
 

 

NaturalCrop Poland Sp. z o.o., Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa, tel. (+48) 22 522 90 80,  
www.naturalcrop.com, e-mail: office@naturalcrop.com, REGON 142681754, NIP 7010268831 

 
TRZY ELEMENTY SKUTECZNEJ REGENERACJI OZIMIN – AZOT, KORZEŃ, 
ODPORNOSĆ.  
KOMUNIKAT ROLNICZY NATURALCROP NR 05/2018 Z DNIA 15 III 2018  
 
Niekorzystny przebieg warunków pogodowych jesienią 2017 (obfite opady deszczu i wysoka 

wilgotność gleby) w większości rejonów Polski negatywnie odbił się na rozwoju korzeni. Rośliny 

miały dostęp do wody, więc „nie szukały” jej w głębszych warstwach gleby i tym samym płytko 

się ukorzeniły oraz wykształciły słabo rozgałęziony system korzeniowy. Dodatkowo silne mrozy 

w lutym i marcu, dochodzące do -18 - 20°C bez okrywy śnieżnej (w niektórych rejonach kraju) 

spowodowały, że rośliny dość mocno ucierpiały, zwłaszcza te, które w okres spoczynku zimowego 

weszły w nieodpowiedniej fazie rozwojowej lub zostały źle przygotowane.  

Te rośliny będą wymagały dodatkowego wsparcia, gdyż sam azot może nie wystarczyć. W związku 

z powyższym wiosenne zabiegi agrotechniczne w oziminach powinny być dobrze zaplanowane  

i przemyślane. Priorytetem oprócz odpowiedniej startowej dawki azotu, powinna być także 

stymulacja roślin i korzenia. Należy przy tym pamiętać, że wykorzystanie azotu z nawozów 

mineralnych przez zboża ozime wynosi 60-85%. W celu zwiększenia wykorzystania azotu  

z nawozów warto zastosować (zarówno na zboża, jak i na rzepak) stymulator wzrostu 

SuperAlgae 400 SL w dawce 0,5-1 l/ha. Zawarty w produkcie wyciąg z alg Ascophyllum nodosum 

zwiększa pobieranie i wykorzystanie azotu oraz siarki – czyli dwóch podstawowych składników 

plonotwórczych. W doświadczeniach przeprowadzonych na rzepaku – produkty oparte  

o Ascophyllum nodosum zwiększyły zawartość azotu o 21% w liściach i o 115% w korzeniach, 

natomiast siarki o 63% w liściach i 133% w korzeniach. Ponadto SuperAlgae 400 SL wykazuje 

działanie hormonalne typu auksyn – działa jak ukorzeniacz i stymuluje wzrost korzeni. Zawiera 

szereg substancji aktywnych (florotaniny, fukoidyny), które wykazują silne działanie 

przeciwutleniające. Substancje te unieszkodliwiają wolne rodniki, które gromadzą się w roślinach 

pod wpływem stresów tj. atak patogena, zranienie, deficyt lub nadmiar wody, zbyt niska 

temperatura, deficyt niektórych soli mineralnych. Produkt zastosowany wiosną stymuluje 

regenerację roślin po zimie i pomaga im przezwyciężyć negatywne skutki stresów.  

Kolejnym ważnym aspektem wiosennej pielęgnacji łanu jest odżywienie w mikroelementy.  

W przypadku zbóż jest to miedź i mangan, w przypadku rzepaku bor. Jeżeli chcemy 

zmaksymalizować efektywność tego zabiegu warto zastosować enzymatyczny koncentrat 

aminokwasów – NaturalCrop SL w dawce 0,5-1 l/ha. Produkt ten zawiera polipeptydy  

i aminokwasy chelatujące tj.  glicyna, kwas glutaminowy, histydyna i lizyna, które łączą się ze 

składnikami pokarmowymi, w tym przypadku z Cu, Mn. Powstałe w ten sposób związki szybciej 

przenikają przez błony komórkowe, co przyspiesza i zwiększa efektywność nawożenia. Z kolei 

polipeptydy tworzą powłokę na liściu poprawiając jego zwilżenie i przyczepność aplikowanych 

składników. Z tego względu NaturalCrop SL warto również zastosować (0,5-0,8 l/ha)  

z insektycydem na chowacza w rzepaku. Zabieg ten jest wykonywany bardzo wczesną wiosną, gdy 

w nocy panują niskie temperatury ograniczające pobranie substancji aktywnej. Korzyściami 

łącznej aplikacji insektycydu z NaturalCrop SL jest poprawa pobrania substancji aktywnej i tym 

samym zwiększenie efektywności zabiegu ochronnego. Według badań koncentraty 

aminokwasowe mogą zwiększać efektywność zabiegów insektycydowych nawet o 30%. Oprócz 

w/w efektów aminokwasy zawarte w NaturalCrop SL odżywiają w wysokowartościowy azot 

oraz silnie stymulują, dzięki czemu rośliny szybciej regenerują i rozwijają się wiosną, a w dalszej 

perspektywie dają wyższy, lepszej jakości plon.  

Na polach, gdzie rośliny zasiano w zbyt mokrą glebę, już jesienią obserwowano nasilone pojawy 

chorób grzybowych. Problem ten najprawdopodobniej będzie utrzymywał się również wiosną. 

Szczególnie na tych plantacjach zalecamy zastosować nawóz dolistny z wysoką koncentracją jonu 

fosforynowego – FosMagnum, w celu podniesienia tolerancji roślin na patogeny grzybowe  

i bakteryjne. Nawóz może być stosowany samodzielnie w dawce 1-1,5 l/ha lub w połączeniu  
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z fungicydami w dawce 0,5 l/ha w celu podniesienia ich efektywności. Oprócz tego FosMagnum 

stymuluje rozwój korzeni. 

Proponowane powyżej rozwiązania pomagają zmaksymalizować efektywność stosowanych 

nawozów (N, P, Cu, Mn, B), stymulują rozwój sytemu korzeniowego, szybko regenerują rośliny po 

zimie oraz uodparniają na stresy. Tym samym wpływają na wzrost opłacalności produkcji. W celu 

dostosowania dawkowania do indywidualnej sytuacji na polu prosimy o kontakt z regionalnymi 

Doradcami Technicznymi NaturalCrop Poland. 

 

Zdj. 1. Rzepak ozimy, Pągów (Opolskie) 14.03.2018 r.

 

 
 

 

 

 

 

Więcej na: 

www.naturalcrop.com 

www.facebook.com/NaturalCropPoland/  

Zdj. 2. Pszenica ozima i jęczmień ozimy, Grabina (Opolskie) 
14.03.2018 r. 


