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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Program do 

sporządzania 

planów nawożenia 

 Kliknij  

 Wpisz - admin  



Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 

Planowanie nawożenia na rok 

Zmiana roku  

2015 



Wprowadzanie danych – 3 ekrany (według kolejności 1, 2, 3) 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 1 

3 

2 



Wprowadzanie danych – 1 ekran  „Gospodarstwo” 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 1 

Nowe 

1. Kliknij  

    „Nowe” 

2. Otwarte okno uzupełnij ! 

3. Zatwierdź „OK”  zamknij 



Wprowadzanie danych – 2 ekran  „Zwierzęta w gospodarstwie” 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

2 

Nowe 

1. Kliknij -  

„Dodaj” 

! 

Dodaj 

2015 



Wprowadzanie danych – 2 ekran  „Zwierzęta w gospodarstwie” 

Pola w gospodarstwie 

Nowe 

2. Otwarte okno uzupełniaj 

Zatwierdź „OK” 
ilość sztuk – wpisać – 

sztuki przelotowe w 

roku 

2015 

 Rozwiń  

Wybierz dane 



Kilkakrotne wprowadzanie danych „Zwierzęta w gospodarstwie” 

 Kliknij „OK” 

Akceptacja 

kolejnego 

wprowadzenia 

2015 



Wprowadzanie danych – 3 ekran „Pola w gospodarstwie” 

2015 

Pola w gospodarstwie 3 

Dodaj 
1. Kliknij -  

„Dodaj” 

2. Otwarte okno uzupełniaj 

! 

2015 



Wprowadzanie danych – 3 ekran „Pola w gospodarstwie” 

2015 

Pola w gospodarstwie 3 

Dodaj 
1. Kliknij -  

„Dodaj” 

2. Otwarte okno uzupełniaj 

! 

2015 

wpisać  

Nr pola 

Powierzchnię  ha 



Wprowadzanie danych – 3 ekran „ Pola w gospodarstwie” 

Informacje o polu (w tym oknie wpisujemy) 

• Dane o polu   nr, powierzchnia  

• Informacje o roślinie  (nazwa, przewidywany plon,  

                                           zagospodarowanie plonu ubocznego) 

• Przewidywany poplon (roślina , cel uprawy) 

• Informacje o przedplonie   

• Informacje o glebie 

 

 • W przypadku pola o dużej powierzchni , ale np. z częściowo przyoraną 

słomą, a z części pola zbiera się słomę wówczas podzielić to pole na dwa z 

oznakowaniem np. 1a i 1b (z pełnym opisem) 

• pola muszą być jednorodne pod względem zabiegów 

 



Wprowadzanie danych – 3 ekran „Informacje o polu” 

2015 

2. Otwarte okno uzupełniaj 

           Wszystkie            

            rubryki      

            wypełniamy  

           Rozwiń listę 

 

Wybierz roślinę 

 

3. Kliknij „OK” 



Po wprowadzeniu danych obliczamy dawki nawozów 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 

4 

  

Kliknij -  „Oblicz” 

1 

3 

2 



 

Wyniki obliczeń - wyświetlane 

 Zaznaczyć pole i 

rozdysponować n. naturalne 

 Potrzeby nawożenia  w kg/ha 
2015 

 korekta dawek nawożenia 

5 



 

Uzupełnij rodysoponowanie nawozu naturalnego 



 

Wyniki obliczeń - wyświetlane 

 Zaznaczyć pole i 

rozdysponować n. naturalne 

 Potrzeby nawożenia  w kg/ha 
2015 

 korekta dawek 

5 

Dobór nawozów mineralnych 

 Kliknij   2x  



Możliwości korekty 

 korekta dawek 

 Saldo bilansu za 2 lata 

 za bieżący rok 

 za miniony rok  



Pokazuje się okno z wprowadzonymi danymi 

Dane o 

nawozach naturalnych 

i słomie,  

które trzeba  

zagospodarować na 

poszczególnych 

polach uprawowych. 

 

Zwracać uwagę na 

jednostki np. t (tona), 
% 

2015 

Kliknij  

„ Informacje” 
6 



Dobór nawozów mineralnych 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 

7 1. Kliknij  

    „Nawozy” 



Wybór nawozu   

Pole  

Lista 

nawozów 

Trzeba 

zaznaczyć 

wybrany 

nawóz z listy 

Zapotrzebowanie  

Bilansowanie 

N, P, K, Mg, Ca 

wybranych 

nawozów  

2015 

Dobór nawozów mineralnych 

 Kliknij -  

„Dodaj” 

 można dodać 

własne nawozy 



Wydruk - podgląd 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 

8 

1. Kliknij  

    „Wydruk” 

 Wydruki 

• Wybrane pole  

•  Pola w gospodarstwie 

• Nawozy mineralne dla pól 

• Ogółem gospodarstwo 



Wydruk - podgląd 

2015 Zwierzęta w gospodarstwie 

Pola w gospodarstwie 

Gospodarstwo 

8 

Wybierz 

    „Wydruk” 

 Wydruki 

Wybrane pole  

  



Podgląd wydruku dla pola 

2015 
Pole  NR 

Uprawa 

Powierzchnia 

Zalecane dawki  

Podział 

dawek azotu 

Wybrane nawozy 

mineralne na pole  



Koniec 


