MANGAN JAKO SOUČÁST LISTOVÉ VÝŽIVY ŘEPKY:
SOUČASNÝ PROBLÉM?!
Foliar Application of Manganese to Winter Oilseed Rape: a Recent Issue?!
Mangan-Blattdüngung zu Winterraps: Nach wie vor aktuell?!
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Summary: According to recent literature it is suggested to apply manganese foliar fertilizer to winter oilseed rape at a rate from 0.5 to
1.0 kg Mn/ha from stem elongation to the beginning of flowering. Depending on real conditions (limited availability of soil manganese
because of drouth) alterations of this regime can be helpful to prevent deficiency.
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Souhrn: S ohledem na současné literární studie je vhodné aplikovat mangan formou listové výživy u ozimé řepky, a to v dávce 0,5 –
1,0 kg Mn/ha ve fázi dlouživého růstu a počátku kvetení. Záleží na aktuálních podmínkách (limitem je dostupnost manganu z půdy).
Tato aplikace napomáhá prevenci deficitu manganu v rostlině.
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Úvod
V průběhu předchozí konference AGRICULTURA –
SCIENTIA – PROSPERITAS 2009 jsme informovali
podrobněji o účinku aplikace bóru v ozimé řepce. Kromě
toho byla během konference zmiňována řada agrotechnických a agronomických trendů, ke kterým patří změna spektra
odrůd, posun k hybridním odrůdám, přizpůsobení se změnám
klimatickým a také zavádění a orientace na výživu mikroelementy. V předchozí práci jsme informovali o vhodné aplikaci bóru ve fázi BBCH 50 – 61 (počátek květu) v dávce 300
– 500 g B/ha, další dávka bóru je možná v plném květu. Jako

jeden z důležitých účinků bóru jsme zdůraznili omezení
stresu v období sucha (18). V tomto příspěvku se pokusíme
dát obdobný náhled na hnojení manganem.
U ozimé řepky byl výnos v roce 2010 (průměr Německa 4,29 t/ha) v porovnání s rokem předchozím a
s ohledem na první odhady o 12 % nižší. K tomu byl velký
rozptyl v olejnatosti semen od necelých 40 % do 44 % (1).
Domníváme se, že příčinou může být současné zanedbávání
výživy mikroelementy.

Results and Discussion/Výsledky a diskuse
Tab. 1: Doporučení k listové výživě manganem na podzim
Fáze růstu
4 – 6 listů
(BBCH 21 až 23)
6 listů
(BBCH 23)

Dávka
kg Mn/ha
0,16
0,14-0,21

pozn.

pramen

2x až 3x
chelátová forma

5

zvýšení odolnosti proti mrazu a proti Cylindrosporium a Botrytis

6

0,3/0,3

při nedostatku manganu, opakovat na jaře
proti stresu
opakovat v pozdním jaru
společně s POR (PSM), po odzkoušení mísitelnosti, společně s regulátory
0,15 až 0,3
- opakovat v časném jaru do fáze BBCH 31
POR – prostředky ochrany rostlin (PSM -Pflanzenschutzmitteln)
8 listů
(BBCH 25)

0,2/0,25

8
7

Tab. 2.1 Doporučení k listové výživě manganem na jaře
Fáze růstu

Dávka
kg Mn/ha
0,3
0,25
0,5 až 1,0
0,1 až 0,2

pozn.

 při nedostatku
chelátová forma, ve formě soli
počátek dlouživého růstu
 předcházení stresu
(BBCH 31)
 jako MnSO4
možné opakování do doby květu
 jako chelát
dlouživý růst
 jako chelát
0,5 až 1,0
(BBCH 31 až 39)
 společně s POR (PSM)
0,14 až 0,21
tvorba poupat
 na suchých stanovištích zdvojení dávky živin, příp. opakování
(BBCH 50)
1,0
 jako MnSO4
POR – prostředky ochrany rostlin (PSM -Pflanzenschutzmitteln)
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pramen
8
16
4
6
2
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Tab. 2.2 Doporučení k listové výživě manganem na jaře (pokračování)
Fáze růstu

Dávka
kg Mn/ha

1,0 až 2,0
počátek
kvetení
(BBCH
50 až 61)

1,0

0,5 až 1,0

0,1 až 0,2

pozn.

pramen

 společně s POR (PSM)
 „standardní opatření“
 tank mix s POR (PSM)
 mnohostranná aplikace
 optimální termín pro aplikaci
 optimální termín pro aplikaci
 opakovat po 10 – 14 dnech
 při nízkém obsahu Mn v půdě
 při středním obsahu Mn v půdě a stresu
 společně s POR (PSM)
 redukované množství při chelátové formě
 jako MnSO4
při silném
deficitu Mn
 jako chelát

3
20
21
19
24
13

16

1,0

 pozdní aplikace

19

0,5

 při vyšším obsahu Mn v půdě
 jako MnSO4 nebo Mn-chelát

17

kvetení
(BBCH 62)

POR – prostředky ochrany rostlin (PSM -Pflanzenschutzmitteln)

1. Mangan v půdě. Mikroelement mangan podléhá v půdě výrazné dynamice. K horšímu využití
manganu a dalších mikroelementů z půd přispívá vápnění, jako zásah omezující přílišné okyselení půd. Další
příčinou horšího využití mikroelementů z půd je aplikace vysokokoncentrovaných NPK hnojiv bez znalosti
obsahu mikroelementů v půdě. Zavedení hnojení mikroelementy je na místě (Bergmann cit. v 16).
Utužení půdy, okyselená půda, nasycení půdy
vodou a nízké pH zlepšují využitelnost manganu, i
během období sucha. Vysoké pH působí negativně (2,
4, 13, 16). Příliš razantní provzdušnění ornice bez opětovného utužení a zároveň i intenzivní zpracování půdy
mohou vést k omezenému využití manganu rostlinami
(13, 14).
2. Mangan v rostlině. Ozimá řepka je středně
náročná na hnojení manganem (12, 13, 16). Tento
prvek, jako jedna z limitujících živin, je základním
aktivátorem enzymů fotosyntézy, hraje významnou roli
u přeměny cukrů a při syntéze tuků. Je významný pro
tvorbu a stabilitu chloroplastů, syntézu bílkovin a redukci nitrátů (16). Mangan podporuje rezistenci rostlin
proti stresu suchem a vysokými teplotami, zlepšuje
tvorbu ligninu a odbourávání radikálů. Optimální zásobenost manganem ovlivňuje turgor a fotosyntézu (8). V
dostatečném množství mangan minimalizuje potřebu
vody rostlinou, podporuje přezimování a odolnost
bakteriálním a houbovým chorobám (5, 6, 8). Účinek
na omezené vyzimování ale svého času nemohl potvrdit Röhl (17).
Mangan se dobře v rostlině pohybuje s výjimkou přechodu ze starších listů do mladších. Nedostatky
manganu jsou viditelné na nejmladších listech – mezižilkové chlorózy, žlutě mramorované listy, nekrózy,
dále omezené kvetení a nasazení šešulí. Nedostatek
způsobuje zpožděné dozrávání a sklizeně (16).

Mangan ovlivňuje olejnatost a fúzi mastných kyselin.
Jsou ale i opačné názory některých autorů, kteří tvrdí,
že mangan snižuje výnos i olejnatost řepky (Orlovius,
16). Ostatní praneny uvádějí, že olejnatost je závislá na
odrůdě a genotypu (4).
3. Stanovení potřeby hnojení. Optimální stanovení potřeby hnojení manganem je dle spotřeby
mikroelementu rostlinou během roku (23). Zemědělská
praxe by měla vycházet z pravidelných rozborů půd a
rozborů rostlin, podle kterých se stanoví potřeba hnojení (2, 9, 19, 20).
Jako optimální je uváděna koncentrace manganu
v sušině 30 – 140 mg/kg, a to u plně vyvinutých mladých listů na hlavním výhonu. Někteří autoři doporučují provést odběr pro analýzu od fáze BBCH 49 – 65
(plný květ) (10, 19, 24), což může být příliš pozdě.
Vhodnou aplikaci manganu uvádí tabulka 1 a 2.
Vzhledem k velké variabilitě obsahu Mn v listech a následnému doporučenému hnojení a vhledem k
rozlišným půdním podmínkám a vyššímu pH je vhodné
Mn aplikovat profylakticky.
4. Hnojení manganem na podzim. Mangan se
v půdě rychle mění na formu nevyužitelnou rostlinami
(Mn2+ na Mn4+). Přesto je k doporučení hnojení manganem v dávce 50 kg/ha u velmi nízkých obsahů v
půdě nebo v dávce 25 kg/ha při vyšším obsahu v půdě.
Takovéto hnojení je smysluplné, pokud během vegetace rostlina mangan může využít (13). Někteří autoři
nedoporučují hnojit manganem přímo do půdy i při
nízkém obsahu v půdě (12, 21, 24). Příjem manganu
může být podpořen fyziologicky kysele působícími
hnojivy, napomohou i půdy chudé na karbonáty s nízkým pH (16).
Listová aplikace manganu na podzim pomůže
zvýšit odolnost proti abiotickým a biotickým stresovým faktorům (viz. Tab. 1).

Nedostatek manganu způsobuje snížení výnosu
řepky a ovlivňuje i kvalitu řepkového semene (8).
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5. Hnojení manganem na jaře. V následujících
tabulkách jsou shrnuty doporučení pro listovou výživu
ozimé řepky manganem v průběhu jara, doporučené
aplikační termíny, dávky manganu a vysvětlení k hraničním dávkám.

Doporučuje se pro zlepšení příjmu rostlinou
aplikovat v ranních nebo večerních hodinách, vyšší
relativní vzdušná vlhkost je žádoucí (4). Pomocné látky
mohou zvýšit příjem o 30 – 150 %. Chelátové formy
jsou přijímány lépe a lze dávky Mn redukovat (22, 12,
20, 5, 16).

Shrnutí
Doporučovaná podzimní aplikace manganu listovou formou je méně smysluplná než aplikace jarní. V
podzimním období je potřeba manganu rostlinami
řepky malá, navíc při podzimní aplikaci je listový aparát ještě málo vyvinutý a část hnojiva dopadá na půdu a
je listy nevyužita.
Ošetření porostu před počátkem kvetení listovou
aplikací 0,5 – 1 kg Mn/ha ve formě síranu nebo redukované dávce ve formě chelátu je velmi vhodné. Příjem
manganu do rostliny díky dynamické listové ploše v
tomto období je velký (13, 16).

Dřívější studie potvrzují vhodnost dávky 200 –
400 g Mn/ha. Řepka odebírá během regenerace v předjaří 100 g Mn/ha, poté stoupá odběr na 750 g Mn/ha a
dosahuje na počátku kvetení 1,5 – 2,5 kg Mn/ha (8).
Na základě tohoto jsou vhodné vícenásobné
aplikace manganu. Vhodné je také opakovat aplikaci v
případě stresu suchem.
Z pohledu technologie ochrany rostlin je možná
mísitelnost Mn s přípravky na ochranu rostlin, růstovými regulátory. Ke zlepšení příjmu Mn lze přidat
pomocné látky do postřiku.
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