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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  





ZASADY NAWOŻENIA 

 NA OSN 

 

Brak możliwości stosowania nawozów oraz rolniczego  

wykorzystania ścieków na glebach  

zamarzniętych powierzchniowo. 
 



Nie stosujemy nawozów na glebach 

zalanych wodą  przykrytych śniegiem 

zamarzniętych 

Składniki mineralne z 

nawozów ulegają dużym 

stratom (zwłaszcza azot) 



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  

powodując 

zagrożenie dla wód, i 

ich zanieczyszczenie.  

(okres zimowy oraz inne okresy 
zależnie od natężenia opadów  i 
okrywy roślinnej)   
 

N 

N 



 

Dopuszcza się stosowanie pierwszej wiosennej  

dawki nawozów azotowych  na uprawach roślin ozimych   

na glebach zamarzniętych powierzchniowo  

(nocne przymrozki i odwilże w dzień),   

jeżeli uzasadniają to względy agrotechniczne. 

 

Na OSN  



Kierunek wykonywania  zabiegów uprawowych na 

terenach równinnych nie ma większego znaczenia.  



Uprawa i nawożenie  pól położonych na zboczach,  

gdzie występuje zjawisko spływów powierzchniowych, 

erozja wymaga określonych zasady uprawowych. 



   Właściwości gleby mają 

wpływ na przesiąkanie 

wody w głąb profilu 

glebowego oraz  

   zjawisko spływu 

powierzchniowego i  

   ryzyko erozji u źródła  

   ich powstawania. 

Gleby podlegają ciągłym przemianom, które mogą być spowodowa-

ne czynnikami naturalnymi lub wpływem działalności ludzkiej. Skład 

gleby tworzą: składniki organiczne-5%,  mineralne-45%, woda-25% , 

powietrze-25%. 

Pola położone na długich stokach, o znacznym nachyleniu, są 

bardziej podatne na ryzyko wystąpienia spływu powierzchniowego i 

erozji. 



gleby położone na zboczach 

Rozmiar spływów powierzchniowych zależy o  nachylenia terenu, 

składu granulometrycznego gleby i sposobu jej uprawy, 

natężenia opadów i rodzaju okrywy roślinnej.  

Wszystkie te czynniki,  rodzaj okrywy roślinnej, powinny być brane 

przy ustalaniu terminów i sposobów stosowania nawozów w terenach 

narażonych na erozję wodną. 

Erozja spowodowana 
spływem powierzchniowym 



zabiegi uprawowe na stokach 

Orkę należy wykonywać 

poprzecznie do nachylenia 

stoku, odkładając skiby 

w górę stoku -  

narzędzia  

(pług  obracalny/ uchylny), 



zabiegi uprawowe na stokach 

Wskazana uprawa bezorkowa   z 

wykorzystaniem   kultywatora z 

szerokimi łapami (gruber), 

 Uprawa przedsiewna  

bierne zestawy uprawowe  – 

brona lub kultywator i wał 

strunowy lub pierścieniowy 



 

n. naturalnych w 
postaci płynnej  
 
oraz  
 
mineralnych azotowych  
 
na glebach bez okrywy 
roślinnej,  
 

położonych na stokach  
o nachyleniu  
większym niż 10%. 

Nie stosujemy nawozów  



  
Na GO położonych na zboczach n. naturalne w formie płynnej powinny 

być w miarę możliwości wprowadzane pod powierzchnię gleby, a nawozy 

w formie stałej wymieszane z glebą zaraz po ich rozrzuceniu.  

Na TUZ nawozy naturalne należy rozrzucać (rozlewać) na całej powierzchni 

przeznaczonej do nawożenia, bez pozostawiania ich w kupkach lub pryzmach. 

Równomierne rozmieszczenie nawozów, na całej przeznaczonej pod nie 

powierzchni, zapewnia stosowanie dobrze wyregulowanych rozsiewaczy i 

rozrzutników nawozów.  

 

 

nawożenie gleb położonych na zboczach  



Sposoby ograniczania  ryzyka wystąpienia  spływu 

powierzchniowego czy erozji 

 

 

 

 

 sposób przygotowania i uprawy gleby  
        (zabiegi agrotechniczne np. orka powierzchniowa lub uprawa bez 

orki, ograniczenie szybkości i liczby przejazdów, stosowanie 

lżejszych maszyny, dbanie o strukturę gleby itd..) 

 praktyka uprawy roślin 
       (wprowadzanie płodozmianu, roślin głęboko korzeniących, 

większe zróżnicowanie upraw w obrębie dużych powierzchni pól, 

        uprawa pasowa, pozostawianie roślinności na polach - resztki, 

słoma, poplony itd.) 

 zakładanie stref buforowych pokrytych roślinnością 
        (wprowadzanie stałych elementów zieleni) 

 struktury retencyjne i rozpraszające 

 



Brak pokrywy roślinnej 

pokrywa roślinna 



Jeżeli gleba jest pokryta roślinnością (tereny trawiaste, 

łąki), wówczas ryzyko wystąpienia spływu 

powierzchniowego i erozji jest niskie. 



Gleba pokryta roślinami uprawnymi we wczesnych fazach  

rozwoju jest znacznie narażona  na działanie deszczu –  

ryzyko wystąpienia spływu powierzchniowego  i erozji jest  

wysokie.  

Gdy pokrycie gleby roślinnością nie jest całkowite – spływ i  

erozję może ograniczyć przez czasowe przykrywanie gleby  

mulczowanie, tzn. pozostawianie resztek roślin 

międzyplonu na powierzchni gleby, przykrywanie gleby 

w międzyrzędziach słomą lub inną materią organiczną.        



Działania objęte dobrą praktyką 
sposób przygotowania gleby 



NIEKORZYSTNIE 

KORZYSTNIE 

Zagospodarowanie i ukierunkowanie kolein 



Tworzenie wałów ziemnych, przegród w obrębie pola 

ŹLE DOBRZE 



Działania objęte dobrą praktyką 
uprawa roślin 



 

Wprowadzenie pasowego sposobu uprawy gleby 

 



Działania objęte dobrą praktyką 
strefy buforowe 



Roślinność  stref  buforowych 

krzewy (filtracja zanieczyszczeń z 

podpowierzchniowych warstw gleb  

 

 

drzewa, spowolniają spływ wody 

docierającej ze stoku,  filtracja 

zanieczyszczeń przemieszczających 

się głęboko z wodami gruntowymi 

trawy, zioła filtracja zanieczyszczeń z 

powierzchniowych warstw gleb  

drzewa rosną bezpośrednio na 

skarpie, umacniając ją korzeniami  



 

Funkcje roślinności w strefach buforowych 

 
• naturalna filtracja zanieczyszczeń pochodzących z przyległych pól 

uprawnych (biogeny – azotany, fosforany) 

• zatrzymywanie osadów mineralnych spływających po stoku, które 

są bogate w próchnicę i składniki niezbędne do życia roślin, 

• przeciwdziałanie erozji i niekontrolowanym wylewom rzecznym  

Zadrzewienia stanowią szczególną 

ochronę dla gleb górskich.  

Znana powszechnie jest ich rola w 

zapobieganiu powodziom, a tym 

samym  szybkiej erozji wodnej gleb.  

Tam gdzie stoki gór i wzniesienia są pokryte polami, konieczne jest stosowanie 
odpowiedniej orki, wzdłuż warstwic, co zapobiega obsuwaniu się warstwy gleby i 
zmniejsza spływ wody 



Strefy buforowe 

 
rzędy żywopłotów 

bufory wzdłuż odbiorników wodnych 

 

Najprostszy sposób ochrony zasobów  

wodnych przed spływem powierzchniowym  

biogenów to  odtwarzanie lub tworzenie  

pasów buforowych wokół zbiorników  

wodnych  (rzek, strumieni, rowów  

melioracyjnych stawów, jezior itd) . 



Strefy buforowe porośnięte trawą wzdłuż cieków 

Składniki mineralne ulegają zatrzymaniu, wykorzystane przez pas zieleni 



Strefa wzdłuż 

brzegu cieku 
Zadarniona 

dolina spływu  

Strefa na krawędzi 

pola 

Strefa buforowa 

konturowa 

Strefa buforowa 

filtrująca 

Strefa śródpolna 

porośnięta 

roślinnością  

Wprowadzanie stref buforowych 



Gleby położone na zboczach utrzymywać w dobrej strukturze, 
zapobiegać ich zagęszczeniu i zaskorupieniu.  

Gleby nadmiernie zagęszczone (podeszwa płużna , zaskorupienie) - 
mniejsza przepuszczalność i pojemność wodna,  nasilone procesy 
erozyjne . 

 

 Spływy powierzchniowe wody są zawsze związane ze stratami składników 

mineralnych i ich przedostawaniem do wód powierzchniowych. 



Działania objęte dobrą praktyką 
struktury rozpraszające i retencyjne 



DZIĘKUJĘ 

Korzystano z materiałów TOPPS -Prowadis,  
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 

obszarowymi”  


