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Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabie-
giem bardzo kosztownym. Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Aplikacja nawozów 
w potrzebnej ilości, we właściwym czasie i w odpowiedni sposób zapewnia ich dobre wykorzystanie 
przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności nawożenia i opłacalności produkcji. Wysoki stopień 
wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to 
konkretny wymiar finansowy (strata 1 kg składnika kosztuje rolnika obecnie ponad 4 zł). Co oznacza, że:

przy dawce azotu równej 70 kg N/ha i wykorzystaniu na poziomie 50% (przeciętne wartości
w polskim rolnictwie) z 1 ha użytków rolnych rocznie tracimy 35 kg N/ha, czyli ok. 140 zł/ha.

Jak więc widzimy straty składników nawozowych znacznie obniżają opłacalność produkcji, a po-
nadto stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w szczególności wodnego.

W procesie zmniejszania zanieczyszczenia wód i ograniczania strat azotu z rolnictwa duże znacze-
nie odgrywają dobre praktyki w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi w gospodarstwie. Waż-
ne jest promowanie i wdrażanie w gospodarstwach rolnych praktyk zwiększających efektywność wyko-
rzystania azotu poprzez racjonalne gospodarowanie nawozami, w tym: systematyczne wapnowanie gleb, 
bilansowanie materii organicznej w glebie, a także bilansowanie nawożenia azotem, fosforem i potasem.   

Bilans materii organicznej w glebie

Od wielu lat, w glebach uprawnych Polski, stwierdza się ujemny bilans materii organicznej. Jest 
on spowodowany intensywną mineralizacją próchnicy w wyniku uprawy mechanicznej gleby oraz 
nieprawidłowym zmianowaniem roślin, a głównie niedostatecznym zwrotem materii organicznej do 
gleby z nawozami naturalnymi i organicznymi. Materia organiczna pełni w glebie bardzo ważną rolę, 
przede wszystkim wpływa na stosunki wodno-powietrzne gleby oraz zwiększa retencję wody w gle-
bie. Dodatkowo znacząco zwiększa właściwości sorpcyjne gleby i ilość dostępnych form składników 
pokarmowych, co umożliwia zmniejszenie nawożenia mineralnego.

W bilansowaniu materii organicznej gleby istotne jest prawidłowe zmianowanie roślin, któremu 
towarzyszy uprawa międzyplonów, przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie nawozów zielo-
nych, nawozów naturalnych i organicznych.

Plan nawozowy podstawowym narzędziem racjonalnej gospodarki nawozowej

Racjonalne zarządzanie składnikami nawozowymi w gospodarstwie ułatwia plan nawozowy. 
Plan nawozowy jest też dokumentacją stosowanych zabiegów, która umożliwia poprawne planowanie 
nawożenia na kolejne lata. Do opracowania planu nawozowego konieczne jest posiadanie aktualnych 
wyników badań gleb w zakresie, co najmniej odczynu pH oraz zawartości przyswajanych form fosfo-
ru, potasu i magnezu. Znajomość zasobności gleby umożliwia określenie długoterminowej strategii 
gospodarowania składnikami pokarmowymi w gospodarstwie:
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• bardzo niska i niska zawartość wskazuje na potrzebę intensywnego nawożenia, które zabez-
piecza potrzeby pokarmowe roślin, a jednocześnie zwiększa zasobność gleby,

• na glebach o zawartości średniej nawożenie powinno zapewniać zwrot składników pobranych 
z gleby przez rośliny,

• w warunkach zawartości wysokiej i bardzo wysokiej nawożenie można ograniczyć, ponieważ 
rośliny mogą korzystać z glebowych rezerw składników.

Badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego można wykonać w okręgowych stacjach 
chemiczno-rolniczych. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działają: Okręgowa Sta-
cja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku, w Gdańsku i w Warszawie. Zasięg 
działania poszczególnych stacji oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.schr.gov.pl.

Dawki NPK wyliczone w planie nawozowym uwzględniają potrzeby pokarmowe roślin pomniej-
szone o rezerwy glebowe dostępnych dla roślin składników pokarmowych, przedplon oraz  zasto-
sowane nawozy naturalne i ich działanie następcze. Takie podejście pozwala na oszczędne go-
spodarowanie jednym z najdroższych środków produkcji, jakim są nawozy mineralne. Prawidłowe 
sporządzenie planu nawozowego wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, co wiąże się z potrzebą 
wsparcia i pomocy ze strony doradztwa rolniczego.

Ponadto od stycznia 2019 r. sporządzanie planów nawożenia azotem jest wymogiem 
określonym w programie azotanowym. Program azotanowy zobowiązuje do posiadania planu 
nawożenia azotem producentów, którzy:

• prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń 
powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior lub

• posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub
• prowadzą uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha (ich lista 

została określona w załączniku nr 7 do „Programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”), lub

• utrzymują obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego, lub
• nabyli nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od podmiotu, który prowadzi chów 

lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, lub od podmiotu 
importującego.

Gospodarstwa posiadające równo lub powyżej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące 
zwierzęta w liczbie równej lub większej 10 DJP wg stanu średniorocznego mają obowiązek 
przestrzegać wyliczonych maksymalnych dawek azotu dla upraw lub posiadania planu na-
wożenia azotem.
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Regulacja odczynu gleby pierwszym krokiem
do zwiększenia efektywności nawożenia mineralnego

W Polsce zakwaszenie gleb jest najważniejszym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin. 
Obecnie około 50% gleb charakteryzuje się kwaśnym odczynem. Nadmierne zakwaszenie gleb 
zmniejsza efektywność większości zabiegów agrotechnicznych, w tym nawożenia mineralnego. 
Ze wzrostem zakwaszenia gleby następuje silne zakłócenie pobierania składników pokarmowych 
przez rośliny, co skutkuje nie tylko zmniejszeniem plonów, ale również pogorszeniem ich jakości. 
Zakwaszenie prowadzi również do pogorszenia większości agrochemicznych właściwości gleb oraz 
funkcjonowania agroekosystemów.

Zabiegiem obniżającym kwasowość gleb jest wapnowanie. Stosując odpowiednie dawki wapna 
podnosimy odczyn gleby do poziomu optymalnego dla danej gleby i dostosowanego do wymagań 
poszczególnych gatunków roślin. Jednak, żeby zabieg wapnowania był efektywny, powinien być ce-
lowy, czyli powinien wynikać z aktualnych potrzeb wapnowania danej gleby oraz powinny być zasto-
sowane odpowiednie ilości nawozu wapniowego.

Potrzeby wapnowania gleb użytków rolnych zależą od odczynu (pH w KCl) i kategorii agrono-
micznej gleby. Dawki nawozów wapniowych niezbędne dla doprowadzenia odczynu do poziomu 
optymalnego dla danej kategorii gleby przedstawiono w tabeli 1.

Kategoria 
agronomiczna gleby

Potrzeby wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekka 3,0 2,0 1,0 –

Lekka 3,5 2,5 1,5 –

Średnia 4,5 3,0 1,7 1,0

Ciężka 6,0 3,0 2,0 1,0

Tabela 1
Zalecane dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na 1ha gruntów ornych
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Dobre praktyki w produkcji roślinnej
ograniczające przedostawanie się azotanów do wód:

 � Analiza gleby i sporządzanie planu nawozowego oraz uregulowanie odczynu gleby w celu 
poprawy jej struktury oraz pełnego pobierania składników przez rośliny są bezwzględnym 
warunkiem prawidłowego bilansowania nawożenia azotowego, a przez to punktem wyjścia 
do efektywnej gospodarki nawozowej i ochrony środowiska w produkcji rolniczej;

 � Wdrożenie rozwiązań inteligentnego rolnictwa, w tym technologii precyzyjnych np. ma-
powania pól, czy nawożenia precyzyjnego wykorzystujących aplikacje komputerowe, GPS 
i drony. Precyzyjne nawożenie ogranicza zużycie nawozów i emisję azotu do środowiska. 
Technologia ta ze względów technicznych i ekonomicznych jest zalecana i możliwa w gospo-
darstwach wielkoobszarowych. Gospodarstwa te posiadają duże areały, przy których efekt 
ekonomiczno-jakościowy i środowiskowy jest widoczny ze względu na skalę produkcji;

 � Stosowanie nawozów azotowych otoczkowanych pozwala na spowolnienie uwalniania 
się azotu, a tym samym przeciwdziała wypłukiwaniu nadmiernych ilości tego składnika 
z gleby w razie niekorzystnego przebiegu pogody. Zastosowanie inhibitora ureazy w nawo-
zie zwierającym azot amidowy zmniejsza straty gazowe azotu. Inhibitory nitryfikacji DMPP 
(fosforan 3,4-dimetylo-1H-pirazolu) w nawozach spowolniają proces przekształcania azotu 
z formy jonów amonowych w azotany, zwiększając jej dostępność dla roślin, w rezultacie 
następuje ograniczenie wymywania azotanów do wód gruntowych.

 � Prawidłowe zmianowanie roślin, któremu towarzyszy uprawa międzyplonów i przyory-
wanie resztek pożniwnych. W prawidłowym zmianowaniu po uprawach akumulujących 
azot w glebie powinny być uprawiane rośliny o dużym zapotrzebowaniu na azot. Istotne 
znaczenie ma przyorywanie słomy, gdyż wzbogaca glebę w substancję organiczną, zwięk-
sza zawartość składników pokarmowych, w szczególności potasu, korzystnie wpływa na 
strukturę i gospodarkę wodną gleby, przyczynia się do biologicznej immobilizacji azotu 
(jego asymilacji przez mikroorganizmy glebowe). W przypadku uprawy ozimin przed przy-
oraniem słomy wymagane jest stosowanie dodatku azotu mineralnego w ilości około 8 
kg N na każdą tonę słomy zbóż, gdyż samo nawożenie słomą może powodować obniżkę 
plonów tych roślin.

 � Ograniczanie jesiennej uprawy gleby do niezbędnego minimum, np. przyorania obornika 
lub zaorania mieszanek bobowato-trawiastych w okresie późnej jesieni, aby ograniczyć mi-
neralizację resztek i wymywanie azotu do wód gruntowych;

 � Stosowanie międzyplonów, które odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w ochronie gleby 
przed erozją, jak i zagospodarowują azot i potas, które mogłyby zostać wymyte w głąb profilu 
glebowego:
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• utrzymywanie okrywy roślinnej gleby w okresie całorocznym,
• na glebach piaszczystych stosowanie w zmianowaniu poplonów ozimych i przyorywanie 

ich wiosną,
• na glebach cięższych stosowanie międzyplonów o głębokim systemie korzeniowym (gor-

czyca biała, rzodkiew oleista, rzepik), co prowadzi do rozluźnienia podglebia.

 � Uprawy konserwujące, np. wysiew w mulcz lub siew pasowy (ograniczenie orek i pozosta-
wienie resztek pożniwnych na powierzchni gleby zmniejsza wymywanie biogenów do wód 
gruntowych i chroni glebę przed erozją);

 � Unikanie wczesnego zaorywania plantacji bobowatych drobnonasiennych (koniczyny, 
lucerny) oraz ich mieszanek z trawami, które pozostawiają w resztkach pożniwnych znaczne 
ilości azotu. Ich wczesne zaoranie doprowadza do gwałtownej mineralizacji i wymywania 
azotu. W celu zapobiegania takim stratom należy wysiać poplony, albo zaorać plantację jak 
najpóźniej jesienią lub wiosną;

 � Stosowanie odpowiednich technologii nawożenia gnojowicą i gnojówką (np. inżekto-
rów, węży wleczonych, aparatów płozowych), ograniczających możliwość zanieczyszczenia 
wód oraz emisję amoniaku w trakcie aplikacji do gleby;

 � Zastosowanie alternatywnych metod przetwarzania nawozów naturalnych z wykorzy-
staniem elementów biogospodraki (np. separacja, zakwaszanie gnojowicy, kompostowanie 
aeracyjne obornika, metanogeneza-biogazownie).

 � Utrzymanie niezbędnej infrastruktury wodnej oraz przyrodniczej, zatrzymującej biogeny 
(miedze śródpolne, zadrzewienia i zakrzewienia przy ciekach wodnych, oczka wodne). Mo-
kradła (tereny wodno-błotne) i oczka wodne pełnią w środowisku rolę filtrów, poprawiając 
jakość i skład chemiczny wód powierzchniowych i gruntowych. Zatrzymują również nadmiar 
składników pokarmowych: azotu, fosforu, oraz substancje toksyczne.
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Podsumowanie 
Racjonalne gospodarowanie nawozami nie tylko chroni wody przed zanieczyszczeniem azota-

nami, ale i korzystnie wpływa na żyzność gleby i plonowanie roślin, a jednocześnie pozwala obni-
żyć koszty produkcji, ograniczając zużycie nawozów mineralnych. W dobie znacznych ograniczeń 
w stosowaniu nawozów zawierających azot bardzo istotne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki 
nawozowej pozwalającej na optymalizację produkcji z uwzględnieniem celów społecznych i środowi-
skowych. W celu podnoszenia efektywności nawożenia należy ograniczać straty składników nawo-
zowych, czyli stosować je w takich ilościach, formach i terminach, które pozwolą w jak największym 
stopniu wykorzystać je przez rośliny.

Do tego niezbędne jest wykonanie pełnego planu nawozowego, który uwzględnia potrzeby pokar-
mowe roślin oraz zasobność gleb w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe, a także wdrażanie 
w gospodarstwach rolnych dobrych praktyk ograniczających przedostawanie się azotanów do wód.


