
Przez innowacyjność do sukcesu – 
Nowe Technologie w uprawie rzepaku 

 
„SPRAWNA” GLEBA 

 decydujący czynnik w uprawie 
 
 
 

           Krzysztof Zachaj 
 

                Białystok 15.01.2016 r. 

 



ROSAHUMUS – nawóz organiczno-mineralny,  

Zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo. 
 

Kwasy humusowe – 85% 
Tlenek potasu – (K2O) 12%, Żelazo (Fe) 0,6% 

Jedyny na rynku preparat z bardzo wysoką koncentracją                                              
kwasów humusowych pozyskiwanych z Leonardytów. 

1 kg ROSAHUMUSU odpowiada zawartości kwasów 
humusowych  z ok. 30 t obornika. 

 

Opakowania: 

 1 kg, 6 kg, 10 kg, 25 kg 



  

    Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne  
 i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze   
 i właściwościach sorpcyjno-buforujacych 

 
    Próchnica działa jako lepiszcze strukturotwórcze,  

 powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe 
 cząsteczki,tym samym powstaje struktura gruzełkowata gleby 

 
     Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną.  
 Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same   
             ważą  i to w formie dostępnej dla roślin 
 
     Jest to właściwość, która ma szczególne znaczenie dla  
             gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna   
             zależy  głównie od zawartości substancji  próchnicznych 

Poprawa żyzności gleb 



 

 
 

  Próchnica poprawia zasobność gleb  

    Jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy  więcej       

    składników pokarmowych niż część  mineralna gleby  

    Zwiększa też zdolności buforowe gleb,  

       regulując i stabilizując ich odczyn 

 

      

Poprawa żyzności gleb 

 
 

   Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych   



  

W ostatnich 10 latach zawartość próchnicy w glebie  spadła o ok.40%  

Poprawa żyzności gleb 



 
Nawożenie startowe 
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Nawożenie startowe ,poprawa żyzności 
gleb – praktyczne działania zwiększające 
opłacalność uprawy kukurydzy,buraków i 

rzepaku 

  
 
 
 
 
 
      

W 2015r nawóz był stosowany na : 

2,5 mln ha kukurydzy, buraków , słonecznika i rzepaku   we Francji, USA, 
Brazylii , Argentynie i Polsce 



Proporcje dostępnego fosforu w glebie są silnie związane z poziomem pH gleby.  

>> Ciężkie (muliste, zlewne) lub kwaśne gleby wywierają negatywny wpływ na 
dostępność fosforu dla roślin. Z tego powodu wysoki poziom nawożenia fosforem nie 
wpłynie na lepszą /wyższą przyswajalność tego pierwiastka.  

>> Konkludując, im niższe pH gleby tym niższa przyswajalność kwasu fosforowego P2O5 

 Dostępność fosforu w glebie – pH  i utrzymanie 
możliwości gleby  
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Poziom blokowania dostępności fosforu w zależności od pH gleby  

Gleby lekkie Gleby 
ciężkie 

Obecność glinu 

Utrzymywanie zdolności 
gleby: 

Faktem jest „blokowanie” 
dostępnego w glebie 
fosforu. 

To jedno jest podstawą w 
funkcjonowaniu pH, 
wymieniającego zawarty 
glin na CaCO3. 
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Wpływ temperatury na wykorzystanie fosforu  

i rozwój systemu korzeniowego  

Nawożenie startowe 
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Maksymalna wielkość 
absorpcji elementów 

odżywczych  

(źródło Maiz’ Europ) 

Elementy 
odżywcze 

Maksymalna wielkość 
absorpcji 

P 1 mm 

Ca  5 mm 

Mg 5 mm 

K 7.5 mm 

N 20 mm 

>>  fosfor jest bardzo słabo 
przemieszczającym się pierwiastkiem w 
glebie 

>>  dla kukurydzy maksymalna wielkość 
absorpcji fosforu wynosi 1 mm 

Dostępność fosforu w glebie  

– możliwości rozprzestrzeniania  

i absorpcji 



Nawożenie startowe 



Nawożenie  lokalizowane  

Nawóz standardowy 
Nawożenie startowe  

mikrogranulatem 

•  

Nawóz standardowy 
 

Wykorzystanie 20% 

1 granula/nasiono 

Wykorzystanie ok.100% 

200 granul / nasiono  



Nawożenie rzepaku 

  

 

 
 

Rosahumus + Microstar PZ – Piaski 13.09.2011 



Nawożenie rzepaku 

  

 

 
 

Rosahumus + Microstar PZ –Piaski 5.10.2011 



 
 

 

 

 

 Wpływ technologii siewu   i stosowania  nawozów Microstar 
PZ  , Rosahumus i Delsol  na plonowanie rzepaku odmiany 

Orlando F1. Piaski 2013. 

 

 

 

   

Technologia siewu  System nawożenia  

przedsiewnego 

Plon  kg/ha  

Siew tradycyjny rozstawa 

rzędów  22cm  -3,3 kg 

nasion/ha 

NPK S -28-80-116-32 4.160 

Siew nasion w szerokie rzędy 

45cm,1,8kg nasion/ha 

NPKS  -14-40-58-16+ Microstar 

PZ 20 kg/ha+Rosahumus 3kg/ha 

+Delsol 1L/ha 

4.680 

Siew nasion w szerokie rzędy 

45cm,1,8kg nasion/ha 

NPKS 28-80-116-32  +  

Microstar PZ 20kg/ha 

+Rosahumus 3 kg /ha+ Delsol 

1L/ha  

4.930 



  

 
 

 

Wpływ  stosowania nawozów  Microstar PMX  i Rosahumus 
na plonowanie rzepaku ozimego DK Exquisite uprawianego   

w szerokich rzędach. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, 
Różanna 2014r 

 

  

 

  

Kombinacje   Plon w kg/ha 

Siew w szerokie rzędy - NPK  4,230 

Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus 6 kg/ha 5,334 

Siew w szerokie rzędy – NPK +  Rosahumus 3 kg/ha + 

Microstar PMX 20 kg/ha 

5,370 

Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 20 kg/ha 5,350 

Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 30 kg/ha 5,224 



  

 
 

 

  

 
  

-   

Co zrobić aby mieć taki rzepak ?  



  

 
 

 

  

 
  

-   

Rzepak uprawiany   w  szerokich rzędach gospodarstwie  Stefana i Macieja 
Waszak w Kołaczkowie 2015r   



 
 
 

  

RZD Kępa – 17.11.2015, siew strip-till , nasiona rzepaku wymieszane 

 z Microstarem PZ i Rosahumusem 



  

 

 
 

 


