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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Udział rolnictwa w ładunku biogenów odprowadzanych 

do M. Bałtyckiego 
 -    45% azotu 

- 20% fosforu 

- 12% emisja NH3 z rolnictwa  

rzeki 

Źródła  

punktowe 

obszarowe 

naturalne 



OBSZARY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE (OSN) 

Projekt OSN 2012-2016 
Styczeń 2012 

Obecnie OSN 2012 

48 OSN 2012-2016 

13 935,03 km2 OSN  
tj. 4,46% pow. kraju 
i 7,36% UR 



 

 

 

 

 

 

 Dawki przekraczające potrzeby pokarmowe roślin  

 Niewłaściwe terminy aplikacji nawozów do dynamiki 

pobierania składników przez rośliny,  

 Niekorzystne warunki Meteo, 

 Wysoka zawartość P w glebie 

 Wysoka zawartość N-NO3 w glebie jesień 

 Niewłaściwe przechowywanie n. naturalnych 

 Erozja 

Przyczyny rozpraszania biogenów z rolnictwa  



 

Ogólna zasada stosowania nawozów poza OSN 

Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej lub płynnej 

stosuje się  od 1 marca do 30 listopada. 

Nie dotyczy upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). 

 

 
 



 
Okresy nawożenia UR  

na OSN 
 



 

 

 

 

Nawozy stosuje się w okresach i w warunkach  

 
 

 

gdy nie ma zagrożenia, 

że zawarte w nich składniki 

mineralne, szczególnie  

związki azotu, 
 

 

będą wymywane do  

wód gruntowych lub 

zmywanie  do wód 

powierzchniowych  

w stopniu powodującym 

zagrożenie dla wód,  

i ich zanieczyszczenie.  

(okres zimowy oraz inne okresy zależnie 

od natężenia opadów  i okrywy roślinnej)   

 

N 
N 

na OSN 

 



 

 

Na gruntach ornych  nawozy naturalne i organiczne 
stosuje się od  1 marca do 15 listopada. 

 

  

na OSN 

 

nawozy organiczne – wyprodukowane z substancji organicznej lub z 

mieszanin substancji organicznych, w tym komposty,  także wyprodukowane z 

wykorzystaniem dżdżownic 



 
 
 

Płynne nawozy naturalne na łąkach trwałych i 

pastwiskach trwałych stosuje się od 1 marca do 15 sierpnia 
. 
 

na OSN 

 



Nawozy stałe naturalne stosuje się 

Na łąkach trwałych od  1 marca do 30 listopada 
 

na OSN 

 

Fot. Danuta Nowak  



Nawozy stałe naturalne stosuje się 

Na pastwiskach trwałych od  1 marca do 15 kwietnia i   

                                15 października do  30 listopada 

na OSN 

 

Fot. Danuta Nowak  



Nawożenia  nie stosuje się przez cały rok na glebach 

nieuprawianych, w tym ugorowanych 

na OSN 

 

Fot. google Fot. google 



 

Użytkowanie kośno-pastwiskowe i wypas kwaterowym 

obniżona dawkę azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z 

płynnych nawozów naturalnych, bezpośrednio po 

pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia.  

 

na OSN 

 

Fot. Danuta Nowak  



 

 
Na  uprawach  wieloletnich nawozy  azotowe mineralne 

stosuje się:   od 1 marca do  15 listopada 
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Na  gruntach  ornych  nawozy azotowe mineralne 

 stosuje się: od 1 marca do  15 listopada 

 

 

Fot. Danuta Nowak  

na OSN 
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Nawozy azotowe mineralne stosuje się  

   od 1 marca do  15 listopada  

 

Termin 15 listopada nie dotyczy 

producentów buraka, kukurydzy 

- umowa kontraktacyjna zawarta na 

dostawę po dniu 15 listopada.  

Jesienny termin stosowania 

nawozów azotowych mineralnych 

oblicza się  

dodając 14 dni do terminu dostawy  

produktów rolnych objętych umową  

kontraktacyjną ale nie później niż po  

zakończeniu okresu wegetacyjnego w  

danym regionie. 
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Na  łąkach  trwałych  i  pastwiskach  trwałych  

nawozy azotowe mineralne stosuje się: 

od 1 marca do 15 sierpnia 
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na OSN 

 

Fot. Danuta Nowak  



DZIĘKUJĘ 


