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PROGRAM NAWOŻENIA PODNOSZĄCY PLON I JAKOŚĆ ZIARNA  PSZENICY OZIMEJ  

 
 
 
 

Dawki fosforu i potasu trzeba dostosować do zasobności gleby i zakładanego plonu wg tabeli 
Zasobność kg P2O5/ha kg K2O/ha 

B. wysoka 20-30 20-40 
Wysoka 30-50 40-60 
Średnia 50-70 70-90 
Niska 80-100 90-100 
B. niska 100-120 110-130 

Źródło: Chotkowski J. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Warszawa 2005. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 gleby A: gleby średnie i ciężkie, zasobne w składniki pokarmowe (minimum zawartość średnia), zaw. próchnicy > 
1,8%, 
2 gleby B: gleby lekkie, ubogie (zaw. składników pokarmowych poniżej średniej) zaw. próchnicy <1,8% 
3 dawka zależy od zawartości azotu mineralnego i próchnicy w glebie, przedplonu, stosowania nawozów 
organicznych, składu granulometrycznego gleby, przewidywanego przebiegu warunków termiczno-
wilgotnościowych, w sezonie, przeznaczenia uprawy 
4 odpowiada dawce 50 kg N mineralnego 
5 odpowiada dawce 55 kg N mineralnego 

gleby 
A1 

gleby 
B2  

Dawki w kg/ha3 

Termin aplikacji Cel Uwagi 

      

FERTIL® 
doglebowo 

2504 3005 
pogłównie, późna 

jesień 

nawóz azotowy 
+użyźniacz+ukorzeniacz 

aminokwasowy, stymulacja 
odbudowy i rozwoju roślin wiosną, 

budowa plonu 

uwzględnić 
zastosowaną dawkę 

w bilansie N, 

NATURALCROP®SL 
dolistnie 

1,2 (1 l) 
z każdym zabiegiem 

ochronnym 

poprawa efektywności działań 
ochronnych oraz tolerancji roślin na 

środek chemiczny +adiuwant 

aplikacja w formie 
płynnej, na 200 l 

wody/ha 

HERBAGREEN® 
dolistnie 

0,4 
jesienią, początek 
krzewienia (20-25 

BBCH) 

zasilenie w mikroelementy, 
zagęszczenie soków, podwyższenie 

zimotrwałości 

aplikacja w formie 
płynnej, na 200-300 l 

wody/ha 

HERBAGREEN® 
dolistnie 

0,4 
start wegetacji na 
wiosnę,  krzewienie 

(25-29 BBCH)  
zasilenie w mikroelementy 

aplikacja w formie 
płynnej, na 200-300 l 

wody/ha 

HERBAGREEN®  
dolistnie 

0,8 
początek kłoszenia 

(51 BBCH) 
zasilenie w mikroelementy 

aplikacja w formie 
płynnej, na 200-300 l 

wody/ha 

Potas 
Fosfor 

wg tabeli poniżej 
można zaniechać lub zmniejszyć o 20-30% zalecanej dawki 

przy średnich i wysokich zasobnościach 
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EFEKTY STOSOWANIA PROGRAMU W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ: 

• Poprawa wzrostu i rozwoju roślin przy niekorzystnych przebiegach pogody 

• Wzrost liczby opadania i zawartości glutenu 

• Poprawa indeksu plonowania (HI) i zapobieganie wyleganiu 

• Wyrównanie łanu i poprawa zdrowotności 

• Zwiększenie Masy Tysiąca Ziaren 

• Spowolnienie retrogradacji fosforu, podwojenie jego dostępności dla roślin 

• Dwukrotne zwiększenie przyswajalności potasu  

• Odtworzenie substancji organicznej i zasobów N w glebie 

• Maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych – brak strat powodowanych wymywaniem lub/i 
gazyfikacją 

• Poprawa retencji wody ~175% 

• Wspomaga mineralizację resztek pożniwnych 


