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UPRAWA WYBRANYCH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
Wstęp
Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, musi ograniczać emisje
gazów cieplarnianych. Jednym z waŜniejszych sposobów realizacji tego zadania jest
zastępowanie części tradycyjnych paliw transportowych biopaliwami, zaś węgla biomasą.
Spowoduje to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a zwłaszcza
dwutlenku węgla. Gazy te powodują systematyczne ocieplanie klimatu, co w konsekwencji
przynosi szkody gospodarcze, które coraz bardziej nasilają się. Biomasa zawierająca duŜo
związków ligninowo-celulozowych (słoma, drewno drzew i krzewów szybko rosnących)
moŜe być wykorzystywana do produkcji ciepła i energii.
Pomimo tego, Ŝe od kilku lat obserwowany jest w Polsce wzrost zainteresowania uprawami
energetycznymi, a produkcja i pozyskanie biomasy szybko rosnących gatunków jest
kreowana jako kierunek produkcji rolniczej, to rozwój tej nowej działalności rolniczej
określanej jako „aeroenergetyka” jest w duŜym stopniu warunkowany aspektami
ekonomicznymi.
Gatunki roślin przydatne do uprawy na cele energetyczne
Do uprawy na cele energetyczne preferowane są rośliny wieloletnie, których okres
uŜytkowania wynosi przynajmniej 15-20 lat, gdyŜ zmniejsza to koszty ich uprawy. Konkretny
dobór gatunków zaleŜy od warunków glebowo-klimatycznych, wyposaŜenia technicznego
gospodarstwa, a takŜe wymagań odbiorców (zakładów energetycznych) odnośnie jakości
biomasy.
W warunkach klimatycznych Polski na ten cel mogą być uprawiane:
a. Krzewy i drzewa łatwo odrastające po ścięciu: wierzba, topola i robinia akacjowa;
b. Byliny wieloletnie: ślazowiec pensylwański i topinambur;
c. Wieloletnie trawy: miskant, spartina preriowa, palczatka Gerarda, proso rózgowate i
mozga trzcinowata.
Krzewy i drzewa oraz byliny, wymienione w punktach a i b , charakteryzują się szlakiem
fotosyntezy C3. Natomiast fotosynteza wieloletnich traw wymienianych w punkcie c, z
wyjątkiem mozgi, przebiega według szlaku C4. Rośliny o szlaku fotosyntezy C4, w
porównaniu z C3, lepiej wykorzystują światło, wodę i składniki pokarmowe. Dlatego z reguły
wydają większe plony suchej masy z hektara, szczególnie w latach o wyŜszych
temperaturach. Spośród wymienionych gatunków największe zainteresowanie budzą obecnie:
wierzba krzewiasta, miskant i ślazowiec pensylwański. W związku z tym w dalszej części
opracowania bardziej szczegółowo została omówiona uprawa tych gatunków.
Zasady lokalizacji plantacji roślin energetycznych
W Polsce plantacji wieloletnich roślin energetycznych nie powinno się zakładać na glebach
bardzo dobrych, poniewaŜ stanowią one zaledwie 54% ogółu gruntów ornych i powinny być
przeznaczone wyłącznie do produkcji Ŝywności i pasz. Ponadto nie naleŜy lokalizować ich:
1. w rejonach o rocznej sumie opadów poniŜej 550 mm (część Wielkopolski, Kujaw,
Mazowsza i Pomorza ). Wieloletnie rośliny uprawiane na cele energetyczne zuŜywają
od 500 do 700 mm wody w okresie wegetacji, dlatego większe powierzchnie uprawy
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mogą powodować zachwianie gospodarki wodnej, co spowoduje spadki plonów,
szczególnie drastyczne w latach o niedoborze opadów.
na obszarach chronionych.
na obszarach górskich połoŜonych powyŜej 350 m n.p.m.
na polach o nachyleniu większym niŜ 12o.
na polach zmeliorowanych (uprawa wierzby i topoli)
na niewykorzystywanych trwałych uŜytkach zielonych (TUZ) o duŜej
bioróŜnorodności, natomiast na pozostałych uŜytkach zielonych plantacje moŜna
zakładać wyłącznie w systemie bezorkowym „EKO-Salix”.

Plantacje mogą być lokalizowane na glebach kompleksów:
- Ŝytniego dobrego (5), klasa IVa i IVb,
- Ŝytniego słabego (6), klasa IVb i V,
- zboŜowo-pastewnego mocnego (8), klasa III, IVa, IVb,
- zboŜowo-pastewnego słabego (9), klasa IVb i V
- uŜytkach zielonych średnich (2z), klasa III i IV,
- uŜytkach zielonych słabych (3z), klasa V, VI.
Rys.1. Potencjalne moŜliwości lokalizacji plantacji roślin energetycznych w gminach

Źródło: Jadczyszyn J., Faber A., Zaliwski A., 2008. Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca
pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce.
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Uprawa wierzby krzewiastej
Charakterystyka
Wierzba występuje w stanie naturalnym, w liczbie kilkudziesięciu gatunków i
mieszańców. Rosną one jako formy drzewiaste lub krzewiaste w siedliskach dość Ŝyznych
i zapewniających roślinom wystarczające ilości wody. Na cele energetyczne najbardziej
przydatny jest gatunek wierzby krzewiastej (Salix viminalis L). Jest to roślina wieloletnia
o pokroju krzaczastym i ilości pędów od kilku do kilkunastu. Okres uŜytkowania plantacji
wynosi 15-20 lat.
Zalety wierzby:
- duŜe plony – roczne przyrost moŜe wynosić 7-15 t/ha suchej masy drewna,
- długi okres uŜytkowania plantacji (15-20 lat)
- tanie sadzonki – zrzezy (sztobry).
Wady wierzby:
- wilgotność zbieranej biomasy późną jesienią i zimą wynosi około 45-50%, co
zwiększa koszty transportu i zmniejsza wartość opałową, poniewaŜ zbyt duŜo ciepła
trzeba zuŜyć na odparowanie wody,
- trudna mechanizacja zbioru (w 3-letnim cyklu zbioru konieczne jest stosowanie
specjalnych maszyn),
- duŜe potrzeby wodne – wymaga gleb o wysokim (około 200cm) poziomie wody
gruntowej, ale nie zabagnionych,
- duŜe zagroŜenie przez choroby i szkodniki.
Plonowanie wierzby
Wierzbę krzewiastą (salix viminalis) w IUNG Puławy wysadzono w 2003 r. na glebie
kompleksów 8 i 4; były to sztobry czterech klonów; 1023,1047, 1052, 1054 pozyskane z
kwalifikowanej plantacji matecznej. W 2004 r. wysadzono 4 szwedzkie i 1 duńską odmianę
wierzby: Gigantea, Tora, Olof, Tornhild, Swen. Gęstość nasadzenia wynosiła 40 tys. szt./ha.
W pierwszym roku przed zimą wierzbę ścięto na wysokość 10 cm nad ziemią. Na polach
doświadczalnych CDR O/Radom wysadzono wiosną 2007 r. wszystkie odmiany i klony
pozyskane z IUNG na glebie średniej, kompleksu 8 – Ŝytni dobry (klasa V). W badaniach
przeprowadzonych w IUNG-PIB plon wierzby krzewistej zbieranej w cyklach jednorocznych,
niezaleŜnie od warunków glebowych (średni za pięć lat) wyniósł 13,6 t/ha suchej masy.
Wyniki badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a takŜe w IUNGPIB, jednoznacznie wskazują, Ŝe zbierając wierzbę w cyklu 3-letnim uzyskuje się o 20-40 %
większe plony biomasy w przeliczeniu na rok, niŜ w warunkach corocznego zbioru.
Dodatkowo drewno jest lepszej jakości, poniewaŜ niŜsza jest jego wilgotność, a takŜe
mniejszy jest udział kory, stąd posiada ono korzystniejszy skład chemiczny. Ponadto w
drugim i trzecim roku wegetacji wierzby, na ogół, nie stosuje się nawoŜenia mineralnego oraz
chemicznych zabiegów ochrony roślin, co w konsekwencji obniŜa koszty produkcji.
Tab.1. Plony i wilgotność drewna wierzby w drugim roku po posadzeniu plantacji (2004)
IUNG Puławy
Klon

Plon świeŜa masa
drewna (t/ha)

Wilgotność

Plon suchej

%

masy drewna
(t/ha)

Osiny – kompleks 8

3

1023
1047
1052
1054
Grabów – kompleks 4
1023
1047
1052
1054
Średnio

33,7
27,0
34,5
22,0

50,7
47,8
50,1
51,0

16,6
14,1
17,2
10,8

26,6
24,6
26,2
28,5
26,5

49,8
48,2
50,1
51,0
49,8

13,4
12,7
13,1
14,0
13,3

Źródło: Kuś J IUNG

Tab.2. Plon względny porównywalnych genotypów wierzby na róŜnych glebach
w latach 2008-2009
Plon (%) na glebie
Klon/odmiana
gleba cięŜka
gleba średnia
gleba lekka
(kompleks 8)
(kompleks 4)
(kompleks 5)
1023
89
96
104
1047
87
102
78
1052
93
79
84
1054
85
84
95
Gigantea
117
118
95
Tora
119
127
104
Tornhild
119
102
115
Olof
100
129
109
Swen
90
92
111
16,6
14,3
18,2
Średnio (t/ha) = 100%
Źródło: Kus J,Matyka M. 2010

Tab.2. Plony wierzby w CDR O/Radom w 3 roku po posadzeniu bez nawoŜenia i
ochrony przy załoŜeniu 50 % wilgotności – poletka 1 ar
Odmiana
Wysokość
Grubość
Plon świeŜej
Plon suchej
Klon
max/ średnia
max/średnia
masy drewna
masy
(m)
(cm)
t/ha
t/ha
Gigantea (DK)
5,3/4,3
3,9/3,0
15
7,5
Tora (SE)
6,1/5,1
4,2/3,6
23,2
11,6
Olof (SE)
7,4/5,5
5,1/4,6
20,8
10,4
Tornhild (SE)
7,0/5,8
5,8/4,6
20,6
10,3
Swen (SE)
6,8/6,0
4,8/3,7
20,0
10,0
1023 (PL)
5,5/4,5
4,6/3,5
22,2
11,1
1024 (PL)
5,7/4,6
4,9/3,7
22,0
11,0
1053 (PL)
5,6/4,7
4,2/3,8
22,4
11,2
1054 (PL)
4,5/3,2
4,4/3,2
17,6
8,8
Źródło : Doświadczenia własne CDR O/Radom

Aktualnie dostępne są odmiany wierzby wyhodowanej w Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie (Start, Sprint, Turbo,Tur, kilka innych klonów),odminy hodowli
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szwedzkiej (Tornhild, Swen, Olof, Gudrun, Tordis, Inger i Tora) oraz hodowli duńskiej –
Gigantea. W doświadczeniach prowadzonych w UNG-PIB, we wszystkich badaniach
siedliskowych wystąpiło duŜe zróŜnicowanie plonowania porównywalnych genotypów
(odmian) wierzby. Na glebie cięŜkiej i lekkiej wyraźnie wyŜej plonowały szwedzkie odmiany,
natomiast na glebie średniej dobrze plonował klon 1047 z hodowli krajowej.

Fot.1. Poletka doświadczalne wierzby wiciowej CDR O/Radom
Pielęgnacja plantacji
Niezwykle istotnym jest właściwe przygotowanie pola do załoŜenia plantacji, a w
szczególności jego odchwaszczenie, które naleŜy wykonać w roku poprzedzającym
wysadzenie roślin. Bezpośrednio po posadzeniu wierzby trzeba zastosować herbicydy
doglebowe, poniewaŜ jej początkowy wzrost jest bardzo powolny, a wschodzące chwasty
mogą ją całkowicie zagłuszyć. Chwasty moŜna niszczyć mechanicznie, jednak wymaga to
kilkunastokrotnego zabiegu (doświadczenia CDR Radom gdzie wierzbę wysadzono w
gospodarstwie ekologicznym i niemoŜliwa była walka chemiczna z chwastami). Aby
ograniczyć rozwój chorób na plantacji, przy wysadzaniu wskazane jest pomieszanie kilku
odmian. Istnieje zagroŜenie plantacji chorobami (rdza, plamistość liści i pędów, antraknoza),
a takŜe szkodnikami( mszyce, pieniki, krytoryjek olchowiec, rynnica wierzbówka,
niekreślanka wierzbówka). W przypadku duŜego nasilenia chorób lub szkodników konieczna
jest ochrona chemiczna. Dobierając środki ochrony roślin naleŜy korzystać z Zaleceń
Ochrony Roślin – IOR-PIB w Poznaniu. Na poletkach doświadczalnych CDR Radom przy
pomieszaniu odmian nie zauwaŜono istotnych chorób czy szkodników.
UPRAWA MISKANTA
Miskanta to okazała trawa kępowa, pochodząca z Azji Południowo-Wschodnej, która
efektywnie wykorzystuje promieniowanie słoneczne, wodę i składniki nawozowe. Miskant w
Europie uprawiany jest od około 50 lat, początkowo jako roślina ozdobna, a od kilkunastu lat
na plantacjach energetycznych. Wytwarza grube sztywne, wypełnione gąbczastym rdzeniem
źdźbła, o wysokości 200-350 cm. Miskant moŜe wydawać w naszych warunkach duŜe plony
co pokazano w tabeli 5. Nie ma duŜych wymagań i dobrze rośnie wszędzie tam, gdzie udaje
się kukurydza (gleby średniozwięzłe, łatwo nagrzewające się). Najczęściej w Europie
uprawiany jest miskant olbrzymi, który nie wydaje płodnych nasion, w związku z czym musi
być rozmnaŜany wegetatywnie. Miskant pełną wydajność osiąga w trzecim roku po
posadzeniu. W naszych warunkach raczej nie zaleca się uprawy miskanta chińskiego, który
moŜe wylegać w okresie zimy. W dodatku niektóre jego genotypy mogą się rozprzestrzeniać
w sposób niekontrolowany za pomocą nasion (rośliny inwazyjne). W rejonach Polski

5

wschodniej zwłaszcza północno-wschodniej, uzasadniona moŜe być uprawa miskanta
cukrowego, który jest odporniejszy na niskie temperatury. Jednak jego plony będą o około
25% mniejsze w porównaniu z miskantem olbrzymim.
Zalety miskanta






duŜy potencjał plonowania (nawet do 20-25 t/ha): jako roślina o szlaku fotosyntezy C4
okres uŜytkowania planacji wynosi 15-20 lat;
moŜliwość wykorzystania do mechanizacji zbioru typowego sprzętu rolniczego;
dotychczas nie stwierdzono występowania na tej roślinie chorób lub szkodników;
małe potrzeby nawozowe.

Wady miskanta:
 w warunkach klimatycznych Polski nie wytwarza nasion zdolnych do kiełkowania –
konieczna produkcja sadzonek,
 w pierwszym roku po osadzeniu zachodzi konieczność zabezpieczenia plantacji przed
wymarzaniem poprzez ściółkowanie pola słomą, liśćmi lub agrowłókniną,
 drogie sadzonki, nawet 12-16 tys. zł/ha
Plonowanie miskanta
W doświadczeniach IUNG-PIB wykorzystano sadzonki 5 klonów miskanta (wyprodukowane
in vitro), które zakupiono w Niemczech. Plantacja miskanta pełną wydajność uzyskuje w
trzecim rok od załoŜenia, gdyŜ w pierwszym roku po posadzeniu plon jest bardzo mały i zbiór
staje się nieopłacalny. Średnie plony uzyskane w IUNG –PIB w poszczególnych latach i na
róŜnych kompleksach przedstawiono w tabeli 5
Tabela 5. Plon miskanta (t/ha s.m.) na róŜnych glebach w kolejnych latach uprawy
Gleba
Kompleks 2
Kompleks 4
Średnio

2005
19,2
20,7
20,0

2006
15,6
16,7
16,2

2007
15,8
21,0
18,4

2008
21,0
16,0
18,5

Średnio
17,9
18,9

Źródło: (J. Kuś 2009) Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach

Dobór gleb
Pod uprawę miskanta najbardziej przydatne są gleby średnio zwięzłe i lŜejsze, łatwo
nagrzewające się. W naszych warunkach uprawa tej rośliny powinna koncentrować się na
glebach kompleksu 5 – Ŝytnich dobrych (klasy – IVa i IVb), o wyŜszym poziomie zalegania
wód gruntowych (200-250 cm). Miskanta dobrze rośnie tam gdzie udaje się kukurydza (gleby
średniozwięzłe, łatwo nagrzewające się).. Mniej przydatne do jego uprawy są gleby cięŜkie i
zlewne.
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Zakładanie plantacji
Obsada roślin miskanta, niezaleŜnie od uŜytego materiału rozmnoŜeniowego, powinna
wynosić od 12 do 15 tys. szt/ha. Zalecany rozstaw rzędów miskanta wynosi 75 -100 cm, a
odległość roślin w rzędzie 60-100 cm.
a. Zakładanie plantacji z sadzonek (rizomów) jest pracochłonne i moŜe być stosowane
tylko w gospodarstwach posiadających juŜ 3-4 letnią plantację rozmnoŜeniową.
b. Z jednej dobrze rozwiniętej karpy moŜna uzyskać 50-100 sadzonek, które wysadza
się w końcu kwietnia na głębokość 10-15 cm..
c. Zakładanie plantacji z sadzonek produkowanych metodą in vitro. Sadzenie
rozpoczyna się po zakończeniu późnowiosennych przymrozków, zwykle w drugiej
połowie maja. Prace tę moŜna zmechanizować, wykorzystując sadzarki do warzyw.
Głębokość sadzenia jest uwarunkowana wielkością sadzonek, ale nie moŜe
przekraczać 7-8 cm.
W roku załoŜenia plantacji potrzeby nawozowe miskanta są małe wystarczy zastosować
30 kg N/ha po przyjęciu się sadzonek oraz 20 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O przed uprawami
wiosennymi. Od drugiego roku zalecane dawki NPK na hektar wynoszą: 90-100 kg N, 30
kg P2O5, 80 kg K2O. Z plonem miskanta wywozi się z pola małe ilości składników
nawozowych, poniewaŜ w czasie zasychania pędów roślina przemieszcza je do karp
korzeniowych, a część powraca do gleby z opadającymi liśćmi.

Fot.2. Poletka doświadczalne miskanta CDR O/Radom
UPAWA ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO
Ślazowiec pensylwański nazywany jest równieŜ sidą od nazwy
łacińskiej Sida
hermaphrodita lub określany niepoprawnie malwą pensylwańską. Są to rośliny wieloletnie,
przydatne do celów energetycznych ze względu na stosunkowo duŜe plony. Ślazowiec
pensylwański naleŜy do roślin odpornych na mrozy i przymrozki oraz suszę. Na glebach
słabszych (piaszczystych) o stosunkowo głębokim poziomie zalegania wody gruntowej (2-5
m) moŜe wydawać opłacalne plony (tabela 4). Ma małe wymagania nawozowe, gdyŜ jesienią
w trakcie zasychania pędów, składniki nawozowe są przemieszczane z pędów do karp
korzeniowych. Zbierany jest corocznie od połowy listopada do grudnia typowymi maszynami
rolniczymi. Spośród wszystkich roślin energetycznych najbardziej nadaje się do produkcji
peletu z uwagi na stosunkowo niską zawartość azotu, chloru, popiołu i metali cięŜkich. W
Polsce plantacje ślazowca pensylwańskiego nie rozwinęły się.
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Zalety ślazowca:
 zbiór od późnej jesieni do wiosny przy wilgotności biomasy 20-30 %,
 niska zawartość popiołu i składników mineralnych (N, K, Cl), stąd małe wynoszenie
składników nawozowych z plonem,
 moŜliwość wykorzystania do zbioru typowych maszyn rolniczych (sieczkarnie
polowe),
 moŜliwość uprawy na glebach słabszych.
Wady ślazowca:
 niska zdolność kiełkowania nasion, spowodowana twardością okryw, wpływa na
bardzo słabą polową zdolność wschodów, nie przekraczającą 30-40 %,
 duŜa podatność na choroby (korzeni i podstawy łodyg – fuzariozy, zgnilizny
twardzikowej oraz liści) powodowane przez grzyby: Colletotrichum, Phoma, Borytis
itp.
Plonowanie ślazowca
Na wielkość plonu ślazowca wpływa, przede wszystkim obsada roślin. Wielkość plonów
uzyskanych w IUNG – PIB obrazuje tabela 4. Wilgotność biomasy ślazowca zbieranego
późną jesienią waha się w granicach 21-29 % w zaleŜności od przebiegu pogody.
Tabela 4. Plon suchej masy (t/ha) ślazowca pensylwańskiego 2005-2008 r.
Kompleks
Obsada
Plon
Wilgotność
(tys./ha)
(t/ha)
(%)
10
9,5
29
ZboŜowopastewny
mocny (8)
20
17,8
30
10
9,6
29
śytni bardzo dobry (4)
20
15,1
28
śytni dobry (5)
Źródło: (J .Kuś 2009) Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach

Dobór gleb
Większe wymagania glebowe posiadają wierzba i miskanta, natomiast plantacje ślazowca z
konieczności moŜna lokalizować na glebach słabszych. W praktyce pod jego uprawę moŜna
przeznaczyć gleby zaliczane do kompleksu 6 (Ŝytniego słabego – klasy IV Bi V), o
zwierciadle wody gruntowej na głębokości poniŜej 200 cm.
Bardzo waŜne jest staranne odchwaszczenie pola jeszcze przed załoŜeniem plantacji, a takŜe
wykonanie analiz chemicznych gleby, Ŝeby właściwie ustalić potrzeby wapnowania oraz
nawoŜenie fosforem i potasem.
Zakładanie plantacji:
Ślazowiec pensylwański moŜe być rozmnaŜany generatywnie (z nasion), a takŜe
wegetatywnie – z sadzonek korzeniowych:
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a. Wysiew nasion ślazowca bezpośrednio do gruntu przeprowadza się około połowy
kwietnia, kiedy temperatura gleby osiągnie 10oC. Gleba musi być starannie
uprawiona, wyrównana i zagęszczona (najlepiej wałem strunowym), aby moŜna było
umieścić nasiana na jednakowej głębokości (1,0-1,5 cm). Zalecana ilość wysiewu
wynosi 1,5-2,0 kg/ha nasion o najwyŜszej sile kiełkowania. W celu równomiernego
wysiewu konieczne jest zmieszanie nasi z balastem (trociny, kasza manna itp.). Do
wysiewu moŜna uŜyć zwykłych siewników zboŜowych. Rozstawa rzędów powinna
wynosić 60-70 cm, Ŝeby moŜna było zwalczać chwasty w międzyrzędziach
mechanicznie. Odległość pomiędzy roślinami w rzędzie musi wynosić około 40 cm, a
obsada na ha około 30-40 tys. szt/ha.
b. Produkcja rozsady jest pracochłonnym sposobem zakładania plantacji, ale uzyskuje
się bez większego ryzyka zamierzoną obsadę roślin. Do produkcji sadzonek naleŜy
przystąpić w marcu. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie multiplantów
utrzymywanych w tunelach foliowych lub szklarniach. W fazie 4-6 liści, na początku
maja wysadza się do gruntu uŜywając sadzarek chwytakowych lub karuzelowych.
Obsada roślin powinna wynosić 20-22 tys. szt./ha, rozstaw rzędów 60-75 cm i
odległości roślin w rzędzie 50-60 cm.
c. Sadzonki wegetatywne uzyskuje się poprzez podział karp korzeniowych. Z jednej 3-4
letniej karpy moŜna uzyskać 20-30 sadzonek. Do produkcji sadzonek przystępuje się
wczesną wiosna. Karpy korzeniowe są wyorywane, a następnie dzielone na 8-10 cm
odcinki oraz sadzone na głębokość 6-8 cm.

Fot.3. Poletka doświadczalne ślazowca pensylwańskiego CDR O/Radom
NawoŜenie
W roku załoŜenia plantacji potrzeby nawozowe ślazowca są małe. Wówczas wystarczy
zastosować 30 kg/ha N po wschodach lub przyjęciu sadzonek, a takŜe 20 kg/ha P2O5 i 40
kg/ha K2O przed wiosennymi zabiegami uprawowymi. W drugim roku zalecane dawki
NPK na ha wynoszą 90 kg N, 30 kg P2O5, 80 kg K2O. Z plonem ślazowca wywozi się z
pola małe ilości składników pokarmowych, gdyŜ w czasie zasychania pędów
przemieszczają się do karpy korzeniowej lub powracają do gleby z opadającymi liśćmi.
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