg

Zn – cynk Fe

Mo – molibden Cu

Mg – magnez Fe

(Na podstawie artykułu Dr hab. Renaty Gaj)

większe, tym uwalnianie magnezu 
jest większe. 

Jesień to czas, kiedy należy zadbać 
o zaopatrzenie zbóż w mikroskład-
niki. Stosowanie mikroskładników 
w  zbożach ozimych jest uzasad-
nione tylko wtedy, gdy zakłada-

my osiągnięcie plonu na  poziomie  
70-80% plonów wzorcowych. Ro-
śliny dobrze odżywione mikro-
składnikami są bardziej odporne 
na  stresy (takie jak np. ciągły atak 

patogenów i szkodników), na które 
są narażone rośliny ozime. Są także 
bardziej odporne na  choroby. Na-
wozy mikroelementowe można sto-
sować doglebowo, dolistnie, ale też 
razem z materiałem siewnym.

Mobilność 
mikroelementów
Stosowanie mikroskładników je-
sienią powinno mieć również cha-
rakter pro*laktyczny, który ogra-
niczy potencjalne skutki niedobo-
rów. Często zdarza się, że  rośliny 
narażone są na  niedobór danego 
składnika pokarmowego, który 
wynika z  jego ograniczonej ru-
chliwości w glebie. Mobilność mi-
kroelementów jest kontrolowana 
przez zawartość materii organicz-
nej, związki żelaza i glinu, węglany 
oraz odczyn gleby. 

Wzrost pH powyżej 5,0 prowa-
dzi do  silnego spadku zawarto-
ści manganu i  cynku. Pamiętajmy 
również o równowadze składników 
pokarmowych w  roślinach. Zaob-
serwowane przez nas objawy nie-
doboru składnika pokarmowego, 
może nam również zasygnalizować 
nadmiar innego, który ogranicza 
pobieranie kolejnych składników 
pokarmowych (tabela 2). 
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