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Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie kukurydzy i pszenicy

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” kierowane jest do wszystkich rolników, 
producentów rolnych, osób prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne, oraz taką dzia-
łalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. Zawiera 
wymogi, które są obowiązkowe do stosowania we wszystkich wymienionych podmiotach: 

 � wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, przykrytych śniegiem;
 � zasady stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych czy na terenach o dużym nachy-

leniu; podaje dozwolone odległości, jakie należy zachować przy nawożeniu w pobliżu wód;
 � dozwolone terminy stosowania nawozów naturalnych (czyli pochodzenia odzwierzęcego, jak 

obornik, gnojowica, gnojówka) oraz azotowych mineralnych; 
 � warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz wielkości i pojemności urządzeń do ich 

przechowywania;
 � sposób ustalania dawki nawozów, obowiązki dotyczące posiadania planu nawozowego; 
 � wymienia sposoby obowiązkowego dokumentowania realizacji działań zawartych w Programie.

Zgodnie z prawem wymogi tego Programu obowiązują w całym kraju od 26 lipca 2018 roku, 
z wyjątkiem obowiązków dotyczących sporządzania planu nawozowego w gospodarstwach do tego 
zobowiązanych, który jest wymagany od 1 stycznia 2019 roku.

Ustanowione zostały także przepisy przejściowe, dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni 
lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych w zależności od wielkości produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwie: do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów hodowlę 
drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów i hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg lub 750 macior. Pozostałe podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodar-
skich w liczbie mniejszej niż 210 DJP mają czas na dostosowanie do 31 grudnia 2024 roku.

Jak wspomniałem wcześniej, jednym z obowiązków jest obowiązek posiadania planu nawoże-
nia, planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu w zależności od powierzchni 
gospodarstwa lub wielkości produkcji.  

Zatem środki oraz sposoby postępowania w Programie różnicuje się w zależności od:
 � liczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich;
 � wielkości użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja rolna;
 � intensywności prowadzonej produkcji rolnej;
 � części obszaru kraju z uwzględnieniem:

a) warunków glebowych,
b) warunków klimatycznych,
c) warunków wodnych i środowiskowych,
d) ukształtowania terenu,
e) zagospodarowania gruntów oraz praktyki rolniczej, w tym płodozmianu.
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WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.4

Prawidłowo wykonany plan nawożenia pozwala na racjonalne gospodarowanie nawozami natu-
ralnymi oraz nawozami mineralnymi, biorąc pod uwagę nie tylko czynniki ekonomiczne, ale i ochronę 
środowiska.

W tym miejscu możemy zadać pytanie: kogo dotyczy Program? Dotyczy większości gospodarstw, 
przy czym zalecane praktyki prowadzone w poszczególnych gospodarstwach zależeć będą od wiel-
kości gospodarstwa i sposobu produkcji. 

Zatem gospodarstwa możemy podzielić na 4 grupy i przypisać im wymogi:
 � małe, poniżej 10 UR lub poniżej 10 DJP – przestrzegają terminów nawożenia i składowa-

nia nawozów naturalnych;
 � średnie, równe 10 ha UR lub 10 DJP i większe:

• przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych;
• prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
• posiadają obliczenia maksymalnych dawek azotu lub dobrowolnie plan nawożenia azotem;

 � duże, powyżej 100 ha UR lub 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP:
• przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych;
• prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
• posiadają plan nawożenia azotem;

 � bardzo duże, powyżej 40 tys. szt. drobiu lub 2000 szt. świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 macior:
• przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych;
• prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
• posiadają plan nawożenia azotem (zatwierdzony przez OSRCH) opracowany zgodnie 

z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz 
potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i na-
wozy. Kopia planu musi być przekazana do WIOŚ i wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

W przepisach rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu” pojawia się zapis (w grupie gospodarstw dużych – patrz wyżej), że plan 
nawożenia azotem muszą sporządzać gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej 
50 ha upraw intensywnych lub posiadające powyżej 60 DJP.

Oznacza to, że rolnik uprawiający ponad 50 ha upraw intensywnych jest zobowiązany do po-
siadania opracowanego corocznie planu nawożenia azotem, musi prowadzić ewidencję zabiegów 
agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotu oraz przestrzegać terminów nawożenia i skła-
dowania nawozów.

Jest sporządzona dokładna lista takich upraw, a dla każdej z nich  ustalone są progi nawożenia 
azotem. Pełna lista upraw intensywnych znajduje się w załączniku nr 7 w rozporządzeniu Rady 
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Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia” cytowanego na początku broszury. 

Lista upraw intensywnych w uprawie polowej – załącznik nr 7 do Programu:  
1) pszenica, powyżej 120 kg N/ha,
2) pszenżyto, powyżej 100 kg N/ha,
3) żyto mieszańcowe, powyżej 100 kg N/ha,
4) kukurydza, powyżej 160 kg N/ha,
5) rzepak, powyżej 150 kg N/ha,
6) burak cukrowy, powyżej 150 kg N/ha,
7) burak pastewny, powyżej 150 kg N/ha,
8) ziemniak późny, powyżej 120 kg N/ha,
9-19) kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta brukselka, marchew, seler korzeniowy, 

burak ćwikłowy, ogórek, cukinia, cebula, por oraz uprawy intensywne w uprawie pod 
osłonami: pomidor, ogórek, papryka.    

Jeżeli gospodarstwo corocznie stosowało takie lub wyższe dawki azotu,
teraz jest zobowiązane do posiadania i przestrzegania planu nawożenia azotem.

Uwaga! W Programie azotanowym zawarte są tabele (czytaj załączniki) z danymi, które są nie-
zbędne do prawidłowego wyliczenia bilansu azotu, m.in. pobranie jednostkowe azotu, równoważniki 
nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu stosowania, zmniejszenie dawki N pod 
roślinę następczą, zasoby azotu mineralnego wiosną  w warstwie gleby 0-60 cm (kg N/ha) oraz mak-
symalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł dla uprawy w plonie głównym (N w kg/ha). 
Do obliczeń potrzebna jest również zawartość azotu w odchodach zwierzęcych.

Tabela 10. Pobranie jednostkowe azotu dla omawianych roślin

Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczony bilans azotu:
dawka N min. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg 

N/t] (według Tab. 10) – Σ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla roślin uprawia-
nych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (według Tab. 12) / 0,7 (współczynnik wykorzy-
stania N z nawozów azotowych mineralnych).

Rodzaj upraw Pobranie składnika (kg N na tonę produktu)

Rzepak, nasiona 50

Pszenica (jara, ozima) 27

Kukurydza na ziarno 26

Kukurydza, zielona masa 2,4
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WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.6

Przykład 1 –  wyliczenia dawki azotu dla pszenicy jarej:
Uwarunkowania: uprawa pszenicy jarej na glebie średniej, w drugim roku po oborniku bydlęcym 

od krów mlecznych z obory głębokiej, zastosowanym w dawce 30 t/ha, o spodziewanym plonie 6 t/ha: 
1. Wyznaczenie potrzeb pokarmowych pszenicy: 

• 6 t/ha (zakładany plon) x 27 kg = 162 kg (czyli zakładany plon x pobranie jednostkowe 
azotu);

2. Obliczanie ilości azotu działającego z innych źródeł: 
• 30 t/ha obornika x 2,6 kg N/t (zawartość kg N/t) x 0,15 (równoważnik nawozowy w II roku) 
= 11,7 kg N/ha; 
• 62 kg N min. (zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm w kg/ha, gleba 
średnia) x 0,6 (współczynnik stosowania obornika wiosną) = 37,2 kg N/ha;

3. Obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych na podstawie bilansu azotu, tj. dawki 
nawozów azotowych mineralnych (N) = (potrzeby pokarmowe roślin – N działający z innych 
źródeł) /0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów mineralnych).

Zatem dawka nawozów azotowych mineralnych = (162 kg N/ha - 11,7 kg/ N/ha - 37,2 kg N/ha / 0,7) 
= 161,57 kg N/ha.

Podsumowanie: z obliczeń wynika, że aby uzyskać plon pszenicy jarej 6 t/ha, trzeba zastosować 
dodatkowo nawożenie mineralne w wysokości 161,57 kg N/ha.

W gospodarstwach, w których nie ma obowiązku opracowania planu nawożenia i bilansu azotu, 
nawozy azotowe można stosować tylko w dawkach nieprzekraczających maksymalnych dawek azotu 
pochodzących ze wszystkich źródeł, ustalonych dla uprawy w plonie głównym.

Tabela 14. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w głównym 
(N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilan-
sowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony 
roślin (wybrane uprawy)

Rodzaj uprawy Maksymalne ilości azotu działającego
ze wszystkich źródeł (N kg/ha)

Kukurydza na ziarno 240

Pszenica ozima 200

Jęczmień jary pastewny 140

Mieszanki zbożowe na ziarno 140

Rzepak 240

Żyto mieszańcowe 150

Kukurydza na zielonkę 240
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Data za-
stosowania 

nawozu

Uprawa, 
na której 

zastosowa-
no nawóz 
(gatunek)

Powierz 
chnia upra-

wy (ha)

Powierz 
chnia, na 
której za-

stosowano 
nawóz (ha)

Rodzaj 
nawozu (za-
wartość N)

Dawka za-
stosowane-
go nawozu 
(kg N/ha)

Dawka za-
stosowane-
go nawozu 
(N/na za-

stosowaną 
powierzch-
nię uprawy)

Przykład 2 – wyliczenie maksymalnej dawki azotu dla kukurydzy
pochodzącej ze wszystkich źródeł (w tym przypadku w gospodarstwie nie ma obowiązku opra-

cowania planu nawożenia).
Rolnik zamierza zastosować wiosną pod kukurydzę na ziarno 30 t obornika z obory płytkiej (od 

bydła opasowego powyżej 1. roku życia) na glebie średniej i 200 kg N w nawozach mineralnych.

Obliczenie ilości azotu działającego (Nd) = Nd z obornika + Nd z nawozów mineralnych:
• Nd z obornika = 30 t/ha x 2,7 (Tab. 9) x 0,4 (tab. 11) = 32,4 kg N/ha.
• Nd z gleby = 62 kg N/ha (Tab.12) x 0,6 (Tab. 11) = 37,2 kg N/ha.
• Suma azotu działającego = 37,2 kg N/ha + 32,4 kg N/ha + 200 kg N/ha = 269,6 N kg/ha.
• Sumaryczna ilość azotu działającego 269,6 N kg/ha jest większa od maksymalnej ilości zawar-

tej Tab. 14 = 240 N kg/ha.

Obliczenia wskazują, że rolnik powinien zmniejszyć dawkę azotu w nawozach mineralnych co 
najmniej o 269,6 kg N/ha - 240 kg N/ha = 29,6 kg N/ha.

Wszystkie gospodarstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji
zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Tabela 15. Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem
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Azot mineralny z zasobów glebowych 0,91) 0,62)

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

49 59 62 66

Azot w glebie 

Tabela11. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu stosowania

Tabela 12. Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm (kg N/ha)1)

1) w uprawach roślin ozimych dla nawożenia wiosną
2) w uprawach roślin jarych

1) do obliczeń podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami badania wiosną Nmin. Dla działki rolnej i zastosować 
sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej.

Uwaga! Poszczególne tabele, o których mówi się w ulotce (tj. tabela 10, 11, 12,14, 15), są od-
niesieniem do tabel zawartych w załącznikach w rozporządzeniu MRiRW z dnia 5 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Programie działań…”.

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

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

2. Materiały szkoleniowe CDR z 11-12.02.2019.




