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Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące nawożenia azotem zawarte są w Programie 
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programie azotanowym, wprowadzonym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339).

Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów

Nawozy nie powinny być stosowane w warunkach, gdy zawarte w nich składniki mineralne, 
szczególnie związki azotu, narażone są na wymywanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód 
powierzchniowych.

Zabronione jest stosowanie nawozów na glebach:
• zamarzniętych (gleba zamarznięta jest stwardniała, stawia opór naciskowi i nie wchłania 

wody z powodu zablokowania porów przez lód; za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, 
która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia), 

• zalanych wodą (na których widoczne są zastoiska wody),
• nasyconych wodą (które pomimo braku zastoisk nie wchłaniają wody, są maziste i plastyczne), 
• pokrytych śniegiem (pola, których co najmniej 50% powierzchni pokrywa warstwa śniegu, spod 

której nie jest widoczna gleba),
• płynnych nawozów naturalnych podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi.

Stosowanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Stosując nawozy oraz wykonując wszelkie zabiegi uprawowe, należy zachowywać bezpieczną 
odległość od zbiorników wodnych, naturalnych cieków oraz rowów i kanałów.

Przy czym:
• cieki naturalne są to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły 

lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami;
• kanały to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna 

co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu;
• rowy to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna 

mniejszej niż 1,5 m przy ujściu;
• zbiorniki wodne to inne niż rzeki zbiorniki, zarówno naturalne, jak i sztuczne, powstałe zarów-

no na wodach płynących, jak i istniejące w zagłębieniach terenu, czyli wszystkie mające linię 
brzegu – bez względu na ich funkcję, pochodzenie, wielkość i klasyfikację prawną.
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Tabela 1
Odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

* Odległość dotycząca zakazu stosowania nawozów może być inna, jeżeli została ustanowiona strefa ochronna na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Rodzaj nawozu

Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od brzegu:

jezior i zbiorników 
wodnych do 50 ha

cieków 
naturalnych

rowów 
o szerokości 
powyżej 5 m 

kanałów

Nawozy poza 
gnojowicą 5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m

Rodzaj nawozu

Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od:

brzegów jezior 
i zbiorników 

wodnych
powyżej 50 ha

ujęć wody* morskiego pasa nadbrzeżnego

Wszystkie rodzaje 
nawozów 20 m 20 m 20 m

Odległości podane w tabeli 1 mogą być zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawo-
zów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby.

Mycie rozsiewaczy lub urządzeń do aplikacji nawozów oraz rozlewanie wody z ich mycia nie 
może się odbywać w odległości mniejszej niż 25 m od brzegów wód powierzchniowych.

Dawki i sposoby nawożenia azotem 
Zastosowana dawka azotu w nawozach naturalnych nie może być większa niż 170 kg N w czy-

stym składniku na 1 ha UR w ciągu roku.

Zasady stosowania organicznych środków nawozowych
Organiczne środki nawozowe należy w pierwszej kolejności stosować pod uprawy o długim okre-

sie wegetacji. Zalecane jest stosowanie ich przedsiewnie, kiedy jest możliwość szybkiego wymiesza-
nia nawozów z glebą (nie później niż następnego dnia po aplikacji), w celu ograniczenia strat azotu 
i zwiększenia efektywności wykorzystania składników przez rośliny.

Zasady stosowania nawozów mineralnych
Azot z nawozów mineralnych jest łatwo dostępny dla roślin, ale jednocześnie podatny na wymy-

wanie z gleby do wód podziemnych. Dlatego stosowanie nawozów mineralnych wymaga szczególnej 
staranności i wiedzy. 
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 � Nawozy mineralne zawierają azot w formie azotanowej (NO3-), nazywanej też saletrzaną, 
amonowej (NH4+) lub amidowej (CO(NH2)2). 
• Forma saletrzana – szybko działa, nie jest zatrzymywana w glebie, więc łatwo ulega 

wymywaniu, jednocześnie lepiej działa w wyższych temperaturach i nie wymaga miesza-
nia z glebą. Nawozy saletrzane (saletra wapniowa, potasowa, saletra potasowo-wapniowa 
i sodowa) należy stosować wyłącznie pogłównie. 

• Forma amonowa – charakteryzuje się stosunkowo dobrym zatrzymywaniem w glebie, jest 
wolniej pobierana przez rośliny i dobrze działa w niskich temperaturach. Jest to typowa 
forma azotu do stosowania przedsiewnego, zalecana do nawożenia gleb ciężkich jesie-
nią i wczesną wiosną. Nawozy amonowe (np. siarczan amonu, fosforan amonu, polifoski) 
należy natychmiast po zastosowaniu wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu na 
skutek ulatniania się amoniaku.

• Forma saletrzano-amonowa (saletry amonowe i saletrzaki) – uniwersalna forma nawo-
zów azotowych, która może być stosowana pogłównie i przedsiewnie. Saletrzaki są zale-
cane na gleby kwaśne i z niską zawartością magnezu oraz w uprawie zbóż jarych, buraków 
cukrowych i pastewnych. Nadają się do pogłównego nawożenia roślin na glebach lekkich 
i zakwaszonych. Przedsiewnie nawozy saletrzano-amonowe należy stosować na krótko 
przed siewem roślin, natomiast pogłównie wiosną, na oziminy i pod rośliny jare. 

• Forma amidowa – udostępnia roślinom azot w miarę transformacji mocznika do formy 
amonowej. Szczególnie zalecana jest do nawożenia wiosennego. Azot w tej formie znajduje 
się w moczniku, który może być aplikowany pod wszystkie uprawy, zarówno przedsiewnie, 
jak i pogłównie. Może być stosowany również w formie roztworu, do dolistnego dokarmia-
nia roślin. Wymaga jednak przykrycia glebą, gdyż pozostając na jej powierzchni, podlega 
przemianom prowadzącym do strat gazowych amoniaku. Nawóz nadaje się na wszystkie 
gleby, z wyjątkiem gleb kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych. Moczni-
ka nie należy wysiewać łącznie z nasionami, ponieważ może powodować ograniczenie 
wschodów ze względu na szkodliwe działanie wydzielającego się amoniaku.

• Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) – to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy 
w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera wszystkie dostępne formy 
azotu (azotanową, amonową, amidową), przez co zapewnia roślinom stały dopływ azotu 
w okresie wegetacji. Można go stosować zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. RSM wy-
kazuje dużą skuteczność działania w okresach suszy. Zalecany jest na wszystkie rodzaje 
gleb, jednak należy zwrócić uwagę, iż łatwo dostępne formy azotu ulegają również szybkim 
stratom, dlatego zaleca się stosować inhibitory ureazy.

 � Rośliny przyswajają azot wyłącznie w postaci jonów NO3- i NH4+. Nawozy zawierające te 
formy azotu są nawozami szybkodziałającymi i łatwo ulegającymi wymywaniu. 
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PLAN NAWOŻENIA AZOTEM

Plan nawożenia azotem jest podstawowym narzędziem do prawidłowego zarządzania składnika-
mi pokarmowymi w produkcji roślinnej i jedną z najważniejszych praktyk ograniczających straty azotu 
z rolnictwa. Obowiązek sporządzania planu nawożenia azotem został zawarty w programie azotano-
wym, który wskazuje podmioty zobowiązane do jego opracowania oraz określa jego zakres.

Podmiot prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów
lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg

lub 750 stanowisk dla macior (fermy wielkoprzemysłowe)

 � Zobowiązany jest do posiadania planu nawożenia azotem.
 � Może zbyć do 30 proc. gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzysta-

nia, a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować 
na użytkach rolnych. 

 � Plan nawożenia należy opracować zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na 
podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasob-
ności gleb.

 � Podmiot zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolni-
czej o tym planie.

Jeżeli inny producent nabywa do bezpośredniego rolniczego wykorzystania nawóz naturalny lub 
produkt pofermentacyjny od tego podmiotu, jest on zobowiązany do posiadania planu nawożenia 
azotem. Plan nawożenia jest wymagany również w przypadku nabywania nawozów od podmiotu 
importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny.

 � Cząsteczki mocznika dopiero w procesie hydrolizy z udziałem enzymów glebowych ulegają 
transformacji do formy amonowej. Tempo hydrolizy mocznika zależy od temperatury i może 
trwać dwa dni w temp. 30 st. C, natomiast w temp. 5 st. C – 10 dni. Mocznik jest zatem nawo-
zem działającym nieco wolniej niż saletry i siarczan amonowy, szczególnie w warunkach ni-
skiej temperatury. Z tego względu nie zaleca się stosowania go wczesną wiosną na oziminy.

 � Nawozy mineralne azotowe stosuje się bezpośrednio przed siewem lub łącznie z siewem ro-
ślin oraz pogłównie w okresie wegetacji, dostosowując dawki do dynamiki pobierania azotu 
przez rośliny. 
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Podmiot posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych
lub uprawiający uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,

lub utrzymujący obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego

 � Zobowiązany jest do posiadania planu nawożenia azotem.
 � Plan nawożenia azotem należy opracować odrębnie dla każdej działki rolnej, tj. po-

wierzchni z jedną rośliną uprawną o jednakowym potencjale plonowania i niezmiennych 
elementach uproszczonego bilansu N lub powierzchni do 4 ha, jeśli wykonano badania Nmin 
w próbkach gleby.

 � Do ustalenia dawek azotu w tym planie należy stosować uproszczony bilans azotu (zgod-
nie z Załącznikiem 8 programu azotanowego).

Podmiot, który nie jest zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, sto-
suje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego 
ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach 
uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem 
(NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin lub sporządza plan nawożenia azotem i sto-
suje dawki wynikające z tego planu.

Terminy stosowania nawozów na gruntach rolnych

Terminy, kiedy można stosować nawozy zawierające azot, wyznacza program azotanowy. Jed-
nak z uwagi na dużą zmienność warunków pogodowych w poszczególnych latach dopuszcza się 
pewne odstępstwa w warunkach, o których mowa w tabeli 2 (patrz: Informacje dodatkowe).

Źródła: 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu dzia-

łań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 
1339);

• Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, IUNG-PIB Puławy red., MRiRW, MGMiŻŚ, 
Warszawa 2019.
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Rodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe 
mineralne oraz 

naturalne płynne

Nawozy
naturalne stałe

Grunty orne 1 marca
– 20 października

1 marca
– 31 października

Grunty orne na terenie gmin: Dubeninki, Gołdap, 
Kalinowo, Kowale Oleckie, Kruklanki, Olecko, 
Świętajno, Wieliczki

1 marca
– 15 października

Grunty orne na terenie gmin: Barczewo, Biskupiec, 
Braniewo (gm. miejska i wiejska), Dąbrówno, Dobre 
Miasto, Dywity, Działdowo (gm. miejska i wiejska), 
Elbląg (gm. miejska i wiejska), Frombork, Gietrzwałd, 
Godkowo, Górowo Iławeckie (gm. miejska i wiejska), 
Grodziczno,  Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława (gm. 
miejska i wiejska), Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, 
Janowo, Jonkowo, Kisielice, Kiwity, Kurzętnik, Lelkowo, 
Lidzbark, Lidzbark Warmiński (gm. miejska i wiejska), 
Lubawa (gm. miejska i wiejska), Lubomino, Łukta, 
Małdyty, Markusy, Milejewo, Miłakowo, Miłomłyn, 
Młynary, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie (gm. miejska 
i wiejska), Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Ostróda (gm. 
miejska i wiejska), Pasłęk, Pieniężno, Płoskinia, 
Płośnica, Rozogi, Rybno, Rychliki, Stawiguda, Susz, 
Świątki, Tolkmicko, Wielbark, Wilczęta, Zalewo

1 marca
– 25 października

Uprawy trwałe
1 marca
– 31 października

1 marca
– 30 listopadaUprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

Gleby odłogowane Nie stosuje się nawożenia cały rok*
*dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią przed zakończeniem odłogowania

Informacje dodatkowe: 
Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych 
przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach 
dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stoso-
wania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi 
na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stoso-
wania nawozów to dzień 30 listopada. 

Tabela 2
Terminy i warunki dozwolonego stosowania nawozów na gruntach rolnych
w województwie warmińsko-mazurskim


