
ODŻYWIANIE  DOLISTNE OZIMIN  -  JESIEŃ  

RZEPAK OZIMY 

Okres jesieni to ważny okres dla rzepaku ponieważ tworzy się wtedy system korzeniowy 

decydujący    o całej wegetacji oraz część  nadziemna. Jeżeli rzepak wytworzy jesienią 6-8 liści to wiosną 

z ich kątów wyrosną pędy boczne zatem plon kształtujemy już jesienią.  Odpowiednia agrotechnika, 

ochrona i nawożenie makro i mikroskładnikami będą stanowiły o wielkości i jakości plonów. Odpowiednio 

„odkarmione” rośliny są odporniejsze na niekorzystne warunki w zimie co ma duże znaczenie w przypadku 

rzepaku ozimego. Pierwsze 2 tygodnie rozwoju rzepaku to tworzenie się systemu korzeniowego. Do 

właściwego rozwoju korzeni i części nadziemnych niezbędny jest bor a jego niedobór jesienią powoduje 

znaczne ograniczenie rozwoju korzeni co ma ogromne niekorzystne działanie podczas mrozów  oraz 

wiosną przy braku opadów. Mały system korzeniowy nie jest w stanie pobrać wody gruntowej a tym 

samym roślina ratując się  musi redukować część nadziemną. Na zimotrwałość roślin rzepaku ogromny 

wpływ maja takie mikroskładniki jak mangan, miedź, bor i molibden które to są składnikami enzymów 

odpowiadających za metabolizm cukrów i dostarczanie roślinie energii w przemianie materii. Molibden 

jest składnikiem enzymu odpowiedzialnego za przekształcanie azotanów do amoniaku  czyli bierze udział 

w powstawaniu białka a przy jego braku wzrasta ilość azotanów w roślinie i jest ona podatniejsza na 

działanie mrozu. Po kiełkowaniu i wschodach kolejnym krytycznym okresem w jesiennym rozwoju rzepaku 

jest tworzenie rozety i szyjki korzeniowej. Dobrze odżywiona roślina gromadzi w szyjce korzeniowej 

substancje zapasowe które wykorzystywane są podczas wiosennego ruszenia wegetacji. Jeżeli tych 

substancji jest za mało a wiosną wystąpią niekorzystne warunki (susza, chłody, opóźniona wegetacja) to 

może nastąpić istotna redukcja plonu. 

Przy powszechnie występującym w Polsce niedoborze w glebach boru, miedzi, manganu i cynku  

nawożenie tymi składnikami jest konieczne i zaleca się profilaktyczne ich stosowanie ponieważ w razie 

wystąpienia objawów ich niedoboru może się okazać że nie nadrobimy strat np. w przypadku braku boru 

następuje redukcja górnych łuszczyn. 

Bor 

Rzepak z plonem 3,5 tony nasion  pobiera ok. 500g boru. Ponad 80% gleb charakteryzuje się niską 

zawartością tego składnika. Objawy niedoboru: już jesienią w młodych korzeniach, które są krótsze a w ich 

miękiszu powstają puste przestrzenie. Wiosna brzegi najstarszych  liści są  przebarwione na fioletowo-

czerwono i zawinięte do góry. W czasie intensywnego wzrostu główne pędy pękają wzdłuż. Bezobjawowy 

brak boru  powoduje słabe pylenie rzepaku, niską zawartość łuszczyn (górne łuszczyny szybko zasychają 

po zawiązaniu się nasion), małą ilość nasion w łuszczynie oraz zwiększona ilość pędów na których nie 

zawiązują się łuszczyny. Bor ma ogromne znaczenie w transporcie i przemianach węglowodanów, 

wzroście rośliny i produkcji pyłku. Bor jest składnikiem mało „ruchliwym” w roślinie dlatego należy go 

stosować dolistnie kilkakrotnie w okresie wegetacji. 

Magnez 

Ten składnik ma istotny wpływ na zawartość oleju w rzepaku i jego plon. Symptomy niedoboru to: 

żółte a w niektórych odmianach czerwone lub czerwono-purpurowe przebarwienia starszych liści przy 

pozostających zielonych wiązkach przewodzących. 

Molibden 

Niedobór tego składnika obserwuje się przede wszystkim na glebach kwaśnych gdzie jest 

w formach niedostępnych dla roślin oraz na glebach przepuszczalnych o odczynie wysokim gdzie jest 



wymywany do głębszych warstw gleby. Rzepak pobiera ok. 8 gram molibdenu. Jak wspomniano wyżej jest 

bezpośrednio odpowiedzialny za zimotrwałość rzepaku. Jego niedobór powoduje jasne przebarwienia 

nerwów i zahamowanie rozwoju blaszki liściowej. Braki tego składnika najczęściej są bezobjawowe 

i powodują znaczne straty plonu. 

Siarka 

Jest ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Rzepak jest 

bardzo wrażliwy na brak tego składnika. Powszechnie w Polsce występuje niedobór tego składnika. 

Symptomy braku siarki w roślinie przypominają braki azotu ale występują przede wszystkim na młodych 

liściach w postaci jasnozielonych lub jasnożółtych a nawet częściowo czerwonych przebarwień oraz 

łyżeczkowanej deformacji liści. Roślina hamuje wzrost a łuszczyny są zdeformowane. 

 

Z B O Ż A 

Mangan 

W uprawach zbóż bierze udział w reakcjach fotosyntezy, tworzenia chlorofilu oraz syntezie białek 

i witaminy C. Pszenica z plonem 8 ton ziarna z ha pobiera ok. 700g manganu a owies pobiera jeszcze 

więcej tego składnika i dlatego jest to roślina wskaźnikowa na niedobór manganu. Chorobą fizjologiczna 

spowodowana brakiem manganu jest sucha plamistość liści spotykana na owsie  i innych zbożach. Objawy 

tej choroby spotykane najczęściej na liściu podflagowym i flagowym i są to początkowo podłużne, żółte 

plamy, później brązowe plamy nekrotyczne z czasem powodujące zaginanie się liścia. Pierwsze objawy 

żółknięcia liści występują już jesienią i w tym czasie należy interweniować nawozami dolistnymi. W fazie 

krzewienia na polach o odczynie gleby powyżej pH 6 należy zastosować profilaktycznie mangan , ponieważ 

w tych warunkach jego pobranie  z gleby jest bardzo utrudnione (uwstecznia się w glebie i jest 

niedostępny dla roślin). 

Magnez 

Niedobór magnezu hamuje syntezę białka, przez co znacznie zmniejsza się jego zawartość i plony 

są niższe. Symptomami niedoboru magnezu są ciemnozielone plamy ułożone łańcuchowo na wyblakłych 

starych liściach a następnie prążkowane wyblaknięcia między żyłkami liścia. Zboża wymagają 

intensywnego nawożenia  magnezem głównie w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło. 

Miedź 

Bierze udział w wielu procesach enzymatycznych, między innymi w metabolizmie azotu w roślinie. 

Jej niedobór powoduje zmniejszenie pobierania azotu. Objawy braku miedzi u zbóż: skręcanie się liści, 

które są blade i wąskie, bielenie kłosów (choroba nowin), zakłócenia w powstawaniu pyłku (pusto kłosie), 

wytwarzanie wielu bocznych płonnych kłosów. Na każdą tonę plonu ziarna zboża pobierają 8g miedzi. 

Sprawdzone w stosowaniu i chwalone przez Rolników są nawozy typu OSD, które posiadają 
zbilansowane pod poszczególne uprawy makro i mikroskładniki dostarczając roślinom to czego potrzebują 
w poszczególnych fazach rozwoju. Dla rzepaku dedykowane są OSD Mikro Rzepak  a dla zbóż OSD 
Mikro Zboża. W celu szybkiego dostarczenia NPK polecamy OSD Mineral a dla  uzupełnienia bieżących 
niedoborów innych składników polecamy OSD Bor, OSD Wapń, OSD 25EX, OSD Fosfor,  OSD Potas i 
OSD Cynk.  
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