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Podstawy prawne działania Stacji Chemiczno-Rolniczych

Ustawa z dnia 10 lipca 2007r o nawozach i nawożeniu, (Dz.U. Nr 147, poz. 1033) 

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30stycznia 2008r w 

sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonane przez 

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze  ( Dz. U. Nr 29, poz 174 z późniejszymi 

zmianami )

Terytorialny zasięg działania jednostki określony jest w Zarządzeniu Nr 17 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004r. 

(Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 12 z dnia 30 kwietnia 

2004).
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- pobieranie prób i analizę gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych oraz    

nawozów i substancji polepszających glebę ,

- wykonywanie wyceny wyników badań gleb, roślin, płodów   

rolnych i leśnych,

-doradztwo w sprawach nawożenia,

- wykonywania ekspertyz i wydawania opinii dotyczących 

zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz   

prawidłowego stosowania nawozów,

-prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie 

- Monitoring azotu (Nmin wiosna jesień od 1997, 2004 nowe punkty ok. 280),

- Monitoring P w wodach powierzchniowych ,

- Zadania wynikające z WPR (wyznaczenie stref ONW  ),

Dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług i wykonywanych prac 

badawczych, Stacja współpracuje z wieloma instytucjami, w tym instytutami 

resortowymi, bierze udział w systemie międzynarodowych badań biegłości, oraz 

posiada wdrożony system zapewnienia jakości.

Działania OSCHR wynikająca z Ustawy o nawozach i nawożeniu



Co to jest plan nawożenia?

WKŁAD PRODUKT

To kwestia zapewnienia równowagi 

pomiędzy nawożeniem i produkcją
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Plan nawożenia jest to prawidłowy rozdział nawozów naturalnych,

organicznych i mineralnych pod poszczególne gatunki upraw w gospodarstwie z

uwzględnieniem ich dawek i terminów stosowania, dostosowany do lokalnych

warunków glebowo-siedliskowych, stanu zakwaszenia i zasobności gleby na

poszczególnych polach. Najważniejszym celem planu nawozowego jest

oszacowanie i maksymalne wykorzystanie rezerw składników nawozowych

jakie tkwią we własnym gospodarstwie.



Plan nawozowy ma wyraźnie zaznaczone dwa aspekty:

- aspekt rolniczy 

- aspekt ochrony środowiska rolniczego 

-aspekt rolniczy polega na zwiększeniu efektywności realizowanego nawożenia

poprzez pełne wykorzystanie “własnej siły nawozowej” w gospodarstwie, co

przyczynia się do zmniejszenia nakładów na nawożenie mineralne, dla

wytworzenia jednostki plonu. Pozwala także kontrolować stan zasobności gleby.

-aspekt ochrony środowiska rolniczego związany jest przede wszystkim z tym, że

sporządzenie planu nawozowego dzięki ścisłemu dostosowaniu nawożenia do

potrzeb nawozowych roślin, zmniejsza zastosowania nadmiernych dawek

nawozów, co pośrednio przyczynia się do ograniczenia strat składników na drodze

wymywania czy ulatniania do atmosfery.



KTO POWINIEN POSIADAĆ PLANY NAWOŻENIA NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

(Dz. U Nr 147 poz. 1033 art. 18)

• podmioty, które 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,

• nabywcy nieprzetworzonych nawozów naturalnych, 

• Podmiot prowadzący chów lub hodowlę świń  zobowiązany jest 
zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem, co najmniej 70 
% gnojówki i gnojowicy, a pozostałe 30 % może zbyć.

• Obornik i pomiot ptasi może być zbywany w całości. 

• Planu nie musi posiadać podmiot zbywający nawozy naturalne w całości.

• Plany nawozowe opracowane  w oparciu o art. 18  Ustawy  o nawozach i 
nawożeniu dla podmiotów prowadzących chów i hodowla trzody chlewnej, 
drobiu  oraz nabywców nawozów naturalnych są muszą posiadać pozytywna 
opinie wydaną  przez   Okręgową Stacje Chemiczno-Rolnicza, 



• Podmiot, (chów i hodowla trzody chlewnej, drobiu ), nabywca nawozu 
naturalnego, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności, kopię planu nawożenia, wraz z opinią, o 
której mowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii.

• Nieprzetworzone nawozy naturalne, w tym gnojowica, mogą być zbywane 
do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie 
umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Strony 
przechowują umowy przez okres co najmniej 8 lat od daty zawarcia.

• Nabywca nieprzetworzonego nawozu naturalnego opracowuje, w terminie 
30 dni od dnia zawarcia umowy, plan nawożenia, jednak nie później niż do 
dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.

• Plan nawożenia sporządza się raz w ciągu roku (gospodarczego w 
rolnictwie) przed zastosowaniem nawozów naturalnych,

• W razie zmiany gatunku rośliny uprawnej lub kierunku produkcji 
zwierzęcej w okresie, na który opiniowano plan nawożenia, konieczne jest 
dokonanie korekt i zaopiniowanie tych zmian.



INNE PRZEPISY

• beneficjenci programów rolnośrodowiskowych,

• program młody rolnik, 

• rolnicy z obszarów szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych (obszary OSN),



KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ PLAN NAWOŻENIA?

• producent rolny/podmiot,

• inna jednostka (np. ODR) na jego zlecenie,

• okręgowa stacja chemiczno-rolnicza - na zlecenie producenta rolnego/podmiotu.



NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM WYTYCZNYCH Z 
PLANU NAWOZOWEGO:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Inspekcja Ochrony Środowiska,

- ARiMR.

Sankcje karne na podstawie Ustawy o nawozach i nawożeniu 

(Dz. U. nr 147 poz. 1033)

Art. 33. 1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu 
prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli podmiot 
prowadzący chów lub hodowlę nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 34. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji, wstrzymać 
prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli nawozy 
naturalne są stosowane niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia

Art. 35. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska zezwala, w drodze decyzji, na ponowne 
podjęcie prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli 
podmiot prowadzący chów lub hodowlę usunie naruszenia stanowiące podstawę do 
wydania decyzji, o których mowa w art. 33 i 34.



ZASADY SPORZĄDZANIA PLANÓW 

Plan nawożenia musi być opracowany zgodnie z zasadami dobrej

praktyki rolniczej na podstawie składu chemicznego nawozów oraz

potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając

stosowane odpady, środki wspomagające uprawę roślin i dodatki do

wzbogacania gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 3.10 2002 r. nr 1774/2002

(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002 z późn. zm).

Do sporządzenia planu wymagane jest zatem:



• Posiadanie aktualnych wyników badań odczynu i zasobności gleby w składniki 
mineralne uzyskanych w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub 
laboratorium akredytowanym w zakresie badania gleby. Wyniki badań są 
aktualne przez 4 lata. Jedna próba może reprezentować roślinopole (działka )      
o pow. do 4 ha zgodnie z PN-R-04031:1997, [N, P K Mg pH]

• Posiadanie aktualnych wyników badań nawozów naturalnych, którymi dysponuje 
dany producent rolny, uzyskanych z laboratorium okręgowej stacji chemiczno-
rolniczej lub laboratorium akredytowanym w zakresie badań nawozów 
naturalnych, [N P K sm]

• Posiadanie informacji o powierzchni użytków rolnych przewidzianych do 
nawożenia (aktualny nakaz płatniczy podatku,  wypis z rejestru gruntów), 
powierzchni działek i ich oznakowaniu,

• Posiadanie informacji o gatunkach roślin uprawnych i oczekiwanych plonach, 
oraz miejsca ich uprawy( nr działki),

• Posiadanie informacji o zawartości składników w nawozach organicznych lub 
organiczno-mineralnych stosowanych w gospodarstwie, zgodnie z wymaganiami 
jakościowymi określonymi dla tych nawozów w zezwoleniu ministra właściwego 
ds. rolnictwa oraz o zawartości składników w odpadach, środkach 
wspomagających uprawę roślin i dodatkach do wzbogacania gleby i zawartych w 
nich składnikach nawozowych,



POPRAWNY PLAN NAWOZOWY POWINIEN 
SPEŁNIAĆ WARUNKI:

• Azot zastosowany w nawozach naturalnych nie może przekraczać 

dawki 170 kg N/ha/ w ciągu roku. Dawka nawozów naturalnych 
jest zgodna z Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.

• Dawki składników nawozowych ujęte w planie nawożenia nie 
mogą być wyższe od określonych w zaleceniach nawozowych.

• W przypadkach uzasadnionych można określić dawki składników 
nawozowych na podstawie ich pobrania z plonem rośliny uprawnej, 
po uwzględnieniu stanu zasobności gleby.

• Przypadki, takie to:

- plon wyższy od określonych w zaleceniach nawozowych  

IUNG,

- gatunków roślin nie ujętych w zaleceniach nawozowych IUNG,

- udokumentowanych literaturowo zmian w doradztwie  

nawozowym z podaniem źródła tych zmian (nowe odmiany,   

nowe technologie).



nawozy naturalne,(obornik, gnojówka, gnojowica) oraz organiczne (substancje 
organiczne i ich mieszaniny, w tym komposty) powinny być stosowane w okresie od 
1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod 
osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

dawka nawozu naturalnego, zastosowanego w ciągu roku nie może zawierać więcej 
niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

muszą być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich 
zastosowaniu(10 do 30 % strat po 12 godz),

nie należy ich stosować w odległości mniejszej niż 20 m od stref ochronnych źródeł i 
ujęć wody, 

nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane gdy poziom wody gruntowej 
jest poniżej 1,2 m,

nawozy naturalne nie mogą być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie strefy 
ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, 
kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego 
pasa nadbrzeżnego,

nawozy mineralne w postaci stałej, w pasie o szerokości 20 m od strefy ochronnej 
źródeł i ujęć wody oraz od brzegu zbiorników i cieków wodnych, można stosować 
tylko ręcznie. 16
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KOSZTY ZWIĄZANE Z SPORZĄDZENIEM PLANU 

NAWOZOWEGO:

- Badanie gleby na zawartość makroelementów      13,12 zł/próbę,
(1 próba max na 4 ha)

- Badanie gleby na zawartość azotu mineralnego      28,12 zł/próbę,          

(1 próba max na 4 ha z warstwy 0-60 cm)

- Badanie nawozów naturalnych 168,28 zł/próbę,

- Sporządzanie planu nawozowego 8,75 zł/pole,
(które uważa się powierzchnię użytków rolnych
nie większą niż 4 ha lub każdą uprawę jednego                                                                           

gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4 ha).
- Opiniowanie planu nawozowego 7,11 zł/pole,



Jakie są źródła składników pokarmowych  

w rolnictwie?

gleba
nawóz naturalnynawóz mineralny
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Pierwiastek

Zawartość 

ogólna

Zawartość form 

przyswajalnych

kg na 1 ha kg na 1 ha

N
900-9000 30-300

P
300-3000 45-225

(100-500 kg P2O5)

K
6000-90000 90-600

(110-720 kg K2O)

Mg
3000-30000 15-150

(25-250 kg MgO)

Zn
30-900 0,60-2,40

B
15-300 0,60-2,10

Cu
15-300 2,40-19,50

Mo
1,5-15 0,15-0,50

Zawartość składników pokarmowych w warstwie uprawnej 

gleby ( według W. Łoginowa)



1. Prawo zwrotu składników pokarmowych. Aby utrzymać żyzność gleby należy jej zwracać 
substancje przyswajalne, nie tylko pobrane przez rośliny i zebrane z plonem, ale również te 

które znikają w glebie w formie przyswajalnej w następstwie stosowania dużych ilości 
nawozów mineralnych.

2. Prawo minimum (Liebiega). Wysokość plonów zależy od tego pierwiastka, 
który znajduje się w glebie w ilości minimalnej w stosunku do potrzeb rośliny. 
Pierwiastek ten ogranicza działanie innych i w następstwie powoduje obniżkę 

plonów.

3. Prawo opłacalności nawożenia (Mitscherlicha). Każdy kg dostarczonego do gleby 
nawozu może dać różny efekt: -im mniej danego składnika w glebie, a inne występują w 

ilości optymalnej, tym efekt nawożenia większy (wyższy plon). -im tego składnika w glebie 
więcej, tym efekt nawożenia mniejszy.

4. Prawo maksimum. Nadmiar składnika pokarmowego w glebie ogranicza 
skuteczność działania innych i w następstwie powoduje obniżkę plonów.

5. Prawo wartości biologicznej. Stosowanie nawozów musi mieć na celu nie tylko 
wielkość plonu ale również wysoką jakość tego plonu.

PRAWA NAWOŻENIA - PLONOWANIA ROŚLIN





Skład gleby

5% składniki organiczne 

- 4,25% próchnica
- 0,50% korzenie roślin
- 0,25% organizmy glebowe

45% części mineralne

25% woda glebowa z rozpuszczonymi solami mineralnymi 

25% powietrze glebowe (mniejsza zawartość tlenu niż w atmosferze)
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1000%         100%                 1%  0%  1%               100%         1000%

Pobieranie prób

Przechowywanie

Preparatyka

Analiza chemiczna

Wynik analizy:

0,038793 mg/l

Błędy w badaniach chemiczno-rolniczych



Do laboratorium dostarcza się próbki mieszane, które składają się z próbek pierwotnych.

1. Sposoby pobierania próbek pierwotnych gleby z warstwy ornej i podornej

a- laska glebowa Egnera

b- szpadel

c- laska glebowa żłobakowa

d- laska glebowa spiralna

e- laska glebowa Edelmana



Standardowa analiza wykazuje zwykle:

• pH i potrzeby wapnowania

• Zawartość fosforu (P) 

• Zawartość potasu (K)

• Zawartość magnezu (Mg)

Pobieranie próbek gleby 

Próbka :

• co 4 lat,

• wczesną wiosna lub po zbiorach, 

• z roślinopola,

• 15-20 nakłuć na próbkę średnią
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Podstawowe schematy pobierania próbek gleby dla potrzeb oceny stopnia zakwaszenia 

i zasobności w składniki mineralne 



zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych 

(uprawa, nawożenie)

Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5kg.

Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20 

cm, po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik 

lub woreczek

Próbek nie należy pobierać:

•na obrzeżach pola do 5m

•w miejscach po stogach i kopcach

•w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach

•w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z 

tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).





Ocena zawartości fosforu w glebach metodą
Egnera Riehma w mg P2O5 /100g gleby.

Ocena

zawartości

Zawartość w glebach 

mineralnych organicznych

bardzo niska do 5,0 do 40

niska 5,1 - 10,0 41 – 60 

średnia 10,1 - 15,0 61 - 80

wysoka 15,1 - 20,0 81 - 120

bardzo wysoka od 20,1 od 120



Ocena zawartości potasu w glebach metodą
Egnera Riehma w mg K2O/100g gleby.

Ocena

zawartości

Kategoria gleby

bardzo 

lekkie

lekkie średnie ciężkie organiczne

bardzo

niska

do 2,5 do 5,0 do 7,5 do 10,0 do 30

niska 2,6 -7,5 5,1 -10,0 7,6 -12,5 10,1 -15,0 31 - 60

średnia 7,6 -12,5 10,1 -15,0 12,6 -20,0 15,1 -25,0 61 - 90

wysoka 12,6 -17,5 15,1 -20,0 20,1 -25,0 25,1 -30,0 91 - 120

bardzo

wysoka

od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,1 od 121



Ocena

zawartości

Kategoria gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie organiczne

bardzo niska do 1,0 do 2,0 do 3,0 do 4,0 do 20

niska 1,1 - 2,0 2,1 - 3,0 3,1 - 5,0 4,1 - 6,0 21 - 40

średnia 2,1 - 4,0 3,1 - 5,0 5,1 - 7,0 6,1 - 10,0 41 - 80

wysoka 4,1 - 6,0 5,1 - 7,0 7,1 - 9,0 10,1 - 14,0 81 – 120

bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1 od 121

Ocena zawartości magnezu w glebach metodą

Schachtschabela w mg Mg/100g gleby.



Klasa odczynu gleby

Wartość     

pH

Klasa odczynu

< 4,5 bardzo kwaśny 

4,6 - 5,5 kwaśny

5,6 – 6,5 lekko kwaśny

6,6 – 7,2 obojętny

> 7,3 zasadowy 



Przyswajalność składników pokarmowych w zależności od 
pH gleby



Wpływ pH gleby na przyswajalność 

pierwiastków 
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INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH do oznaczania 
zawartości azotu mineralnego 

wg PN-R-04028:1997

• Do celów nawozowych próbki pobiera się wczesną wiosną 
przed zastosowaniem nawozów.

• Próbki pobierane są do głębokości 60 cm przy pomocy lasek 
o różnej średnicy i długości – najpierw z warstwy 0-30 cm a 
następnie  w tym samym otworze z warstwy 30-60 cm.

• Na polach o małej zmienności (kategoria agronomiczna, 
kompleks rolniczej przydatności, przedplon) jedna próbka 
ogólna powinna przypadać na powierzchnię max. 4 ha.

Termin badania: wczesna wiosna, jesień

Zakres oznaczenia:  Nmin 0-60 cm N-NO3+ N-NH4



Nawozy naturalne 
• Obornik – nawóz naturalny składający się z 

przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki.

• Pomiot ptasi, obornik drobiowy - nawóz naturalny, 
będący mieszaniną wydalin hodowanego drobiu i ściółki.

• Gnojowica – płynna, przefermentowana mieszanina 
odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich i wody, 
ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz.

• Gnojówka – przefermentowany mocz zwierząt 
hodowlanych.
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Skład obornika od różnych zwierząt ( % śm.)

Lp Składnik Bydło
Trzoda 
chlewna

Konie Owce
Kury 
nioski

Obornik 
mieszany

1 Sucha m. 21,00 21,40 24,70 26,80 35,90 21,40

2 Azot 0,47 0,51 0,54 0,75 1,20 0,46

3 Fosfor 0,28 0,44 0,29 0,38 0,79 0,30

4 Potas 0,65 0,68 0,90 1,19 0,80 0,63

5 Wapń 0,43 0,44 0,43 0,58 0,73 0,41

6 Magnez 0,15 0,18 0,16 0,19 0,21 0,15
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METODY SPORZĄDZANIA PLANÓW NAWOŻENIA:

- ręcznie,
zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 4, poz. 44 z 2003 r.).

Pole lub użytek Zasobność gleby 1 Nawozy 

naturalne

Nawozy mineralne kg/ha

Lp Nr pola

(oznaczenie )

Areał

[ha]

Roślina Plon

[t/ha]

Nmin pH P2O5 K2O Dawka [t,m3/ha] N P2O5 K2O CaO

1Klasa zasobności  ustalona wg kryteriów przyjętych przez Stację Chemiczno-Rolniczą na podstawie wyników analiz gleby (mg P2O5/kg gleby 
oraz mg K2O/kg gleby)

- programy komputerowe

Agronom, Nawsald, itp.,

- arkusz kalkulacyjny (http://www.schr.gov.pl zakładka druki i 
formularze

http://www.schr.gov.pl/


Praktyczne zasady przygotowywania planu 
nawożenia
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• Wymagania  pokarmowe jest to  masa składników jaką rośliny muszą 
pobrać w czasie swojego rozwoju aby wydać określone plony.

• Potrzeby nawozowe to ta ilość składników, jaką należy dostarczyć w 
formie nawozów, aby rośliny mogły pokryć swoje wymagania pokarmowe.

Przy uprawie roślin w środowisku bezglebowym wymagania pokarmowe 
odpowiadają potrzebom nawozowym.

W warunkach środowiska glebowego potrzeby nawozowe mogą być mniejsze 
lub większe od wymagań pokarmowych. Są one mniejsze wówczas, gdy 
gleba wykazuje dużą naturalną zasobność w składniki mineralne i rośliny 
pobierają znaczne ilości biogenów z tego źródła. Z większymi potrzebami 
nawozowymi roślin, w stosunku do ich wymagań pokarmowych, mamy do 
czynienia na glebach o niskiej zasobności. 



Wielkość dawek nawozów  jest uzależniona od wielu czynników, które powinny być  uwzględnione w 
planie nawożenia. Do najważniejszych należą:

• Gatunek i odmiana. Na przykład większe zapotrzebowanie na potas wykazują buraki cukrowe niż  

zboża. Nowe odmiany tzw. intensywne wymagają większych dawek.

• Stanowisko (przedplon). Odnosi się to przede wszystkim do roślin motylkowatych 

wzbogacających glebę w azot i pozostawiających często kilkadziesiąt kilogramów N/ha. Nie  

uwzględnienie tych zasobów powoduje często wyleganie pszenicy ozimej.

• Przewidywana wielkość plonu. Rolnik popełnia tu najczęstsze i największe błędy, gdyż rzadko    

uwzględnia wielkość plonu i stosuje nadmiar lub niedobór składników.

• Zasobność gleby w przyswajalny fosfor, potas i magnez.

• Kompleks przydatności rolniczej gleb. Na kompleksach pszennych bardzo dobrych i żytnich 

słabych, potrzeby nawożenia zbóż azotem są mniejsze niż na kompleksach pszennych dobrych i 

żytnich bardzo dobrych.

• Poziom kultury gleby. Duże dawki nawozów można stosować tylko na glebach o wysokiej 

kulturze-uregulowany odczyn, wysoka zasobność w fosfor, potas i magnez, dobre właściwości  

wodno-powietrzne.

• Opady i ich rozkład. Po suchych i ostrych zimach wypłukanie azotu, potasu i magnezu jest 

mniejsze i dawki można obniżyć. Natomiast ogólnie przyjęto, że na każde 10 mm opadu   

zimowego powyżej normy (od października do marca), powinno się zwiększać dawkę azotu o 1  

kg N/ha.

• Przeznaczenie plonu roślin np. wyższe dawki N stosuje się w uprawie zbóż konsumpcyjnych i 

pastewnych w celu zwiększenia zawartości białka, natomiast niższe dawki N uwzględnia się  

pod jęczmień browarny z uwagi na wymaganą optymalna zawartość białka w granicach 9-12 %.

• Stopień wykorzystania składników pokarmowych z nawozów mineralnych i organicznych.

Zależnie od właściwości chemicznych nawozów i biologicznych roślin, wykorzystanie  

składników pokarmowych waha się w granicach 15-90 % i jest najmniejsze dla fosforu 15-40  

%.



Roślin

a

Komple

ks 

przydatn

ości 

rolniczej

KA

G

Pl

on 

t/h

a

N P2O5 K2O MgO

potrzeby nawożenia zawartość w glebie

bd d ś m bm bn n ś w bw bn n ś w bw bn n ś w bw

Pszenic

a ozima

1 Ś 6,7 165 155 145 135 125 80 65 45 30 15 105 90 65 45 30 55 40 25 15 5

2 Ś 6,4 180 170 140 110 95 80 65 45 30 15 110 95 70 50 30 45 40 30 25 15

4, 8 L, Ś 5,5 155 145 115 85 75 75 60 45 30 12 100 85 65 45 30 50 35 25 15 0

5, 9 L

4,2 115 105 80 55 45 60 45 35 20 10 80 70 50 35 25 40 35 25 11 0

3,5 80 65 50 35 20 45 35 25 15 8 60 50 40 30 20 30 20 10 0 0

Pszenży

to ozime

1 Ś 6,2 170 160 130 100 90 90 70 50 35 15 115 95 75 50 35 40 25 20 10 0

2 Ś 5,9 185 175 145 130 115 90 75 55 30 15 120 100 75 55 35 30 25 20 15 10

4, 8 L, Ś 5,5 175 165 130 100 90 90 70 50 35 15 115 100 75 55 40 35 30 20 10 5

5, 9 L 4,6 145 135 105 80 65 80 60 45 30 12 100 85 70 50 35 35 30 25 10 0

6 BL 3,5 110 90 75 60 40 60 45 35 25 10 80 65 55 45 30 30 20 10 0 0

Żyto

1 Ś 4,7 100 85 75 65 50 65 50 40 25 10 85 70 55 40 20 30 20 10 0 0

2 Ś 4,4 115 95 80 65 45 60 45 35 25 10 75 60 45 30 15 25 20 15 10 5

4, 8 L, Ś 4,5 100 85 75 65 55 65 50 35 25 10 85 70 55 40 25 30 20 15 10 5

5, 9 L 4,1 100 85 75 65 50 70 55 40 25 10 90 75 60 45 25 35 25 20 10 5

6 BL 3,1 80 65 50 35 15 50 40 30 20 10 65 55 45 25 15 25 20 10 5 0

Pszenic

a jara

1 Ś 6 145 135 125 115 85 85 65 45 30 12 105 90 65 45 30 45 40 30 14 0

2 Ś 5,7 145 130 115 95 85 85 70 50 30 12 110 90 70 50 30 40 35 30 25 15

4, 8 L, Ś 5,2 145 125 125 95 85 85 65 45 30 12 105 90 65 50 30 45 35 25 14 0

5, 9 L

4 125 115 105 80 70 65 55 40 25 10 85 70 55 40 25 40 35 25 12 0

3 85 75 65 55 40 45 35 25 15 10 60 50 40 30 20 30 20 15 10 0

Nawożenie na podstawie zaleceń nawozowych 
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Roślina

Osiągalny plon (dt z 1 ha)

Na glebach kompleksów

Pobranie składnika

(kg/dt)1

1, 2,

10

3, 4, 8, 

11
5

6, 9,

12
7, 13 N P2O5 K2O

Pszenica ozima 50,0 44,0 32,0 n.u. n.u. 2,4 1,0 2,2

Pszenżyto 48,0 44,0 36,0 32,0 n.u. 2,83 1,11 2,11

Żyto 42,0 39,0 36,0 32,0 22,0 2,1 1,1 2,7

Jęczmień ozimy 46,0 41,0 37,0 23,0 n.u. 2,2 1,1 2,7

Jęczmień jary 46,0 41,0 37,0 23,0 n.u. 2,2 1,0 2,4

Pszenica jara 44,0 39,0 28,0 n.u. n.u. 2,7 1,2 3,2

Owies 42,0 39,0 34,0 23,0 n.u. 2,4 1,2 3,2

Kukurydza na ziarno 60,0 57,0 54,0 48,0 38,0 2,9 1,3 3,3

Ziemniak wczesny 280,0 260,0 240,0 200,0 150,0 0,35 0,15 0,76

Ziemniak śr. wczesny 320,0 295,0 280,0 270,0 222,0 0,35 0,15 0,76

Ziemniak późny 320,0 295,0 280,0 270,0 222,0 0,35 0,15 0,76

Burak cukrowy 450,0 420,0 360,0 n.u. n.u. 0,6 0,24 0,64

Burak pastewny 600,0 560,0 480,0 370,0 n.u. 0,29 0,1 0,49

Rzepak 32,0 28,0 25,0 22,0 n.u. 5,2 2,0 0,51

Len na włókno 60,0 55,0 46,0 n.u. n.u. 0,95 0,45 4,45

Groch 30,0 27,0 21,0 n.u. n.u. 5,7 1,3 4,0

Bobik 35,0 30,0 21,0 n.u. n.u. 6,0 1,8 4,4

Łubin 25,0 25,0 15,0 13,0 10,0 7,8, 1,8 4,8

Kukurydza na zielonkę 500,0 470,0 440,0 350,0 n.u. 0,31 0,1 0,49

Strączkowe na zielonkę 400,0 380,0 360,0 330,0 250,0 0,7 0,16 0,6

Żyto, owies na zielonkę 300,0 295,0 270,0 250,0 200,0 0,34 0,13 0,6

Koniczyna 400,0 380,0 360,0 320,0 n.u. 0,8 0,15 0,6

Lucerna 450,0 400,0 360,0 300,0 n.u. 0,78 0,2 0,6

Trawy 450,0 400,0 380,0 320,0 n.u. 0,38 0,17 0,67

Motylkowe z trawami 480,0 420,0 400,0 340,0 n.u. 0,59 0,18 0,58

Mieszanki zbożowo-strączkowe 350,0 340,0 315,0 290,0 225,0 0,44 0,13 0,6

[1] Pobranie składnika na jednostkę plonu głównego z odpowiednią masą plonu ubocznego,  

n.u. - nie uprawiać

Osiągalne plony roślin i pobranie składników nawozowych



Potrzeby nawożenia azotem = potrzeby pokarmowe roślin = plon x pobranie N/dt

Potrzeby nawożenia P i K = potrzeby pokarmowe roślin x wsp. korekcyjny

Wartość współczynnika korekcyjnego

Potrzeby nawożenia na podstawie potrzeb pokarmowych 

roślin

Zawartość w glebie P i K

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka

1,5 1,25 1 0,75 0,5



RÓWNOWAŻNIKI NAWOZOWE
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Zalecane jest więc ustalanie dawki nawozów naturalnych według zawartości

w nich tzw. azotu działającego, czyli takim samym działaniu nawozowym jak

azot nawozów mineralnych. Azot działający jest to zatem ta część azotu 

całkowitego

w nawozach naturalnych  organicznych, która wykazuje takie samo działanie 

plonotwórcze jak określona ilość tego składnika nawozach mineralnych.

Równoważnik nawozowy określa w jakim stopniu składniki nawozów naturalnych 

i organicznych odpowiadają w działaniu składnikom nawozów mineralnych 

zastosowanych w podobnych warunkach. Równoważniki nawozowe opracowano w 

IUNG w Puławach. Równoważnik 1 oznacza takie same działanie składnika w 

nawozach naturalnych i nawozach mineralnych. Mniejszy od 1 równoważnik 

nawozowy oznacza słabsze działanie składnika w nawozach naturalnych.

(np. równoważnik, np. 70 dla azotu oznacza, że 100 kg N w gnojowicy równoważy 

w działaniu 70 kg azotu nawozów mineralnych.
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Równoważniki nawozowe składników nawozowych w nawozach 

naturalnych  

Rodzaj nawozu Równoważnik nawozowy dla 

terminu stosowania

Jesienny

N/P/K

wiosenny

N/P/K

Obornik (pomiot) 0,3/1/1 0,3/1/1
Gnojowica 0,5/1/1 0,6/1/1

Gnojówka 0,5/1/1 0,8/1/1

Gleba

Termin wywozu (miesiące)

VIII - IX X - XI XII - II III - VII

Azot Potas Azot Potas Azot Potas Azot Potas

Lekka 30 55 45 70 60 80 75 90

Średnia 45 75 60 80 75 90 80 90

Ciężka 70 90 70 90 85 100 80 100

Torfowa 50 50 60 65 70 75 80 90

Równoważniki nawozowe składników nawozowych dla azotu  i potasu



Przybliżone ilości produkowanych nawozów zwierzęcych w zależności 

od gatunku i rodzaju zwierząt oraz systemu ich utrzymania.

Rodzaj zwierząt 

System utrzymania 

obora głęboka obora płytka bezściołowy 

obornik obornik gnojówka gnojowica 

Krowa o mesie 500 kg
- w oborze i na pastwisku 

10,3 t/rok
6,1 t/rok 2,5 t/rok

12,7 t/rok

Jałowizna 0,5-1,5 roku
- w oborze i na pastwisku

5,8 t/rok
3,3 t/rok 1,7 t/rok 7,3 t/rok

Cielęta do 0,5 roku
- w oborze i na pastwisku

1,2 t/0,5 r.
0,7 t/0,5 r. 

0,4t/0,5 r. 1,6 t/0,5 r.

Maciory i knury 0,22 t/mies. 0,11 t/mies. 0,082 t/mies,
0,22 t/mies.

Tuczniki
- powyżej 8 miesięcy
- od 5 do 8 miesięcy

0,18 t/mies.       
0,16 t/mies.

0,085 t/mies.    
0,077 t/mies.

0,068 t/mies.     
0,063 t/mies.

0,18 t/mies.       
0,16 t/mies.  

Prosięta
- od 2 do 4 miesięcy

- do 2 miesięcy
0,11 t/mies.        
0,06 t/mies.

0,052 t/mies.    
0,027 t/mies.

0,043 t/mies.    
0,019 t/mies

0,11 t/mies.    
0,073 t/mies.

Owca
- w oborze i no pastwisku

0,8 t/rok - - -

Opracowanie: prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński, mgr inż. Jolanta Klupś
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Przeciętne zawartości składników w nawozach naturalnych. 

Obornik

W 1 t 5 kg N, 3 kg P2O5, 7 kg K2O, 5 kg CaO i 1,9 kg MgO. 

Gnojówka

W 1 m3 starannie przechowywanej gnojówki znajduje się przeciętnie:

3-4 kg azotu (N)

7-10 kg potasu (K2O)

Gnojowica

W 1 m3 (1 tonie) gnojowicy znajduje się przeciętnie:

3-4 kg azotu (N)

2-3 kg fosforu (P2O5)

3-4 kg potasu (K2O)

oraz wapń, magnez, mikroelementy i substancja organiczna. 
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Orientacyjne straty NPK na 1 DJP w przeliczeniu na 

nawozy mineralne przy składowaniu obornika na 

gruncie:

60-100 kg saletry amonowej

6-10 kg superfosfatu potrójnego

50 kg soli potasowej
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Rośliny
Termin 

stosowania
Uwagi

burak cukrowy jesień -

burak pastewny jesień, wiosna
wiosną stosować obornik dobrze 

rozłożony

ziemniaki na sadzeniaki jesień, wiosna j.w.

ziemniaki na konsumpcję jesień, wiosna j.w.

ziemniak pastewny i przemysłowy jesień wiosna j.w.

kukurydza na ziarno jesień, wiosna j.w.

kukurydza na silos jesień, wiosna j.w.

kapusta pastewna jesień, wiosna j.w.

marchew pastewna jesień, wiosna j.w.

użytki zielone wczesna wiosna

stosować obornik dobrze 

rozłożony (kompost 

obornikowy) 

Terminy stosowania obornika pod ważniejsze rośliny
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Roślina Termin stosowania

użytki zielone, zboża jare koniec marca, kwiecień

rośliny okopowe, inne jare kwiecień, początek maja

rośliny okopowe międzyrzędowo, plony wtóre, kukurydza na silos, kapusta pastewna,

łąki po I pokosie

koniec maja, czerwiec

poplony niemotylkowe lipiec

rzepak ozimy, łąki po II pokosie koniec lipca, sierpień

zboża ozime (małe dawki) wrzesień

TERMINY STOSOWANIA GNOJÓWKI POD GŁÓWNE 

ROŚLINY UPRAWNE

Roślina Termin stosowania

zboża ozime jesienią przed siewem

zboża jare jesienią pod orkę zimową

buraki cukrowe i pastewne jesienią pod orkę zimową

ziemniak na konsumpcję i sadzeniaki jesienią pod orkę zimową

ziemniak przemysłowy i pastewny jesienią i wiosną

kukurydza w plonie głównym jesienią i wiosną

kukurydza w plonie wtórym jesienią i wiosną

rzepak ozimy jesienią przedsiewnie

użytki zielone - kośne od wiosny w dawkach dzielonych np. 20 m3 wiosną, oraz po 20 m3

po I i II pokosie

użytki zielone – spasane na pastwiskach wiosną oraz po II i IV wypasie

TERMINY STOSOWANIA GNOJOWICY POD GŁÓWNE 

ROŚLINY UPRAWNE
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Przyjmując 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych jako optymalną dawkę, 

która w najmniejszym stopniu wpływa na zanieczyszczenie wód gruntowych 

związkami azotu zaleca się stosowanie:

- nie więcej jak 40 ton obornika na 1 ha

- nie więcej jak 45 m3 gnojowicy na 1 ha

Optymalnymi terminami stosowania nawozów naturalnych ze względu na najmniejsze 

straty azotu zarówno w formie gazowej (amoniak) jak i przesiąku do wód gruntowych 

jest wczesna wiosna. 

Przy stosowaniu gnojowicy należy przyjąć wielkość dawek pokrywającą 50% 

zapotrzebowania roślin na azot jako optymalną. Maksymalne pokrycie 

zapotrzebowania na azot w formie gnojowicy nie powinno przekraczać 75%. 

Pozostałą część tego składnika należy zastosować w postaci nawozów mineralnych
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Przykłady dobrych i złych okresów nawożenia

Zboże ozime

Okresy

Nawozy naturalne Nawozy mineralne

Gnojówka, 

gnojowica

Obornik, 

kompost
Płynne Stałe

1. Bezpośrednio przed 

siewem, jesień
możliwy dobry możliwy dobry

2. Wschody i początek 

krzewienia, jesień
możliwy zły możliwy możliwy

3. Spoczynek 

wegetacyjny, zima
zły zły zły zły

4. Ruszenie wegetacji, 

wczesna wiosna
dobry zły dobry b. dobry

5. Krzewienie dobry zły dobry dobry

6. Strzelanie w źdźbło możliwy zły dobry b. dobry

7. Kłoszenie możliwy zły dobry dobry

8. Do dojrzałości pełnej zły zły możliwy zły



Dziękuje za Uwagę
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