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PROGRAM NAWOŻENIA NATURALCROP® W UPRAWIE        RZEPAKU OZIMEGO 

 
Dawka Fertil zależy od zawartości azotu mineralnego i próchnicy w glebie, przedplonu, stosowania nawozów 
organicznych, składu granulometrycznego gleby, przewidywanego przebiegu warunków terminczno-
wilgotnościowych, w sezonie, przeznaczenia uprawy, tu: dawka przy założeniu uprawy rzepaku na glebach 
średnich i ciężkich, zasobnych w składniki pokarmowe (minimum zawartość średnia), zaw. próchnicy > 1,8%, 

 
 
 
 

Dawki fosforu i potasu trzeba dostosować do zasobności gleby 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 

 

 

 

 

 
Dawki w 
kg/ha * 

Termin aplikacji Cel Uwagi 

     

FERTIL®** 150 

przed 
siewem/opcjonalnie 
pogłównie,  dawka 

jesienna azotu 

Jesienna dawka azotu + 
użyźniacz+ukorzeniacz 

aminokwasowy, 

na stanowiska pozbawione 
nawożenia organicznego, 

znacznie poprawi 
dostępność PK 

Naturalcrop®SL 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® 0,6 ostatni zabieg na jesień 

zasilenie w mikroelementy, 
zagęszczenie soków, 

podwyższenie 
zimotrwałości 

aplikacja w formie płynnej, 
na 200-300 l wody /ha  

Azot w formie 
innego nawozu 

160-180 kg N/ha 
w czystym 
składniku 

od ruszenia wegetacji 
na wiosnę 

stymulacja odbudowy 
rozety liściowej i 

rozgałęziania, budowa 
plonu 

 

Herbagreen® 0,6 
start wegetacji na 

wiosnę 
zasilenie w mikroelementy 

aplikacja w formie płynnej, 
na 200-300 l wody/ha 

Herbagreen® 0,8 

Od fazy widocznych 
pojedynczych pąków 
kwiatowych do fazy 

żółtego pąka 

zasilenie w mikroelementy 
aplikacja w formie płynnej, 

na 200-300 l wody/ha 

Potas 

Fosfor 
wg tabeli poniżej   

można zmniejszyć dawki 
przy wysokiej i bardzo 
wysokiej zasobności 
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CEL STOSOWANIA PROGRAMU NATURALCROP® W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO: 

• Poprawa wzrostu i rozwoju roślin przy niekorzystnych przebiegach pogody 

• Zbilansowane odżywianie roślin ważne dla budowy plonu w okresie jesiennym 

• Ograniczenie osypywania nasion podczas zbioru 

• Zwiększenie Masy Tysiąca Nasion 

• Poprawa zdrowotności 

 


