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i

Materiały szkoleniowe dedykujemy rolnikom, którzy ze 
względu na położenie gospodarstwa na obszarze szczególnie 
narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego, są zobowiązani do realizacji programów działań 
ograniczających dopływ azotu z rolnictwa do wód. 

W materiałach opisano wszystkie znane metody ograni-
czania  strat azotu z rolnictwa. Są to więc wszelkie działania 
zalecane do stosowania jako dobra praktyka rolnicza, zalecenia  
wynikające z przepisów prawa polskiego, czyli  obowiązujące 
wszystkich rolników gospodarujących na terenie całego kraju 
oraz działania obligatoryjne na OSN.

Działania i zasady obowiązujące powszechnie na całym 
obszarze Polski wyróżniono w tekście pogrubioną kursywą.

Działania obowiązujące na OSN  
wyróżniono umieszczając w ramce. 
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Indeks skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BAT – Najlepsza dostępna technika (najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia 
danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania 
granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie 
lub ograniczenie emisji i wpływu na środowisko jako całość.  

DJP – Duże Jednostki Przeliczeniowe

DKR – Dobra Kultura Rolna

EC – Przewodność elektryczna gleby

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

IUNG – PIB – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

IZ – PIB – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MŚ – Ministerstwo Środowiska

Nawozy WE – Nawozy wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów UE

NawSald – Program komputerowy do opracowania planu nawożenia

NDVI – Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji

Nmin – Azot mineralny w glebie (Nmin = N-NO3 + N-NH4)

ONW – Obszary o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania

OSN – Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenie azotanami 
pochodzenia rolniczego

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RZGW – Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej

TUZ – Trwałe Użytki Zielone

UE – Unia Europejska

UR – Użytki Rolne

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPR – Wspólna Polityka Rolna

z.m. – zielona masa
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I. OPTYMALIZACJA NAWOŻENIA JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIE  
       OGRANICZAJĄCE ODPŁYW BIOGENÓW Z ROLNICTWA DO WÓD

1.1. Eutrofizacja wód 

Zjawisko eutrofizacji wód jest wynikiem ich nadmiernego użyźnienia, czyli 
nagromadzenia dużej ilości biogenów, głównie azotu i fosforu. Te dwa pierwiastki 
mają decydujący wpływ na roz-
wój organizmów żywych. Duża 
koncentracja biogenów w wodach 
powoduje dynamiczny rozwój  
i rozmnażanie flory i fauny wodnej. 
Rozkład dużej masy obumierających 
organizmów wiąże się z wydzie-
laniem dużych ilości dwutlenku 
węgla, a w dalszej fazie także siar-
kowodoru. W efekcie w wodach 
powstają tzw. pustynie tlenowe  
(rys. 1.1). 

Brak tlenu powoduje obumie-
ranie organizmów potrzebujących 
tlenu do życia, w tym ryb (fot. 1.1). 
Następuje zmniejszenie bioróżno-
rodności ekosystemów wodnych, 
aż do ich całkowitego obumierania. 
Wody eutroficzne tracą swoje walory 
użytkowe i rekreacyjne (fot. 1.2).

Rys. 1.1. Pustynie tlenowe w wodzie

Fot. 1.1. Efekt braku tlenu w wodzie Fot. 1.2. Eutrofizacja wody
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W celu ochrony i poprawy jakości wód poszczególne kraje członkowskie Unii 
Europejskiej wprowadziły na swoich terytoriach zharmonizowane przepisy „prawa 
wodnego” i tzw. dyrektywę azotanową. 

Związki azotu w środowisku glebowym podlegają rozlicznym transformacjom 
przekształcając się w formy lotne i stałe, dobrze lub słabo rozpuszczalne w wodzie. 
Poszczególne formy różnymi drogami mogą przenikać do środowiska wodne-
go. Głównym szlakiem emisji jest wymywanie w dół profilu glebowego do wód 
podziemnych łatwo rozpuszczalnych azotanów. Organiczne związki azotu mogą 
przedostawać się do wód powierzchniowych niesione wraz z cząsteczkami gleby 
przez wiatr lub zmywane przez wody opadowe. Związki gazowe emitowane z gleby 
lub z nawozów do atmosfery przedostają się do wód powierzchniowych z opadami 
atmosferycznymi (rys. 1.2.). 

Fosfor w glebie występuje w związkach organicznych i mineralnych. Obie formy 
są związane dosyć silnie z fazą stałą gleby. Mineralne związki fosforu są słabo 
rozpuszczalne w wodzie, dlatego bardzo powoli przemieszczają się w dół profilu 
glebowego.  Gleba zdolna jest do wiązania dużych ilości fosforu. Jednak w momencie 
wysycenia pojemności buforowej może następować wypłukiwanie fosforanów  
do wód podziemnych. Głównym szlakiem „ucieczki” fosforu z rolnictwa jest erozja 
wodna i wietrzna, która powoduje przemieszczanie związków fosforu związanych 
z cząsteczkami gleby do wód powierzchniowych (rys. 1.3). Straty fosforu tą drogą 
są tym większe im większa zawartość fosforu w warstwie powierzchniowej gleby  
i bardziej nasilone procesy erozyjne.

Rys. 1.2. Drogi „ucieczki” azotu z rolnictwa do wód
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1.2. Optymalizacja nawożenia mineralnego

Najważniejszym elementem działań ograniczających straty azotu i fosforu 
z rolnictwa jest optymalizacja nawożenia czyli dostosowanie dawek nawozów 
do rzeczywistych potrzeb oraz stosowane nawozów we właściwym czasie  
i w odpowiedni sposób.

Dawki nawozów powinny być dostosowane do możliwości ich pobierania przez 
rośliny. Zagrożeniem dla środowiska wodnego są bowiem składniki dostarczane 
w nawozach lecz niewykorzystane przez rośliny. W warunkach optymalnych dla 
wzrostu rośliny pobierają duże ilości składników pokarmowych, czego efektem 
są wysokie plony. Działanie czynników ograniczających wzrost sprawia, że duża 
część zastosowanej dawki nawozów pozostaje w glebie i może przedostawać się 
do środowiska wodnego. 

Ze względów środowiskowych największe znaczenie ma optymalizacja nawożenia 
azotem, ale nie można zapominać, że efektywność wykorzystania tego składnika 
zależy od zaopatrzenia roślin we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Opty-
malizacja nawożenia ma ważne znaczenie nie tylko ze względów środowiskowych, 
ale także z powodów ekonomicznych, bowiem strata każdego kilograma składnika 
z zastosowanych nawozów ma wymierny skutek finansowy.

Podstawowym warunkiem optymalizacji nawożenia jest rozpoznanie właściwości 
gleb i jej zasobności w składniki pokarmowe.

Rys. 1.3. Obieg fosforu w przyrodzie
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1.3. Ocena agrochemicznych właściwości gleb

Pobór próbki glebowej

Warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników jest prawidłowe pobranie próbek 
gleby do analiz. Próbka powinna reprezentować obszar użytku rolnego o powierzchni 
nie większej niż 4 ha, zbliżonych warunkach przyrodniczych (rodzaj gleby i ukształ-
towanie terenu) i takiej samej  historii użytkowania (uprawa, nawożenie, gatunki 
roślin uprawnych). Z pól o większej powierzchni musi być pobrana odpowiednio 
większa liczba próbek. Podobnie w przypadku pól o dużym zróżnicowaniu nawet 
gdy ich powierzchnia jest mniejsza niż 4 ha. 

Próbki gleby w celu oznaczenia odczynu i zasobności w fosfor, potas i magnez, a 
także w mikroelementy, można pobierać w dowolnym czasie od wiosny do jesieni, 
ale nie bezpośrednio po zastosowaniu nawożenia mineralnego lub organicznego, 
jak również z miejsc po stogach, kopcach, pryzmach nawozów itp. Optymalnym 
terminem jest okres po zbiorze przedplonu przed wysiewem nawozów pod roślinę 
następczą. W celu oznaczenia zawartości azotu mineralnego próbki gleby pobiera się 
wiosną bezpośrednio przed zastosowaniem nawozów. „Świeże” próbki muszą być 
dostarczone w krótkim czasie do laboratorium. Jeśli konieczne jest przechowanie 
próbki przez krótki okres czasu, to musi być ona umieszczone w chłodni (lodówce).   

Próbki do badań oznaczenia podstawowych wskaźników agrochemicznych 
pobiera się do głębokości 25 cm. Do oznaczenia azotu mineralnego próbki pobiera 
się  z warstw 0-30 i 30-60 cm, ewentualnie 60-90cm.W próbce z każdej warstwy 
azot  oznacza się osobno, a następnie sumuje w celu określenia zawartości w całym 
profilu glebowym. 

Na użytkach zielonych próbki pobiera się z głębokości 5-25 cm po usunięciu 
wierzchniej warstwy darni. 

Do pobierania próbek służą 
specjalne laski gleboznawcze 
wykonane z rurki stalowej 
zakończonej ostrzem o długości 
25 cm (fot. 1.3). Rurka na całej 
długości posiada szczelinę, 
która umożliwia usunięcie  
z niej gleby. Od góry laska 
zakończona jest uchwytem. 
Każda próbka do badań labo-
ratoryjnych powstaje w wyniku 
zmieszania 15-30 tzw. próbek 
pierwotnych (pojedynczych 
ukłuć laską) i odebrania z nich  
ok. 0,5 kg gleby. Pobór tak dużej 

Fot. 1.3. Różne rodzaje lasek glebowych  
(źródło: T. Jadczyszyn)
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ilości próbek pierwotnych pozwala wyeliminować zmienność przestrzenną celem 
uzyskania wyniku reprezentatywnego dla określonej powierzchni pola. Wyniki badań 
wykonanych na próbce pobranej w małej liczbie punktów będą źle charakteryzować 
pole, a więc nie spełnią swojej roli.

Pojedyncze próbki pobiera się według któregokolwiek schematu przedstawionego 
na rysunku 1.4. W miejscu przeznaczonym do pobrania próbki pojedynczej należy 
wcisnąć do gleby ustawioną pionowo laskę, wykonać nią pełny obrót i wyciągnąć. 
Glebę przy pomocy skrobaka wyrzuca się z laski do pojemnika (wiaderka, miski). Próbkę 
można pobierać również przy pomocy innych narzędzi, gwarantujących pobranie 
reprezentatywnej masy gleby z warstwy 0-25 cm. Po zakończeniu pobierania próbek 
pojedynczych glebę w pojemniku należy dokładnie wymieszać i odebrać z niej  
ok. 0.5 kg do woreczka (płóciennego lub z tworzywa) lub pudełka i dokładnie 
oznakować. Należy stosować takie oznakowanie próbek, aby po otrzymaniu wy-
ników analiz rolnik orientował się które pole, działkę lub ich części charakteryzują. 
Najlepszym sposobem jest sporządzenie szkicu pól i zaznaczenie na nim numerów 
lub symboli pobranych próbek. Próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
w czasie transportu do laboratorium. Należy do niej załączyć opis z jakiego rodzaju 
użytku próbka została pobrana (grunty orne, sady, użytki zielone).

Fot. 1.4. Pobieranie próbek pierwotnych (źródło: T. Jadczyszyn)

Rys. 1.4. Schemat poboru próbek pierwotnych
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Ocena zasobności gleb i odczynu

Standardowa analiza gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego obejmuje: 
odczyn gleby, zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Zakres badań 
może być w razie potrzeby poszerzony o zawartość mikroelementów.

Odczyn gleby (pH) wyrażany jest liczbą niemianowaną, natomiast zawartości 
makroskładników podawane są w mg/100 g gleby. Jednocześnie dokonywana jest 
ocena wskaźników w skali 5-stopniowej (tab. 1.1, 1.2, 1.3). Przy wycenie zasobności 
w potas i magnez oprócz bezwzględnej zawartości składników w glebie uwzględnia 
się także kategorię agronomiczną gleby. 

Tab. 1.1. Ocena odczynu i zasobności w fosfor

Ocena odczynu Zakres pH Ocena zawartości 
fosforu

Zawartość P2O5  w
mg/100 g gleby 

Bardzo kwaśny do 4.5 bardzo niska do 5.0

Kwaśny 4.6-5.5 niska 5.1 – 10.0

Lekko kwaśny 5.6-6.5 średnia 10.1 – 15.0

Obojętny 6.6-7.2 wysoka 15.1 – 20.0

Zasadowy od 7.3 bardzo wysoka od 20.1

Tab. 1.2. Ocena zawartości potasu w przeliczeniu na K2O w mg/100 g gleby

Ocena zawar-
tości potasu

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

Bardzo niska do 2.5 do 5.0 do 7.5 do 10.0

Niska 1.6 - 7.5 5.1 – 10.0 7.6 – 12.5 10.1 – 15.0

Średnia 7.6 - 12.5 10.1 – 15.0 12.6 – 20.0 15.1 – 25.0

Wysoka 12.6 – 17.5 15.1 – 20.0 20.1 – 25.0 25.1 – 30.0

Bardzo wysoka od 17.6 od 20.1 od 25.1 od 30.1

Tab. 1.3. Ocena zawartości magnezu w przeliczeniu na Mg w mg/100 g gleby

Ocena zawartości 
magnezu

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

Bardzo niska do 1.0 do 2.0 do 3.0 do 4.0

Niska 1.1 – 2.0 2.1 – 3.0 3.1 – 5.0 4.1 – 6.0

Średnia 2.1 – 4.0 3.1 – 5.0 5.1 – 7.0 6.1 – 10.0

Wysoka 4.1 – 6.0 5.1 – 7.0 7.1 – 9.0 10.1 – 14.0

Bardzo wysoka od 6.1 od 7.1 od 9.1 od 14.1
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Wyniki analiz glebowych są podstawą planowania nawożenia i wapnowania gleb.

1.4. Wapnowanie gleb

Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym decydującym o efektywności 
nawożenia wszystkimi składnikami pokarmowymi jest wapnowanie gleb kwaśnych. 
Zakwaszenie gleb hamuje rozwój roślin i niezależnie od wielkości zastosowanej dawki 
nawożenia mineralnego uzyskanie zadowalających plonów nie jest możliwe, składniki 
niewykorzystane przez rośliny ulegają rozproszeniu i zwrot poniesionych nakładów nie 
jest satysfakcjonujący dla rolnika. Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce 
szacuje się na ok. 50%, dlatego zakwaszenie gleb jest problemem pierwszej wagi 
w polskim rolnictwie. O potrzebie wapnowania wnioskujemy na podstawie oceny 
odczynu (pH) gleby. Oznaczenia można wykonać w laboratorium agrochemicznym. 
W tabeli podano zalecane dawki wapna w zależności od kategorii agronomicznej  
i pH gleby. Wielkość dawki wyraża się w tonach czystego składnika tj. tlenku wapnia 
(CaO) na 1 ha. W zależności od rodzaju stosowanego wapna nawozowego jego 
dawkę należy ustalić uwzględniając procentową  zawartość CaO w tym wapnie. 

Przykład: zalecana dawka wapna na glebie lekkiej o pH 5 wg tabeli wynosi  
3 t CaO na 1 ha. W przypadku wapna o zawartości 60% CaO dawka wyrażona  
w masie nawozu wynosi: 
3 t CaO/ha  :  (60%CaO/t wapna  : 100 ) = 5 t wapna /ha 

Dawki wapna podane w tabeli 4 stosuje się 1 raz na 3-4 lata. Po tym okresie należy 
ponowić analizę gleby  w celu skontrolowania czy zabieg wapnowania przyniósł 
zamierzony efekt. Jeśli odczyn gleby uległ poprawie wystarczy stosowanie mniej-
szych zachowawczych dawek wapna, które zrównoważą zakwaszające działanie 
nawozów mineralnych i uzupełnią coroczny ubytek kationów wapnia i magnezu  
z gleby wskutek wymywania. 

Wapno stosuje się możliwie najwcześniej po zbiorach w celu dobrego wymie-
szania z glebą w trakcie prowadzonych uprawek pożniwnych i przedsiewnych.  
Na glebach lekkich i bardzo lekkich stosuje się nawozy wapniowe węglanowe,  
na glebach średnich i ciężkich można stosować zarówno wapno węglanowe, jak  
i szybciej działające wapno tlenkowe.   

Tab. 1.4. Zalecane dawki wapna nawozowego (t CaO * ha-1)

Kategoria agronomiczna 
gleby

pH
<4,5 4,5-5,1 5,2- 5,6 5,7-6,1 6,2-6,6

Bardzo lekkie 2,5 1 - - -

Lekkie 5 3 1 - -

Średnie 6 4 2 1 -

Ciężkie 6 5 3 1,5 1

Źródło: obliczenia własne wg zaleceń IUNG
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1.5. Nawożenie azotem

Ze względów produkcyjnych i środowiskowych szczególnie ważne jest umiejętne 
zarządzanie azotem w rolnictwie. Ten ważny składnik pokarmowy powinien być 
dostarczany w odpowiednich ilościach, we właściwych terminach i w odpowiedni 
sposób aby zapewnić maksymalne pobranie przez rośliny i zminimalizować pozostałości 
w glebie po zbiorach roślin. Dawki nawozów azotowych należy dostosować do 
potrzeb pokarmowych roślin uprawnych i warunków siedliska, a ściślej dostępności 
składnika z innych źródeł niż nawozy mineralne. 

Potrzeby pokarmowe roślin jest to pobranie składnika z plonem wyznaczane jako 
iloczyn prognozowanego w danych warunkach plonu i jednostkowego pobrania 
składnika przedstawionego w tabeli 1.5.

Tab. 1.5. Pobranie azotu, fosforu i potasu na wyprodukowanie jednostki plonu 
(kg·dt-1)

Roślina

Plon główny Plon uboczny Stosunek 
plon 

główny: 
uboczny

Plon główny
i uboczny

azot
(N)

fosfor
(P2O5)

potas
(K2O)

azot
(N)

fosfor
(P2O)

potas
(K2O)

azot
(N)

fosfor
(P2O5)

potas
(K2O)

Zboża

Pszenica 
ozima 1,89 0,82 0,52 0,52 0,18 1,20 0,90 2,37 0,99 1,51

Pszenica jara 2,10 0,87 0,55 0,55 0,18 1,28 0,90 2,51 1,03 1,63

Jęczmień 
ozimy 1,74 0,80 0,58 0,50 0,21 1,39 0,80 2,23 0,99 1,87

Jęczmień jary 1,63 0,80 0,58 0,55 0,23 1,44 0,80 2,10 0,96 1,64

Żyto 1,57 0,78 0,58 0,55 0,21 1,42 1,10 2,16 1,01 2,16

Pszenżyto 1,79 0,82 0,55 0,59 0,23 1,45 1,00 2,41 1,08 2,11

Owies 1,61 0,80 0,56 0,59 0,27 1,88 1,10 2,22 1,08 2,19

Kukurydza 1,55 0,78 0,55 1,29 0,46 2,24 1,00 2,84 1,24 2,79

Mieszanki 
zbożowe 1,65 0,87 0,61 0,61 0,30 1,63 0,90 2,20 1,15 2,08

Gryka 2,05 0,76 0,78 1,06 0,66 2,30 2,00 4,17 2,08 5,39

Strączkowe

Bobik 3,98 1,24 1,36 1,34 0,32 2,06 0,90 5,42 1,60 3,64

Grochy 3,43 0,96 1,29 1,68 0,41 2,11 1,00 4,86 1,35 3,24

Łubiny 5,50 1,58 1,55 1,20 0,37 1,85 1,00 6,70 1,95 3,39

Soja 5,40 1,65 2,24 1,00 0,30 1,14 1,00 6,80 1,95 3,38

Mieszanki 
zbożowo-
strączkowe

2,54 0,92 0,95 1,14 0,34 1,87 1,00 3,53 1,24 2,65

Oleiste i przemysłowe

Rzepak, 
nasiona 3,36 1,56 1,04 0,69 0,34 2,04 1,50 4,45 2,19 3,99
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Len oleisty, 
nasiona 3,36 1,51 1,00 0,53 0,32 1,44 1,50 4,03 2,02 3,16

Gorczyca, 
nasiona 5,00 1,76 0,92 0,70 0,39 2,50 1,50 4,95 2,47 5,32

Słonecznik, 
nasiona 2,80 1,60 2,39 1,50 0,89 4,98 1,80 6,05 2,34 4,67

Korzeniowe

Wczesny 
ziemniak 0,30 0,12 0,53 0,21 0,05 0,36 0,20 0,33 1,15 0,58

Ziemniak 
późny 0,31 0,12 0,58 0,26 0,07 0,41 0,20 0,39 0,14 0,66

Burak 
cukrowy 0,17 0,09 0,23 0,36 0,09 0,66 0,70 0,40 0,16 0,65

Burak 
pastewny 0,18 0,09 0,34 0,33 0,09 0,62 0,40 0,33 0,14 0,62

Inne 
korzeniowe 0,18 0,09 0,25 0,35 0,08 0,73 0,40 0,32 0,12 0,54

Pastewne

Kukurydza na 
zielonkę 0,37 0,14 0,46 - - - - 0,37 0,14 0,46

Koniczyna na 
zielonkę 0,51 1,15 0,53 - - - - 0,51 1,15 0,53

Lucerna na 
zielonkę 0,61 0,14 0,56 - - - - 0,61 0,14 0,56

Koniczyna 
z trawami 
(z.m.)

0,48 0,12 0,56 - - - - 0,48 0,12 0,56

Lucerna  
z trawami 
(z.m.)

0,52 0,16 0,59 - - - - 0,52 0,16 0,59

Strączkowo/
zbożowe 
(z.m.)

0,48 0,16 0,65 - - - - 0,48 0,16 0,65

Trawy (z.m) 0,51 0,14 0,59 - - - - 0,51 0,14 0,59

Owies (z.m) 0,40 0,14 0,55 - - - - 0,40 0,14 0,55

Żyto (z.m.) 0,41 0,14 0,53 - - - - 0,41 0,14 0,53

Słonecznik 
(z.m.) 0,42 0,16 0,52 - - - - 0,42 0,16 0,52

Kapusta 
pastewna 
(z.m.)

0,42 0,12 0,60 - - - - 0,42 0,12 0,60

Inne nie 
motylkowe 
(z.m.)

0,40 0,14 0,47 - - - - 0,40 0,14 0,47

Inne 
motylkowe 
(z.m.)

0,48 0,14 0,47 - - - - 0,48 0,14 0,47

Rzepak (z.m.) 0,45 0,14 0,58 - - - - 0,45 0,14 0,58

Seradela 
(z.m.) 0,45 0,14 0,47 - - - - 0,45 0,14 0,47

Źródło: dane IUNG
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Dodatkowymi źródłami azotu dostępnego dla roślin są nawozy organiczne  
i naturalne, przyorane produkty uboczne  roślin przedplonowych, mineralizacja 
glebowej materii organicznej oraz opad atmosferyczny. Dla celów bilansowania 
ilość azotu pochodzącego z różnych źródeł wyraża się w tzn. składniku „działającym” 
czyli równoważnym azotowi z nawozów mineralnych. 

Ważnym źródłem dopływu azotu są nawozy naturalne i organiczne. Ilość składnika 
wnoszonego w nawozach naturalnych można wyznaczyć na podstawie analizy 
chemicznej próbki nawozu lub w oparciu o standardowe ilości w poszczególnych 
rodzajach nawozów (temat ten będzie omówiony w dalszej części opracowania).

W przypadku stosowania nawozów organicznych pochodzących z zakupu, ilość 
wnoszonego składnika określa się na podstawie informacji producenta o składzie 
chemicznym nawozu.

W bilansie azotu uwzględnia się także dopływ w opadzie atmosferycznym, 
jakkolwiek nawozowe znaczenie tego źródła składnika jest niewielkie. Przyjmuje się, 
że w ciągu roku na 1 ha powierzchni opad wynosi przeciętnie 17 kg N. Zważywszy, 
że okres pobierania azotu przez rośliny wynosi trwa 3-4 miesiące, można przyjąć, 
że  rośliny z tego źródła mogą pobrać do 25% czyli ok. 5 kg N/ha. Najtrudniejszymi 
do oszacowania źródłami azotu są resztki pożniwne roślin motylkowatych oraz 
mineralizacja glebowej materii organicznej. W systemie doradztwa nawozowego 
przyjęto, że ilość azotu pochodzącego z mineralizacji resztek pożniwnych roślin 
motylkowatych jest równa 25-30% ilości azotu akumulowanego przez te rośliny w 
masie nadziemnej, którą można oszacować mnożąc uzyskany plon rośliny motylkowatej 
lub jej mieszanki przez pobranie azotu wg tabeli. Rozkład resztek pożniwnych 
bogatych w azot przebiega stosunkowo szybko, zatem równoważnik nawozowy 
azotu z tego źródła można przyjąć taki jak dla obornika tj. 0,3. Sposób obliczania 
ilości azotu działającego, wyrażonego w równoważnikach nawozowych przedstawia 
tabela 1.6. Ujemna wartość równoważnika nawozowego dla słomy zbóż i rzepaku 
oznacza, że ich przyoranie powoduje tzw. immobilizacje azotu mineralnego, co w 
praktyce oznacza potrzebę zwiększenia dawki nawozów azotowych.

Tab. 1.6. Równoważniki nawozowe azotu pochodzącego z nawozów naturalnych  
i przyorywanych produktów ubocznych oraz sposób obliczania ilości azotu działającego

Produkt uboczny Równoważnik 
nawozowy azotu (Nr)

Sposób obliczania ilości azotu 
działającego

Obornik w pierwszym 
roku po zastosowaniu 0,3 dawka nawozu (t/ha) · 

zawartość N (kg/t nawozu) ·Nr

Obornik w drugim roku 
po zastosowaniu 0,1 dawka nawozu (t/ha) · 

zawartość N (kg/t nawozu) ·Nr

Gnojowica w pierwszym 
roku po zastosowaniu

0,5  (aplikacja jesienią)
0,6  (aplikacja wiosną)

dawka nawozu (m3/ha) · 
zawartość N (kg/ m3 nawozu) · Nr
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Gnojówka w pierwszym 
roku po zastosowaniu

0,5  (aplikacja jesienią)
0,8  (aplikacja wiosną)

dawka nawozu (m3/ha) · 
zawartość N (kg/ m3 nawozu) · Nr

Organiczne środki do 
użyźniania gleby*   

0,3  (aplikacja jesienią)
0,2  (aplikacja wiosną)

dawka środka  (t/ha) · 
zawartość N (kg/t środka) *Nr

Słoma roślin 
strączkowych 0,2 plon słomy · pobranie N w

produktach ubocznych · Nr

Resztki pożniwne roślin
motylkowatych 0,3 plon · pobranie N · 0,3 · Nr

Liście roślin 
korzeniowych 0,3 plon liści · pobranie N · Nr

Słoma roślin oleistych -0,7 plon słomy · pobranie N · Nr

 * Komposty, osady ściekowe itp. 

Ilość azotu pochodzącego z mineralizacji glebowej materii organicznej wyznaczona 
jest jako pobranie przez rośliny nienawożone azotem. Waha się ona od 30 do 60 kg 
N/ha w przypadku gleby o zawartości substancji organicznej ok. 1%. 

Przy planowaniu nawożenia azotem zakłada się, że dopływ składnika działającego 
z różnych źródeł powinien równoważyć pobranie, czyli nawozy mineralne powinny 
pokryć różnicę pomiędzy przewidywanym pobraniem i ilością azotu działającego 
z innych źródeł (poz. 1-5 w tabeli 1.7). Jeśli oszacowaną w ten sposób ilość azotu  
z nawozów mineralnych podzielimy przez wskaźnik wykorzystania to otrzymamy 
dawkę nawozów mineralnych, jaką w danych warunkach należy zastosować. 
Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych nie jest całkowite i zależy od wielu 
czynników, m.in. od sposobu aplikacji, układu warunków pogodowych itp. Można 
przyjąć, że w dobrych warunkach rośliny wykorzystują ok. 70% azotu zastosowanego 
w nawozach mineralnych. Planując nawożenie „a priori” należy zakładać warunki 
optymalne, a zatem wskaźnik wykorzystania N z nawozów mineralnych możemy 
przyjąć na poziomie 0,7.

Ilość azotu z poszczególnych źródeł w przeliczeniu na równoważniki nawozowe 
azotu przedstawiono w tabeli 1.7.

Tab. 1.7. Ilość „azotu działającego” w kg na 1 tonę uzyskanego plonu rośliny 
przedplonowej

Źródło azotu Resztki pożniwne Przyorana słoma

Bobik 4,9 7,6

Groch 4,4 7,7

Łubin 6,0 8,4

Soja 6,1 8,1

Mieszanki zbożowo-strączkowe 3,2 5,5
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Mieszanki zbożowo-strączkowe na zielonkę 1,0

Koniczyna 0,5

Lucerna 0,5

Koniczyna z trawami 0,4

Lucerna z trawami 0,5

Seradela 0,4

Obliczanie dawki nawozów azotowych może wydawać się skomplikowane dlatego 
stworzone pewne narzędzia informatyczne, którymi mogą posługiwać się rolnicy 
w procesie planowania nawożenia. Są nimi: program komputerowy NawSald oraz 
internetowe kalkulatory nawozowe dostępne na stronach: 
https://poczta.schr.gov.pl/strony/Doradztwo/Nawozenie.php
http://iung.pulawy.pl/Nawozenie/Nawozenie.php

Dawki nawozów wyznaczone przyjętą metodą nie mogą być większe od wartości 
dopuszczalnych określonych w programach działań na OSN (Załącznik 1). 

Całkowitą zaplanowaną dawkę nawozów mineralnych należy dzielić na dawki 
cząstkowe, dostosowane do tempa nagromadzania azotu i tworzenia plonu biomasy 
przez rośliny (tab. 8.), co zabezpiecza ich potrzeby pokarmowe na każdym etapie 
wzrostu i rozwoju oraz ogranicza straty składnika do środowiska. 

Tab. 1.8. Podział całkowitej dawki azotu i terminy stosowania

Rośliny I dawka II dawka III dawka

Zboża ozime przed ruszeniem 
wegetacji wiosną

faza strzelania  
w źdźbło

początek 
kłoszenia

Zboża jare przedsiewnie faza strzelania  
w źdźbło

początek 
kłoszenia

Kukurydza przedsiewnie
6-7 liści  

(do wysokości 
roślin ok. 30 cm)

Ziemniaki średnio późne 
i późne przed sadzeniem początek 

wschodów

Buraki przedsiewnie po przerywce lub  
w fazie 4-6 liści

Rzepak przed ruszeniem 
wegetacji wiosną faza rozety początek 

pąkowania
Trawy, motylkowate i ich  
mieszanki w roku siewu przedsiewnie po I-szym 

pokosie*

Trawy, motylkowate i ich  
mieszanki w latach   
pełnego użytkowania 

przed ruszeniem 
wegetacji wiosną po I-szym pokosie po II-gim pokosie

 * w warunkach siewu wiosennego
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Pierwszą wiosenną dawkę azotu, której wielkość wyznaczono w oparciu o bilans 
składnika lub przy pomocy programu komputerowego można zweryfikować (dla 
gospodarstw położonych na OSN o powierzchni powyżej 100 ha jest to obowiązek) 
uwzględniając rzeczywistą zawartość azotu mineralnego w glebie. W tym celu należy 
oznaczyć zawartość mineralnych form azotu (azotanową i amonową) w warstwach  
gleby 0-30 i 30-60 cm, a następnie sumę azotu wyrażona w mg N/kg gleby przeliczyć 
na kg/ha. Usługi takie wykonują okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Uzyskane 
wartości należy porównać z wartościami granicznymi dla przedziału zawartości 
średniej (tab. 9). Jeśli zawartość azotu w badanej glebie jest większa od górnej granicy 
dla przedziału zawartości średniej, należy pierwszą zaplanowaną dawkę nawozów 
azotowych zmniejszyć o ilość wyznaczoną prze różnice między stwierdzoną ilością 
Nmin w glebie i wartością tabelaryczną. 

Przykład: Analiza gleby lekkiej wykazała zawartość 100 kg azotu mineralnego  
w przeliczeniu na ha. Jest to wartość większa niż górna granica przedziału zawartości 
średniej, która wynosi dla gleby lekkiej 80 kg N/ha. Zaplanowaną dawkę nawozów 
azotowych należy zmniejszyć. Wielkość zmniejszenia = 100 kg N/ha – 80 kg N/ha 
= 20 kg N/ha. 

Zaplanowaną pierwszą dawkę nawozów azotowych należy zmniejszyć o 20 kg N/ha.  

Tab. 1.9. Wartości graniczne przedziału średniej zawartości azotu mineralnego  
w glebie wczesną wiosną (kg N/ha)

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia i ciężka

Zawartość Nmin 51-70 61 - 80 71-90

Jeśli zawartość azotu w badanej próbce gleby jest mniejsza od dolnej granicy 
przedziału zawartości średniej, wówczas pierwszą dawkę azotu można zwiększyć 
o różnicę pomiędzy tymi wartościami. 

1.6. Nawożenie fosforem i potasem

Potrzeby nawożenia fosforem i potasem wyznacza się na podstawie potrzeb 
pokarmowych, uwzględniając zasobność gleb. Potrzeby pokarmowe roślin  
w odniesieniu do fosforu i potasu oblicza się w sposób analogiczny do potrzeb 
nawożenia azotem. Potrzeby nawożenia oblicza się mnożąc potrzeby pokarmowe 
przez współczynnik korekcyjny, którego wartość jest równa: 0,5 na glebach o bardzo 
wysokiej zawartości składników, 0,75 – na glebach o wysokiej zawartości, 1 – na 
glebach średnio zasobnych, 1,25 – na glebach o niskiej zawartości i 1,5 – na glebach 
o zawartości bardzo niskiej.  

Oprócz nawozów mineralnych dodatkowymi źródłami tych składników mogą 
być jedynie nawozy naturalne lub organiczne i przyorane produkty roślinne.  
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Sposób szacowania ilości składników z nawozów naturalnych przedstawiono  
w kolejnym rozdziale. Ilość P i K z nawozów organicznych z zakupu należy obliczyć  
na podstawie ich zawartości deklarowanej przez producenta. Ilość P i K w przyora-
nych produktach ubocznych obliczamy na podstawie uzyskanego plonu i pobrania 
składników wg tabeli 1.5. Wykorzystanie składników można przyjąć jak dla oborni-
ka. Dawkę nawozów fosforowych i potasowych obliczamy odejmując od potrzeb 
nawożenia tymi składnikami ilość P i K z innych źródeł z uwzględnieniem wskaźnika 
ich wykorzystania. Ponieważ potrzeby nawożenia P i K uwzględniają odpowiednie 
naddatki na poprawę zasobności gleb, nie jest już konieczne dodatkowe powięk-
szanie dawki nawozów mineralnych poprzez uwzględnianie wskaźnika wykorzy-
stania fosforu i potasu z nawozów mineralnych. 

Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się jednorazowo przed siewem roślin  
i miesza z glebą w trakcie zabiegów uprawowych. Najczęściej nawozy PK stosuje  
się w okresie jesieni, w polu roślin jarych zabieg nawożenia można przenieść na 
okres wiosny, co może być wskazane na glebach lekkich z uwagi na małą pojemność 
kompleksu sorpcyjnego i możliwość wymywania potasu.

Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha UR, położone na OSN,  
są zobowiązane do opracowywania planów nawożenia.

W gospodarstwach mniejszych planowanie nawożenia nie jest obligatoryjne acz-
kolwiek  zalecane, bowiem przyczynia się do lepszego wykorzystania składników 
pokarmowych z nawozów i poprawie efektywność ekonomiczną.

W gospodarstwach o powierzchni mniejszej niż 100 ha położonych na OSN, 
dawki nawozów azotowych nie mogą przekraczać maksymalnych dawek 
nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym, podanych w załączniku 1.

1.7. Bilanse składników pokarmowych

Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha UR, położone na OSN,  
są zobowiązane do sporządzenia bilansu składników pokarmowych.

W bilansie azotu po stronie przychodu uwzględnia się dopływ składników 
z nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych, 
środków poprawiających właściwości gleby i innych substancji stosowanych  
do celów nawożenia, z opadu atmosferycznego, wiązania symbiotycznego  
i ubocznych produktów roślinnych pozostawionych na polu. Po stronie rozchodu 
uwzględnia się pobranie składnika w zebranych plonach. Bilans składnika sporzą-
dzony w skali gospodarstwa pozwala ocenić poprawność zarządzania składnikami 
pokarmowymi. Stosunek rozchodu do przychodu składników wyrażony w procen-
tach jest wskaźnikiem wykorzystania składników pochodzących z różnych źródeł.  

i

i

i
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Wysoka wartość wskaźnika oznacza dobre wykorzystanie składników i małą  
presję produkcji roślinnej na środowisko.  
Opracowanie: dr inż. Tamara Jadczyszyn
tj@iung.pulawy.pl

II. OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA NAWOZÓW

Stosować można wyłącznie nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, które 
zostały wprowadzone na rynek na podstawie przepisów prawa krajowego lub UE.

Nawozy i środki wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów UE posiadają 
oznakowanie „nawóz WE”. Nawozami WE mogą być wyłącznie nawozy mineralne 
i środki wapnujące. Na rynku polskim mogą znajdować się także nawozy i środki, 
które zostały wprowadzone do obrotu w innym kraju UE ale nie są nawozami WE. 
Na etykietach takich produktów lub w dokumentach towarzyszących znajduje się 
wówczas informacja o tym, że produkt został wprowadzony do obrotu w Polsce  
na podstawie artykułu 5 ustawy o nawozach i nawożeniu. Produkty krajowe wprowa-
dzone do obrotu na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu posiadają odpo-
wiedni numer pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są umieszczone w wy-
kazie nawozów i środków dopuszczonych do stosowania, znajdującym się na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Nawozy-i
-nawozenie/Wykaz-nawozow/Wykaz-nawozow-i-srodkow-wspomagajacych-upra-
we-roslin.

Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt lub śro-
dowisku.

Nawozy wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów polskich lub innego 
państwa UE są zaopatrzone w instrukcję stosowania, która informuje o sposobie 
stosowania i przechowywania, zalecanych dawkach i terminach stosowania oraz 
ograniczeniach w stosowaniu. Przestrzeganie zaleceń producenta gwarantuje bez-
pieczeństwo  dla środowiska oraz dla  zdrowia ludzi i zwierząt. 

Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu stosuje się zgodnie  
z instrukcją ich stosowania i przechowywania.

Nawozy należy stosować w okresach i warunkach, gdy nie ma zagrożenia,  
że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymy-
wane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu 
powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie.

i
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Reguła ta jest uzasadniona nie tylko względami środowiskowymi ale także ekono-
micznymi. Szczególnie ważne jest rozważenie konieczności przedsiewnego nawożenia 
azotem ozimin. Jeśli istnieje taka konieczność (na stanowiskach wyczerpanych  
z azotu lub po przyoranej słomie) dawka azotu nie powinna przekraczać 30 kg N/ha.

Na OSN nawozy azotowe mineralne na gruntach ornych i w uprawach 
wieloletnich można stosować od dnia 1 marca do 15 listopada, a na łąkach 
trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do 15 sierpnia. 

Ograniczenie to nie dotyczy stosowania pierwszej wiosennej dawki 
nawozów azotowych  na uprawach roślin ozimych na glebach zamarzniętych 
powierzchniowo (nocne przymrozki i odwilże w dzień) jeżeli uzasadniają 
to względy agrotechniczne). 

Ograniczenie terminu stosowania nawozów jesienią do 15 listopada nie 
obowiązuje producentów buraków, kukurydzy, którzy zawarli umowę 
kontraktacyjną na dostawę buraków, kukurydzy po 15 listopada. Dla nich 
jesienny termin graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych 
oblicza się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów rolnych objętych 
umową kontraktacyjną jednak nie później niż po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego w danym regionie.

Nawozy i ścieki można stosować tylko na glebach nie zamarzniętych 
powierzchniowo.

Składniki z nawozów zastosowanych na glebę zamarzniętą nie przemieszczają  
się w głąb lecz utrzymują się na powierzchni gleby i mogą być zmywane poza granice 
pól uprawnych do wód powierzchniowych. W celu zapobiegania przedostawaniu się 
składników nawozowych do wód  przy aplikacji nawozów konieczne jest zachowanie 
dostatecznej odległości od zbiorników wodnych.

Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości 
co najmniej 5 m od brzegu: 

− jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 
− cieków wodnych;
− rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5m liczonej na wysokości  

 górnej krawędzi brzegu rowu;
− kanałów w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne.

Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:
− brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;
− ujęć wody, jeśli nie ustanowiono strefy ochrony na podstawie przepisów  

 ustawy prawo wodne;

i
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− obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:
− jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
− rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości  

 górnej krawędzi brzegu rowu;
− kanałów w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne. 

Nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych nie stosuje się na glebach 
bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.  

Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na 
ugorach. 

Stosowanie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby, wszelkiego 
rodzaju produktów ubocznych czy odpadów (np. osadów ściekowych) na glebach 
nieprzeznaczonych pod uprawę roślin jest niecelowe. Powinny być one stosowane  
tam, gdzie jest to potrzebne dla zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin lub popra-
wy właściwości gleb uprawnych. Nawozy i inne substancje nawozowe zastosowane  
na polu, które nie będzie obsiane są źródłem emisji biogenów do środowiska. 

Dlatego też potrzeba zastosowania w rolnictwie niektórych produktów ubocznych 
lub odpadów musi być udokumentowana wynikami analiz gleby, na której mają  
być one zastosowane. W przypadku większości odpadów wykorzystywanych rolniczo 
potrzebna jest także ocena zawartości metali ciężkich w glebie przed zastosowa-
niem odpadu. Od wytwórcy oferującego odpad lub produkt uboczny do rolniczego 
wykorzystania rolnik musi otrzymać aktualne wyniki badania składu chemiczne-
go, obejmujące określenie zawartości składników o znaczeniu nawozowym oraz  
zawartości zanieczyszczeń, a w przypadku materiałów  organicznych – także wyniki 
badań sanitarnych (obecność Salmonella i pasożytów jelitowych). Badania muszą 
być wykonane przez laboratoria akredytowane. Ponadto wytwórca ma obowiązek 
przedstawienia rolnikowi zaleceń odnośnie stosowania odpadu. Celem stosowa-
nia odpadów powinna być poprawa właściwości gleby lub zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin, a nie tylko unieszkodliwienie odpadów. Kopie dokumentów 
wymaganych  przy rolniczym wykorzystaniu odpadów powinny być przechowywane 
w gospodarstwie dla potrzeb kontroli. 

Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby oraz wszelkiego rodzaju inne 
środki użyźniające muszą być stosowane w taki sposób, aby nie następowało ich 
rozprzestrzenianie poza granice pól, na których mają być zastosowane. Szczegól-
nie ważne jest unikanie rozpraszania tych substancji do wód.  To oznacza, że do 
aplikacji należy stosować sprawny sprzęt, unikać stosowania nawozów płynnych w 
warunkach silnego wiatru, który może znosić krople roztworu poza granice pola. 
Nie stosować nawozów i środków podczas dużych opadów deszczu lub przed  
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spodziewanym ulewami, aby unikać ryzyka zmywu powierzchniowego lub wymy-
wania zastosowanych składników.
Nawozów nie stosuje się na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem oraz 
podczas opadów deszczu.

Należy unikać stosowania nawozów azotowych w późnym okresie wzrostu  
i rozwoju roślin, gdyż ich nadmiar pozostający w glebie jest narażony na wymywanie 
do wód gruntowych. Tak zwane późne dawki nawozów azotowych są uzasadnione 
tylko w uprawie roślin o specjalnych wymaganiach technologicznych. 
Opracowanie: dr inż. Tamara Jadczyszyn
tj@iung.pulawy.pl

III. NOWOCZESNE TECHNIKI NAWOŻENIA

3.1. Nawożenie zlokalizowane

Straty składników nawozowych z rolnictwa można ograniczać dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technik nawożenia.

Jedną z takich możliwości jest tzw. nawożenie zlokalizowane polegające na 
umieszczeniu nawozów w pobliżu rzędu nasion (rys. 3.1). Ułatwia to roślinie szybkie 
dotarcie korzeniami do składników pokarmowych. Nawożenie zlokalizowane 
daje szczególnie dobre efekty na glebach o niskiej zasobności w fosfor oraz pod 
rośliny słabo pobierające ten  składnik w początkowych fazach rozwoju. Dzięki 
umieszczeniu nawozu w  pobliżu nasion zwiększa się koncentracje składników  
w strefie rozwoju systemu korzeniowego rośliny uprawnej, co ułatwia młodej roślinie 
ich pobieranie.  Nawóz musi być umiejscowiony pod nasionami uprawianej rośliny, 
na głębokości gwarantującej dobre uwilgotnienie. Zaleca się umieszczać nawóz 
około 5 cm obok i 5 cm poniżej nasion. W sposób zlokalizowany stosuje się głównie 
słabo przemieszczające się w glebie składniki pokarmowe, a więc głównie fosfor  
i azot w formie amonowej. Aplikacja nawozu bezpośrednio w sąsiedztwo nasion lub 
korzenia, pozwala na ograniczenie dawki składnika w porównaniu z nawożeniem 
tradycyjnym o około 15–30%. 

Często nawożenie zlokalizowane jest utożsamiane z tzw. nawożeniem startowym, 
które polega na tym, że jesienią stosuje się całość nawozów potasowych oraz 1/2 
do 2/3 dawki nawozów fosforowych (zwłaszcza, gdy gleba charakteryzuje się niską 
zasobnością w ten składnik). Natomiast wiosną łącznie z siewem nasion wprowadza 
się pozostałą część fosforu, a często także część azotu. 

Przykładem bardzo dobrej reakcji na zlokalizowane nawożenie fosforem jest 
kukurydza.
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Ulokowanie nawozu fosforowego pod powierzchnią gleby oddala ryzyko jego 
strat w wyniku erozji, zaś azot amonowy zabezpiecza przed stratami gazowymi. 
Opracowanie: dr Piotr Ochal,  
piotr.ochal@iung.pulawy.pl

3.2. Nawożenie precyzyjne

Najlepsze efekty środowiskowe i produkcyjne daje tzw. precyzyjne nawożenie. 
W tym systemie zakłada się dostosowanie dawek składników pokarmowych do 
potencjalnej produktywności pola wynikającej przede wszystkim z właściwości 
fizykochemicznych gleby. Stosowanie zaawansowanych i kosztownych technik  
jest uzasadniona w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych, na polach o dużej 
zmienności przestrzennej (rys. 3.2). 

Rys. 3.1. Schemat umiejscowienia nawozów w stosunku do nasion

Rys. 3.2. Mapy przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby (EC) i NDVI  
w fazie strzelania w źdźbło pszenicy ozimej (źródło: J. Niedźwiedzki)
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Podstawą precyzyjnego planowanie nawożenia jest mapa glebowa i mapy 
zasobności gleb w składniki pokarmowe oraz mapa zmienności plonowania na danym 
polu, opracowana na podstawie kilkuletnich pomiarów plonów. Mapy zasobności 
gleb tworzy się na podstawie wyników analiz gleby wykonanych klasycznymi 
metodami laboratoryjnymi lub z wykorzystaniem pośrednich metod  oceny różnych 
parametrów gleby (rys.3.3).

Na podstawie map glebowych i zmienności plonu, zgodnie z przyjętymi zasadami 
planowania nawożenia opracowuje się mapy zmiennych dawek nawozów (rys. 3.4 ) . 

Efekty stosowania zasad precyzyjnego nawożenia w praktyce rolniczej najczęściej 
związane są z ograniczeniem zużycia nawozów mineralnych, a więc zmniejszeniem 
kosztów produkcji. Dodatkowym efektem zmniejszenia zbędnej nadwyżki skład-
ników pokarmowych jest bardziej prawidłowa ich dystrybucja w granicach pola. 
Większe dawki składników kierowane są tam gdzie ich wykorzystanie jest lepsze. Na 
powierzchniach o wysokiej zasobności składników lub małym potencjale plonowania 
dawki składników są mniejsze. Efektem jest znaczne  zmniejszenie ryzyka strat 
niewykorzystanych składników z gleby.

Rys. 3.3. Mapy zmienności plonów (plony względne wyrażone w % plonu średniego  
z pola) źródło: R. Pudełko
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W rolnictwie precyzyjnym stosuje się także techniki optymalizacji dawek azotu 
stosowanych pogłównie. Stosowanie zmiennych dawek azotu w okresie wegetacji 
roślin opiera się na różnego rodzaju zdalnych  metodach oceny stanu odżywienia 
roślin azotem (fot. 3.1).

Opracowanie:   dr hab. Rafał Pudełko rafal.pudelko@iung.pulawy.pl.
                              dr inż. Tamara Jadczyszyn tj@iung.pulawy.pl

Rys. 3.4. Mapa zróżnicowania dawek azotu (źródło: R. Pudełko)

Fot. 3.1. Aplikacja zmiennych dawek 
azotu na podstawie oceny stanu 
odżywienia roślin azotem  
przy pomocy urządzenia N-sensor  
(źrodło: miljoforskning.forma.se)
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IV. NAWOZY NATURALNE

Nawozy naturalne są ważnym źródłem składników pokarmowych roślin oraz 
materii organicznej, która decyduje o całym spektrum właściwości fizyko-che-
micznych gleby, retencyjności, strukturze, aktywności biologicznej itd. Przy tych 
zaletach są także istotnym źródłem emisji biogenów do środowiska. Dlatego jednym  
z najważniejszych działań ograniczających odpływ azotu z rolnictwa do wód jest 
optymalizacja gospodarowania nawozami naturalnymi. Obejmuje ona: ocenę ilości 
nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie, odpowiednie metody 
przechowywania, właściwe rozdysponowanie nawozów na poszczególne pola 
uprawne, metody zagospodarowania nadwyżki nawozów.

4.1. Obliczanie wielkości produkcji nawozów

Ilość nawozów wytwarzanych w gospodarstwie zależy od obsady i gatunku 
zwierząt, ich wieku oraz sposobu ich utrzymania. W oborach tzw. głębokich wytwarzany 
jest obornik, w oborach „płytkich” oprócz obornika powstaje także nawóz płynny 
– gnojówka, w oborach rusztowych wytwarzany jest nawóz płynny gnojowica. 

Ilość nawozów i azotu w tych nawozach oblicza się na podstawie wskaźników 
produkcji nawozów i zawartości w nich azotu wg załącznika 4.   

Na przykład: 150 jałówek w wieku powyżej 1 roku w oborze płytkiej produkuje 
rocznie 600 ton obornika, zawierającego 280 kg azotu i 580 m3 gnojówki, która 
zawiera łącznie 270 kg azotu. 

Jeśli plan nawożenia opracowuje się przy pomocy programu komputerowego 
NawSald, ilość i skład nawozów naturalnych są obliczane wg specjalnych algorytmów. 
Do obliczenia wielkości produkcji nawozów można także wykorzystać kalkulator  
internetowy zamieszczony na stronie http://iung.pulawy.pl/naturalne/nawozynatural-

Fot. 4.1. Składowanie obornika na płycie gnojowej  
(fot. P. Nawalany)



27

ne.php. Na tej podstawie można obliczyć powierzchnię użytków rolnych niezbędnych 
do zagospodarowania całej ilości nawozów naturalnych w poniższym przykładzie. 

Przykład: ogółem ilość azotu w nawozach naturalnych wynosi: 280 kg N + 
270 kg N = 550 kg N. Potrzeba zatem co najmniej 3,2 ha użytków rolnych dla ich 
zagospodarowania (co najmniej 1,7 ha pod obornik i 1,5 ha pod gnojówkę).

Dawka nawozów naturalnych nie może przekraczać 170 kg N/ha.

Jeśli powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie jest zbyt mała aby roz-
dysponować całą ilość wyprodukowanych nawozów naturalnych, ich nadwyżkę 
należy zagospodarować w inny, lecz bezpieczny dla środowiska sposób. Metody 
zagospodarowania nadwyżki nawozów będą omówione w dalszej części  opracowania.  

Nawozy naturalne najlepiej stosować pod rośliny o długim okresie wegetacji, 
które w dłuższym okresie mogą pobierać składniki pokarmowe uwalniane stopniowo 
z nawozów. 

4.2. Stosowanie nawozów 

Aplikacja nawozów musi być przeprowadzona w taki sposób, aby nie stwarzać 
ryzyka przedostania się nawozów do wód.

Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej,  stosuje się przy użyciu rozlewaczy, 
aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych 
w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe. 

Nawozy w postaci stałej stosuje się przy pomocy rozrzutników. 

Fot. 4.2. Rozrzucanie obornika (źródło: T. Jadczyszyn)



28

Nawozy naturalne i inne nawozy organiczne (np. komposty) na OSN można 
stosować na gruntach ornych  od 1 marca do 15 listopada. 

Nawozy płynne naturalne (gnojówka i gnojowica) na trwałych łąkach  
i pastwiskach można stosować od 1 marca do 15 sierpnia.

Obornik na łąkach trwałych można stosować od 1 marca do 30 listopada, 
a na pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 kwietnia i od 15 października 
do 30 listopada. 

Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwa-
terowym można stosować obniżona dawkę azotu w ilości do 85 kg N/ha/
rok z nawozów płynnych naturalnych, bezpośrednio po pokosie/wypasie, 
ale nie później niż do dnia 15 sierpnia.

 Zakazuje się stosowania nawozów (przez cały rok) na glebach nieupra-
wianych, w tym na ugorach.

Nawozy naturalne w postaci płynnej można stosować na terenach, gdzie poziom wody 
gruntowej znajduje się poniżej 1,2 m i poza obszarami płytkiego  skał szczelinowych. 

Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia 
po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach i na użytkach 
zielonych.

Wskazane jest natychmiastowe przykrycie glebą, gdyż największe straty azotu 
zachodzą w czasie 4 godzin po zastosowaniu. 

W okresie, gdy nie mogą być one wywożone w pole, muszą być przechowywane 
w sposób, który pozwala zminimalizować straty azotu.

i

Fot. 4.3. Płyta gnojowa usytuowana  
w odpowiedniej odległości od 
zabudowań i granic zagrody wiejskiej 
(fot. P. Nawalany)
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Fot. 4.4. Zbiornik na gnojowicę (fot. P. Nawalany)

Opracowanie: dr Tamara Jadczyszyn
tj@iung.pulawy.pl

4.3. Usytuowanie urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 

Urządzenia i budowle rolnicze do usuwania i przechowywania odchodów 
zwierzęcych powinny odpowiadać systemom utrzymania zwierząt.

Miejsca gromadzenia odchodów zwierzęcych stanowią największe, potencjalne 
źródło zanieczyszczenia wód gruntowych w obrębie zagrody wiejskiej. Dlatego 
o skuteczności ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi decyduje 
usytuowanie i wykonanie podłóg pomieszczeń inwentarskich oraz zbiorników na 
stałe i płynne odchody zwierzęce.

W świetle uregulowań prawnych usytuowanie budowli rolniczych, w tym urządzeń 
do przechowywania nawozów naturalnych, powinno być zgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Ponadto usytuowanie to, między innymi, powinno 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska.

Do budowli rolniczych i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojścia  
i dojazdy o szerokości co najmniej 3 m przystosowane do sposobu ich użytkowania, 
a ich ukształtowanie powinno zapewnić spływ wód opadowych. Dojazdy te powinny 
posiadać utwardzoną nawierzchnię zapewniającą odpływ wód opadowych.

Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce mierzone od 
pokryw i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić co najmniej:

a) 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich,  
 jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych  
 pomieszczeniach,
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b) 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów  
 budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych,

c) 4 m od granicy działki sąsiedniej,
d) 5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,
e) 5 m od silosów na zboże i pasze,
f) 5 m od silosów na kiszonki.

Natomiast odległość płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:
a) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich,  

 jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych  
 pomieszczeniach,

b) 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych  
 i magazynów środków spożywczych,

c) 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,
d) 4 m od granicy działki sąsiedniej,
e) 5 m od silosów na zboże i pasze,
f) 10 m od silosów na kiszonki.
Przepisy dopuszczają usytuowanie zamkniętych zbiorników na płynne odchody 

zwierzęce oraz płyt do składowania obornika w odległości mniejszej niż 4 m  
od granicy działki sąsiedniej lub na jej granicy, w przypadku gdy będą przylegać 
do tego samego rodzaju budowli rolniczych na działce sąsiedniej. Natomiast jeżeli 
działka sąsiednia jest własnością inwestora (lub jest jej użytkownikiem wieczystym) 
odległości powyższych nie ogranicza się.

Jednocześnie, inne przepisy stanowią, że odległość studni od budynków in-
wentarskich, zbiorników do gromadzenia nieczystości, silosów powinna wynosić 
nie mniej niż 15 m.

Przepływ wód podziemnych musi być w kierunku od studni do miejsc będących 
potencjalnym źródłem zanieczyszczeń (budynków inwentarskich, miejsc przecho-
wywania odchodów zwierzęcych, szamba), nigdy odwrotnie.

Zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi gospodarstwa wielkotowarowe tj. 
prowadzące chów lub hodowlę drobiu do 40 tys. stanowisk, lub chów lub hodowlę 
świń do 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub do 750 stanowiska 
dla macior, mają obowiązek przechowywania obornika na nieprzepuszczalnych 
płytach zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostały się do gruntu.
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Programy działań dla obszarów OSN dopuszczają możliwość przechowy-
wania obornika poza płytą obornikową, na specjalnie przygotowanym 
miejscu zabezpieczonym szczelnymi i nieprzepuszczalnymi materiałami.
W okresie od 1 marca do 31 października mogą również złożyć obornik na 
pryzmie bezpośrednio na gruncie przez okres do 12 tygodni z jednoczesnym 
zachowaniem przewidzianych warunków:
•	 pryzmę	lokalizuje	się	poza	zagłębieniem,	na	możliwie	płaskim	terenie	 
           o dopuszczalnym spadku do 3%,
•	 na	terenie	niepiaszczystym	i	niepodmokłym	w	odległości	większej	  
            niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych,
•	 przy	ponownym	złożeniu	obornika	na	pryzmie	w	następnym	sezonie	 
            wegetacyjnym, lokalizujemy ją w innym miejscu,
•	 zaznaczamy	na	mapie	lub	szkicu	położenie	pryzmy	i	daty	jej	złożenia.

4.4. Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek

Produkowane w gospodarstwie pasze soczyste powinny być przechowywane  
w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na płytach usytuowanych w odpowiednich 
odległościach od zabudowań i granic zagrody wiejskiej. Silosy na kiszonki powinny 
mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.

Zgodnie z przepisami odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej:
a) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak nie mniej  

 niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach,
b) 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych  

 i magazynów środków spożywczych,
c) 8 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,
d) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego,
e) 15 m od składu węgla i koksu,
f) 5 m od granicy działki sąsiedniej.

Na OSN kiszonki i pasze soczyste można składować w odległości co najmniej 
20 m od linii brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody w sposób 
zabezpieczający przed wyciekiem soków do gruntu.

Powstałe w wyniku zakiszania pasz soczystych soki kiszonkowe powinny być 
odprowadzane do studzienek zbiorczych, stanowiących integralną część składową 
silosów. Niezależnie od studzienek zaleca się stosowanie na dno silosu płaskiego 
warstwy pociętej słomy, zatrzymującej soki kiszonkowe (1 t słomy może zatrzymać 
2,5 m3 soku).

i

i
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Soki zbierane w studzienkach należy rozlewać na pola lub łąki, z których pochodziła 
masa roślinna do zakiszania. Natomiast ze względu na zapach soki kiszonkowe nie 
powinny być wywożone na pola sąsiadujące z terenem zabudowanym, ani na pola 
przylegające do wód powierzchniowych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. 
W trakcie procesu wylewania, nie wolno mieszać soków kiszonkowych z gnojowicą, 
ze względu na wydzielanie się toksycznych gazów.

Nie zaleca się sporządzania pryzm kiszonkowych bezpośrednio na gruncie, gdyż 
soki kiszonkowe przenikają do wód gruntowych powodując ich zanieczyszczenie 
oraz następuje zanieczyszczenie gleby pod pryzmą.

Natomiast zalecanym sposobem konserwacji pasz jest sporządzanie sianokiszonek 
w postaci bel owijanych folią, z których nie ma praktycznie wycieków soków, a bele 
sianokiszonki mogą być przechowywane w dowolnym miejscu, nawet na otwartej 
przestrzeni (rys. 4.1).

4.5. Przykładowe konstrukcje płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę oraz 
pryzm

Fundamenty budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych 
powinny być między innymi zabezpieczone przed uszkodzeniami umożliwiającymi 
przenikniecie do gruntu szkodliwych substancji znajdujących się w budowli.

Konstrukcja zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce powinna 
zapewniać warunki ich użytkowania przez:

•	 umożliwienie	dojazdu	oraz	opróżnienia	gromadzących	się	osadów,
•	 wykonanie	spadków	w	dnie	w	kierunku	komory	czerpalnej	płynnych	 

 odchodów zwierzęcych,
•	 wykonanie	spadków	na	zewnątrz	dla	odpływu	wód	opadowych.

Rys. 4.1. Składowanie bel z sianokiszonką  
(źródło: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2012)
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Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce (rys. 4.2) powinny mieć 
nieprzepuszczalne dno i ściany, szczelne przykrycie oraz wylot wentylacyjny  
i zamykany otwór wejściowy. Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce 

zaopatrzone w przykrycie inne niż sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m. Natomiast 
pomosty obsługowe i dojścia dla obsługi zamkniętych zbiorników na płynne odchody 
zwierzęce zaopatrzonych w przykrycie inne niż sztywne i odporne na uszkodzenia 
mechaniczne powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi o wysokości  
co najmniej 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie ich wysokości i na wysokości 
0,15 m nad pomostem.

Rys. 4.2. Zbiornik na płynne odchody zwierzęce  
(opr. własne na podstawie: www.technologie-budowlane.com)

Rys. 4.3. Płyta gnojowa ze zbiornikiem na gnojówkę 
(źródło: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2012)
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Pojemność zbiorników na gnojowicę i gnojówkę musi wystarczyć na przecho-
wywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy. Zbiorniki na gnojowicę 
powinny być zbiornikami zamkniętymi.

Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomiesz-
czeniach inwentarskich lub na płytach gnojowych ze ścianami bocznymi (rys. 4.3). 
Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe powinny być zabezpieczone przed 
przenikaniem wycieków do gruntu (dno i ściany nieprzepuszczalne) i zaopatrzone 
w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę 
gnojową.

Optymalne jest nakrycie płyty gnojowej dachem, co uniemożliwia zalewanie 
obornika przez wodę opadową i jednocześnie chroni obornik przed nadmiernym 
przesychaniem.

W gospodarstwach położonych na OSN pojemność płyty gnojowej powinna 
zapewniać możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres 
co najmniej 6 miesięcy.

Z luźno ułożonych pryzm obornika lub nie przykrytych pokrywami zbiorników 
z płynnymi odchodami zwierzęcymi powstają bardzo duże straty azotu w postaci 
gazowego amoniaku (fot. 4.5).

Konstrukcja silosów na kiszonki powinna zapewniać ochronę przed oddzia-
ływaniem soków powstałych w procesie kiszenia oraz przenikaniem tych soków  
do otaczającego środowiska przez wykonanie odpowiednich spadków i kanalików 
do odprowadzania soków do szczelnych studzienek. Instalacje i urządzenia budowli 
rolniczych służące do odprowadzania m.in. soków kiszonkowych powinny być 
projektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem szkodliwych 
substancji do wód i gruntu.

Literatura
•	 Ustawa	z	dnia	10	lipca	2007	r.	o	nawozach	i	nawożeniu	(Dz.U.	2007	nr	147	 
 poz. 1033 z późn. zm.)

i

Fot. 4.5. Sposób składowania obornika: a-prawidłowy; b-nieprawidłowy (fot. P. Nawalany)
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4.6. Obliczanie pojemności urządzeń do przechowywania nawozów

Wymaganą wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych oblicza 
się dla określonego sposobu utrzymania zwierząt w gospodarstwie (płytka ściółka 
lub głęboka ściółka) uwzględniając okres wypasu zwierząt na pastwisku, poprzez 
zastosowanie odpowiednich współczynników.

W celu wyliczenia niezbędej pojemności (V) należy przeliczyć zwierzęta utrzymy-
wane w gospodarstwie (z uwzględnieniem stanów średniorocznych oraz przelotowości 
stada) na liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP), wartości przeliczeniowe 
stanowią załącznik 3 do Programu działań. Następnie otrzymaną liczbę należy 
pomnożyć przez wskaźnik pojemności do przechowywania nawozów w przeliczeniu 
na 1 DJP oraz przez właściwy współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego,  
a także przez współczynnik dotyczący zastosowanego w gospodarstwie systemu 
utrzymania zwierząt oraz wyposażenia technicznego.

Aby obliczyć liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych w gospodarstwie konieczne 
jest określenie stanu średniorocznego. Stan średnioroczny wyznacza się dla zwierząt 
przebywających w określonej grupie technologicznej w sposób następujący: 
Definicje: 
•	 przelotowość, stan przelotowy – liczba zwierząt, które przebywały w danej  
 grupie technologicznej w ciągu roku;  
•	 stan średnioroczny – średnia liczba zwierząt w poszczególnych grupach  
 technologicznych. 
Obliczanie sztuk przelotowych i stanów średniorocznych: 
 A. Dla zwierząt przebywających rok lub dłużej w danej grupie technologicznej: 
    przelotowość = stan średnioroczny 
    stan średnioroczny = (stan na początek okresu + stan na koniec  
    okresu)/ 2 
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 B. Dla zwierząt przebywających krócej niż rok w danej grupie technologicznej: 
   przelotowość = sztuki na sprzedaż + na przeklasowanie + ½ padnięć  
   i ubojów z konieczności + ((stan na koniec okresu - stan na początek  
   okresu)/2)
   stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania  
   w grupie)/ 12

Znając obsadę zwierząt w przeliczeniu na DJP można obliczyć wymagane 
pojemności urządzeń do przechowywania nawozów według metody przedstawionej 
w tabelach 4.1 i 4.2.

Tabela 4.1. Sposób obliczania pojemności płyty gnojowej lub pojemności zbiornika 
na gnojowicę albo gnojówkę dla gatunków innych niż drób

Lp. Rodzaj 
wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika 
na 1 DJP ( m3)

Współczynnik 
odliczenia 

okresu 
pastwiskowego

Współczynnik 
odliczenia 
systemu i 

wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika

(m3)

1. płyty  
gnojowe 2,70* A - X1 = 2,70 · A · nDJP

2. zbiorniki  
na gnojówkę 1,80* B F X2 = 1,8 · B · F · nDJP

3. zbiorniki  
na gnojowicę 7,80* C F X3 = 7,8 · C · F · nDJP

Źródło: IZ - PIB.

* W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli pojemności płyty/zbiornika 
dotyczą kategorii krów  mlecznych o wydajności mlecznej 6 tys. l. Dla pozostałych 
kategorii należy płytę i zbiorniki odpowiednio powiększyć dla:

− krów mlecznych o wydajności mlecznej 6-8 tys. l odpowiednio o 10%  
 tj. dla płyty 2,97 m3,dla zbiornika na gnojówkę 1,98 m3, dla zbiornika na  
 gnojowicę 8,58 m3

− krów mlecznych o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. l odpowiednio o 20%  
 tj. dla płyty 3,24 m3,dla zbiornika na gnojówkę 2,16 m3, dla zbiornika na  
 gnojowicę 9,36 m3.

Tabela 4.2. Sposób obliczania pojemności płyty gnojowej i pojemności zbiornika 
na gnojówkę dla drobiu

Lp. Rodzaj 
wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika  
na 1 DJP ( m3)

Współczynnik 
odliczenia  

okresu  
pastwiskowego

Współczynnik 
odliczenia  
systemu  

i wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika  

(m3)

1.  płyty 
gnojowe 1,8 A D, F X1 = 1,80 · A · D · F · nDJP
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2. zbiorniki  
na gnojówkę 1,3 B E X2 = 1,30 ·B · E · nDJP

Źródło: IZ - PIB.

1. nDJP - liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażona w DJP.
2. X1 – X3 – pojemność płyty gnojowej lub pojemność zbiornika na gnojówkę  
 albo gnojowicę - stanowiąca iloczyn liczby zwierząt w gospodarstwie  
 wyrażonej w DJP i okresu pastwiskowego i pojemności płyty gnojowej lub  
 pojemności zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę na 1 DJP.
3. A, B, C - współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego- współczynnik  
 ma zastosowanie jeśli utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta i ptaki  
 korzystają z wypasu na pastwisku. Dla zwierząt utrzymywanych bez pastwiska  
 wartość współczynników A, B, C przyjmuje wartość = 1. Dawka azotu  
 z odchodów zwierząt na obszarach pastwisk nie może przekroczyć  
 170 kg N/rok. A –  dla płyt gnojowych; B –  dla zbiorników na gnojówkę;  
 C –  dla zbiorników na gnojowicę.
4. D, E, F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania  
 systemów utrzymania oraz wyposażenie techniczne. D –  system bezściółkowy  
 dla drobiu; E – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu; F – zadaszenie lub  
 przykrycie nieprzepuszczalną folią płyty obornikowej.

Tabela 4.3. Wartości współczynników odliczenia okresu pastwiskowego

Lp. Gatunek, typ użytkowości zwierząt
Współczynnik

A B C D E F

1. Bydło mleczne 0,7 0,8 0,7 - - 0,8

2. Bydło mięsne 0,5 0,8 0,7 - - 0,8

3. Konie 0,7 0,8 - - - 0,8

4. Owce 0,5 0,8 - - - 0,8

5. Świnie 0,7 0,8 0,7 - - 0,8

6. Drób 0,8 0,8 - 0,7 0,8 0,8

Źródło: IZ - PIB.

Przykład obliczeń pojemności płyty i zbiornika na nawóz naturalny
Poniżej przedstawiono etapy sporządzenia obrotu stada w gospodarstwie 

prowadzącym chów bydła mlecznego oraz obliczeń potrzebnych do wyliczenia 
minimalnej powierzchni płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę. 

Charakterystyka gospodarstwa
Gospodarstwo specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. Powierzchnia 

upraw w gospodarstwie wynosi 61 ha. Grunty orne zajmują 51 ha powierzchni,  
a TUZ 10 ha. Bydło mleczne liczy 30 sztuk z przychówkiem. Wydajność mleczna 
krów powyżej 7200 l mleka. Krowy użytkowane 5 lat, brakowanie 20%, jałówki  
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na remont stada z własnej hodowli, sprzedaż byczków. Zwierzęta utrzymywane  
są na płytkiej ściółce. 

Stan początkowy: krowy 30 szt., jałówki cielne 6 szt., jałówki powyżej roku  
5 szt., jałówki od 0,5 do roku 5 szt., cielęta do 0,5 roku 4 szt. Z urodzenia – 28 cieląt, 
z czego część przeznaczono na sprzedaż – 13 sztuk, a część do dalszego chowu  
– 14 sztuk, jedno cielę padło. Sprzedano część jałówek cielnych – 5 sztuk oraz krów 
- 7 sztuk (brakowanie 20% w stadzie).
Przelotowość zwierząt w grupie technologicznej
Dla zwierząt przebywających rok lub dłużej w danej grupie technologicznej – krowy.
Na początku roku było 30 krów w stadzie i stan ten się zmienił do końca roku. 
Korzystając ze wzoru wyliczamy:
(30 + 28) : 2 = 29 krów
Dla zwierząt przebywających krócej niż rok w danej grupie technologicznej 
- jałówki, cielęta, przy obliczaniu przelotowości uwzględniamy: sztuki na sprzedaż  
i przeklasowanie do innej grupy technologicznej, padnięcia i ubój z konieczności 
zwierząt oraz stan na końcu i początku okresu przebywania zwierząt w grupie  
i dzielimy przez 2.

Przykład cielęta
przelotowość : 13 + 10 + (1: 2) + [(8-4) : 2] = 25,5
Przykład jałówki od pół do roku
przelotowość : 0 + 9 + 0 + [(6-5) : 2] = 9,5

Stan średnioroczny zwierząt
W celu obliczenia stanu średniorocznego zwierząt przebywających w swojej  
grupie krócej niż rok należy pomnożyć ilość zwierząt w grupie (przelotowość)  
przez czas ich przebywania w tej grupie wyrażony w miesiącach i podzielić przez 
12 miesięcy (rok).

Przykład cielęta
stan średnioroczny: (25,5 x 6) :12 = 12,75

Przykład jałówki od pół do roku
stan średnioroczny: (9,5 x 6) :12 = 4,75.

Duże jednostki przeliczeniowe DJP zwierząt
Przeliczając stany średnioroczne zwierząt na DJP posługujemy się współczynnika-
mi przeliczeniowymi (załącznik 3).
Przykłady
krowa 29 x 1 wsp. DJP = 29 DJP
jałówka cielna 7,5 x 1 wsp. DJP = 11,25 DJP
jałówka pow. roku 4,75 x 0,8 wsp. DJP = 3,8 DJP



39

Wyliczenie pojemności płyty i zbiornika na nawóz naturalny
Ponieważ wydajność mleczna krów przekracza 6000 litrów mleka należy w obli-
czeniach płyty i zbiornika (dla krów mlecznych stada podstawowego) uwzględnić 
przeliczniki powiększone o 10% (wyjaśnienia Tabela 4.1).

Płyta obornikowa:
X1 = 2,70 x A x nDJP (dla stada bez krów mlecznych)
X1 = 2,97 m3 x A x nDJP (dla stada krów mlecznych)
 − A - współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego (zwierzęta nie są  
  wypasane na pastwisku),
 − 2,70 m3 - przelicznik powiększony o 10% (2,97 m3) ponieważ wydajność  
  krów wynosi średnio 7200 l mleka/krowę
 − 2 m - wysokość składowania pryzmy (różne wartości zależnie od wysokości  
  pryzmy)

Przykład obliczenia
dla krów mlecznych X1 = 2,97 m3 x 1 x 29 DJP = 86,13 m3

dla pozostałego stada X1 = 2,70 x 1 x 14,6DJP = 39,53 m3

(86,13 m3 + 39,53 m3) : 2 m = 125,66 m2 : 2 m = 62,83 m2

Zbiornik na gnojówkę:
X2 = 1,8 x B x F x nDJP
X2 = 1,98 x B x F x nDJP
 − Wartość 1,8 m3 pojemności zbiornika została zwiększona o 10% czyli do  
  pojemności 1,98 m3.
 − B – współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego (zwierzęta nie są  
  wypasane na pastwisku),
 − F – współczynnik odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów  
  utrzymania oraz wyposażenia technicznego (jest tylko zbiornik na gnojowicę).

Przykład obliczenia
dla krów mlecznych X2 = 1,98 x 1 x 1 x 29 DJP = 57,42 m3

dla pozostałego stada X2 = 1,8 x 1 x 1 x 14,64 DJP = 26,35 m3

57,42 m3 + 26,35 m3 = 83,77 m3

Wyliczona wielkości płyty i pojemność zbiornika na gnojówkę w gospodarstwie  
wynosi odpowiednio: 62,83 m2 i 83,77 m3.

dla krów mlecznych X1 = 2,97 m3 x 1 x 29 DJP = 86,13 m3

dla pozostałego stada X1 = 2,70 x 1 x 14,6DJP = 39,53 m3

(86,13 m3 + 39,53 m3) : 2 m = 125,66 m2: 2 m = 62,83 m2.
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4.7. Postępowanie z nadwyżką nawozów naturalnych 

Jeśli w gospodarstwie powstają nawozy naturalne (obornik, gnojówka lub 
gnojowica) w ilości przekraczającej możliwości ich zastosowania na użytkach 
rolnych danego gospodarstwa (stanowiących własność prowadzącego działalność 
rolniczą na OSN, dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu  
lub w użytkowaniu wieczystym) tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 
170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, rolnik ma obowiązek  
znaleźć odbiorcę tych nadwyżek.
Nadwyżki nawozów naturalnych rolnik może zbyć do bezpośredniego rolniczego 
wykorzystania na podstawie pisemnej umowy zbytu. Umowa musi być przechowywana 
przez strony przez okres 8 lat.
Wzór umowy zbytu zamieszczono w załączniku 5.

Rolnik musi udokumentować, że nawozy usuwa w sposób nieszkodliwy 
dla środowiska.

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub 
świń - powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk 
dla macior, mają obowiązek zagospodarowania co najmniej 70% gnojówki lub 
gnojowicy na użytkach rolnych, których są posiadaczem i na których prowadzą 
uprawę roślin, a pozostałe 30% mogą zbyć na podstawie umowy. Podmiot ten 
zobowiązany jest do opracowania planu nawożenia zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki rolniczej (z wyjątkiem podmiotów, które nawozy naturalne zbywają  
w całości). Ten sam obowiązek dotyczy nabywcy nawozu od wymienionego podmiotu.

Rolnik możne zawrzeć z innym rolnikiem pisemną umowę zbycia nawozów 
naturalnych i w ten sposób pozbyć się nadwyżki nawozowej. Innym rozwiązaniem 
może być separacja gnojowicy, która polega na technicznym przetwarzaniu gnojowicy 
z podziałem na frakcję płynną i stałą. Frakcje te znacząco różnią się pod względem 
zawartości suchej masy, składu i stężenia składników nawozowych. Frakcja stała może 
być wykorzystana w gospodarstwie jako surowiec małej biogazowni gospodarskiej 
lub eksportowana do dużej biogazowni do produkcji energii.  Może być również 
sprzedana rolnikom prowadzącym wyłącznie produkcję roślinną.  Frakcję płynną, 
bogatą w azot, potas  i w mniejszym stopniu w fosfor można rozlewać za pomocą 
węży wleczonych lub iniekcji doglebowej. Płynny poferment z biogazowi ma skład 
chemiczny zbliżony do gnojowicy przy mniejszym udziale substancji organicznej i 
większym udziale łatwo przyswajalnego azotu. Poferment powinien być zagospo-
darowany  zgodnie z zasadami stosowania gnojowicy.  

Innym sposobem zagospodarowania nadwyżek nawozów jest kompostowanie 
obornika w gospodarstwie i następnie przekazanie go innym podmiotom. Kompo-
stowanie obornika polega na jego rozkładzie prowadzonym przez mikroorganizmy 

i
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przy dostępie tlenu i powoduje nagrzewanie się nawozu nawet do ponad 75°C. Proces 
kompostowania odbywa się dzięki napowietrzeniu (najlepiej 2-3 krotnym), które 
powoduje powstanie porowatej struktury, nagrzewanie się obornika, odparowanie 
nadmiaru wody, pasteryzację nawozu i uzyskanie kompostu o bardzo dużej wartości 
nawozowej (dawka 15 ton kompostu odpowiada 30-35 tonom zwykłego obornika). 
Z nawozowego i ekonomicznego punktu widzenia znacznie bardziej opłaca się 
kompostować obornik, niż stosować go w postaci nieprzerobionej.

O atrakcyjności kompostu dla potencjalnych nabywców decyduje jego jakość, 
uzależniona składem substancji użytych do jego produkcji oraz przebieg procesu 
kompostowania. Kompost, obok nawozów naturalnych, jest głównym nawozem 
stosowanym w rolnictwie ekologicznym. Jest tam pożądanym kompletnym nawozem 
wieloskładnikowym gdyż jest bogaty w substancję organiczną i zawiera niezbędne 
do życia roślin makro- i mikroelementy.

Opracowanie: mgr inż. Beata Jurga
bjurga@iung.pulawy.pl

V. AGROTECHNICZNE METODY OGRANICZANIA STRAT BIOGENÓW 
Z ROLNICTWA
 

Dla ochrony środowiska wodnego przez negatywnym wpływem działalności 
rolniczej ważne są wszystkie działania powodujące zatrzymanie składników pokar-
mowych w agrosystemach rolniczych. Do takich działań należy zarówno stosowanie 
zbilansowanych dawek składników, właściwe terminy stosowania nawozów jak  
i zachowanie w trakcie nawożenia  odpowiednich odległości od zbiorników i cieków 
wodnych a także spełnienie ogólnych warunków stosowania nawozów. Są to działania  
(szczegółowo omówione już wcześniej) obowiązkowe, regulowane aktami prawa.  

5.1. Trwałe użytki zielone 

W Polsce trwałe użytki zielone (TUZ) występują naturalnie głównie w dolinach 
rzek, na pojezierzach i terenach podgórskich. 

O sposobie użytkowania TUZ na obszarach szczególnie narażonych na OSN-ach 
powinny decydować potrzeby wynikające z rodzaju utrzymywanych zwierząt  
w powiązaniu z typem gleby i poziomem wody gruntowej. Na gruntach o poziomie 
wody zalegającej na głębokości 40 – 60 cm powinny być zlokalizowane łąki, nato-
miast przy niższym poziomie wody, tj. 60 – 80 cm można prowadzić użytkowanie 
przemienne (kośno- pastwiskowe), a pastwiskowe przy 70 – 100 cm. Najlepszym 
sposobem gospodarowania na TUZ przy odpowiednim poziomie wody gruntowej 
na glebach mineralnych jest przemienne kośno- pastwiskowe ich użytkowanie. 
Trwałe użytki zielone położone na glebach torfowych są bardzo wrażliwe na udep-
tywanie i niszczenie darni, dlatego też mogą być użytkowane tylko jako łąki kośne.  
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Wypas zwierząt można prowadzić na użytkach zlokalizowanych na  glebach mine-
ralnych.

Trwałe użytki zielone nie wykorzystywane produkcyjnie mogą być uznane 
za użytki ekologiczne pod warunkiem, że co najmniej raz w roku będą koszone  
w terminie do 31 lipca, co zapobiega naturalnej sukcesji roślinności krzaczastej.  
Na trwałych użytkach zielonych zabrania się wypalania roślinności.

Oprócz sposobu użytkowania runi szczególnie ważnym elementem gospodarki 
na trwałych  łąkach i pastwiskach znajdujących się na obszarach OSN jest nawożenie, 
zwłaszcza w zakresie przestrzegania odpowiednich terminów stosowania i wielkości 
dawek nawozów. Na użytkach podmokłych i okresowo zalewanych zaleca się również 
znacząco ograniczyć nawożenie.

W gospodarowaniu na TUZ ważną sprawą związaną  z ochroną środowiska jest 
utrzymywanie dobrej zwartości darni. Z tego względu przy nadmiernym uwilgotnie-
niu gleby (po deszczu lub przy wysokim poziomie wody gruntowej) należy unikać 
używania na łąkach ciężkich maszyn, a na pastwiskach przeprowadzania wypasu 
zwierząt, które racicami niszczą darń. 

W okresie wypasania zwierząt musi być stały dostęp wody, wodopoje lokali-
zuje się poza zbiornikami i ciekami wodnymi,  najlepiej z poideł przy beczkowozie 
(fot. 5.1). Poidła powinny być często przemieszczane w nowe miejsca, aby uniknąć 
punktowej koncentracji odchodów zwierząt i niszczenia darni w miejscach pojenia. 
Łajniaki należy na bieżąco rozgarniać po zejściu zwierząt z danej kwatery wypasowej.

Opracowanie: prof. dr hab. Adam Harasim
ahara@iung.pulawy.pl

5.2. Utrzymanie pokrywy roślinnej na gruntach ornych 

Podstawowym zadaniem tego działania jest ograniczenie strat składników 
nawozowych, a głównie azotu i fosforu, z gleby oraz poprawa struktury i biologicznej 
aktywności  gleby.  Azot mineralny w glebie występuje w dwóch formach: jonu 
azotanowego i jonu amonowego. Forma azotanowa nie jest sorbowana przez 

Fot. 5.1. Wypas użytku zielone-
go z dostępem zwierząt  
do wody w beczkowozie  
(fot. M. Sowiński)
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glebę i przemieszcza się w głąb profilu glebowego z przesiąkająca wodą opadową. 
W okresie wegetacyjnym występują dwa okresy zwiększonej zawartości azotu 
mineralnego w glebie (rys. 5.1). Pierwszy występuje wiosną (kwiecień-maj), wówczas, 
w warunkach optymalnej wilgotności i temperatury, intensywnej mineralizacji 
ulegają związki organiczne zawarte w glebie, wtedy też stosowane jest nawożenie 
mineralne. W tym okresie zagrożenie wymywaniem azotanów jest jednak znikome, 
gdyż rozwijające się rośliny intensywnie pobierają azot a dodatkowo wysoka 
intensywność ewapotranspiracji powoduje, że nawet w okresach wysokich opadów, 
przesiąkanie wody poza zasięg systemu korzeniowego występuje sporadycznie. 
Drugi okres zwiększonej koncentracji azotu mineralnego w glebie występuje jesienią 
(wrzesień-listopad). Wówczas to uwalnia się azot niewykorzystany z zastosowanych 
nawozów oraz mineralizacji ulegają pozostawione na polach resztki pożniwne.  
W naszych warunkach okres od zbioru rośliny przedplonowej do wysiewu rośliny 
następczej w plonie głównym wynosi od 3-5 tygodni (zboża - rzepak oz.) do 7-9 
miesięcy (zboża - zboża jare lub kukurydza). Na polach przeznaczonych pod rośliny 
jare a pozbawionych okrywy roślinnej (ponad 50% ogółu gruntów ornych) azotany 
w zdecydowanej części mogą ulegać przemieszczeniu do wód gruntowych wraz 
z wsiąkającą wodą opadową. Szacuje się, że około 2/3 strat azotu powodowanego 
przez wymywanie przypada na okres przerwy w wegetacji roślin - późna jesień, 
zima, wczesna wiosna.

Strategia ograniczania strat składników nawozowych polega głównie na ciągłym 
utrzymywaniu gleby pod okrywami roślinnymi, co zapewnia zwiększenie udziału 
ozimin w strukturze zasiewów (zboża ozime i rzepak) oraz uprawa międzyplonów 
w ogniwach zmianowania: zboża - rośliny jare.

Zboża ozime tylko wówczas skutecznie ograniczają wymywanie azotanów, jeżeli 
są wysiane w optymalnym terminie i zdążą jesienią wytworzyć odpowiednią biomasę 

Rys. 5.1. Zawartość azotu mineralnego w glebie i zagrożenie 
jego wymywaniem w ciągu roku.
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i rozbudowany system korzeniowy. W związku z tym ilość azotu pobranego jesienią 
przez zboża może  wahać się od kilku do około 30-40 kg/ha.

Międzyplony (dawniej nazywane poplonami lub śródplonami), to rośliny uprawiane 
pomiędzy dwoma zasiewami w plonie głównym. Poprzednio celem ich uprawy 
było pozyskanie dodatkowej paszy, zaś obecnie spełniają one głównie funkcje 
prośrodowiskowe.  Podstawowe ich zadania to:

•	 ograniczanie	wymywania	składników	nawozowych,	a	głównie	azotanów,	 
 z gleby do wód gruntowych i powierzchniowych w okresie jesienno-zi 
 mowym, dzięki ich pobieraniu i wbudowywaniu w tkanki rośliny poplonowej  
 oraz udostępnianiu tych składników roślinie następczej wskutek szybkiej  
 mineralizacji biomasy międzyplonów;

•	 ograniczenie	nasilenie	erozji	wodnej	i	wietrznej	poprzez	mulczowanie	 
 powierzchni gleby biomasą międzyplonu w okresie zimy, ułatwia to  
 wsiąkanie wód opadowych w głąb profilu glebowego, co ogranicza nasilenie  
 erozji wodnej oraz chroni powierzchnię gleby przed erozją wietrzną;

•	 poprawa	struktury	gleby	oraz	bilansu	glebowej	materii	organicznej	poprzez	 
 wyprodukowanie dodatkowej biomasy pozostającej na polu;

•	 zwiększenie	biologicznej	aktywności	gleby,	co	w	konsekwencji	ogranicza	 
 nasilenie niektórych chorób i szkodników;  

•	 biologiczne	zwalczanie	mątwika	burakowego	poprzez	uprawę	mątwiko 
 odpornych odmian gorczycy białej lub rzodkwi oleistej;

•	 zwiększenie	bioróżnorodności	zespołów	roślinnych.
Dodatkowo rośliny bobowate wysiewane w międzyplonach wzbogacają glebę 

w azot, a inne gatunki (rośliny należące do rodziny krzyżowych oraz żyto ozime) 
wykazują oddziaływania allelopatyczne, co może ograniczać wschody i początkowy 
wzrost niektórych gatunków chwastów.

W praktyce mogą być uprawiane: wsiewki międzyplonowe, międzyplony ścier-
niskowe oraz międzyplony ozime.

Wsiewki międzyplonowe są to rośliny wsiewane w inną roślinę stanowiącą 
plon główny. Mogą być wsiewane wiosną w rosnące oziminy lub wysiewane razem 
ze zbożami jarymi. Gatunki oraz ilości i terminy wysiewu roślin, które mogą być 
uprawiane na terenie całego kraju w formie wsiewek podano w tabeli 5.1. W praktyce 
zainteresowanie rolników tą formą międzyplonów jest małe, gdyż:

•	 uzyskuje	się	niższy	plon	rośliny	ochronnej	z	powodu	rzadszego	siewu	 
 i ograniczonego nawożenia azotowego; 

•	 wysoki	jest	koszt	materiału	siewnego;
•	 w	latach	o	niedoborze	opadów	w	okresie	wegetacji	rośliny	ochronne	wsiewki	 

 często wysychają. 



45

Tabela 5.1. Gatunki oraz ilości i terminy wysiewu roślin uprawianych w formie wsiewek

Gatunek Ilość wysiewu 
(kg/ha) Termin wysiewu

Seradela
Koniczyna czerwona
Koniczyna czerwona + koniczyna biała
Koniczyna czerwona + życica trwała
Lucerna chmielowa + ż. westerwoldzka
Koniczyna biała + ż. westerwoldzka
Życica wielokwiatowa
Życica trwała
Kupkówka pospolita

50-70
14-18
6-8+4
8+10

15+15
4+15
35-40
35-40
18-20

od w. wiosny do fazy kłoszenia się zbóż
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi
jednocześnie ze zbożami jarymi

Międzyplony ozime najczęściej wysiewa się je w ogniwach zmianowania: 
zboża – rośliny jare późniejszego siewu (kukurydza, ziemniak, niektóre gatunki 
warzyw itp.). Międzyplony ozime plonują stabilnie w latach i umożliwiają uzyskanie 
stosunkowo dużych plonów biomasy. Dobór gatunków i mieszanek, oraz ilości  
i terminy wysiewu dla centralnych rejonach kraju podano w tabeli 5.2. Najwcześniej 
można przyorać biomasę rzepiku i rzepaku ozimego, później żyta, zaś najpóźniej 
mieszanek żyta lub pszenżyta z wyką oraz życicę wielokwiatową.

Tabela 5.2. Gatunki oraz ilości i terminy wysiewu roślin uprawianych w poplonach 
ozimych

Gatunek Termin siewu Ilość wysiewu w kg/ha

Rzepik ozimy
Rzepak ozimy
Żyto + wyka ozima
Żyto + rzepik ozimy
Pszenżyto +wyka ozima
Pszenica +wyka ozima
Żyto
Pszenżyto
Życica wielokwiatowa

do 25. 08
do 25. 08
do 10. 09
do 05. 09
do 15. 09
do 10. 09
do 20. 09
do 20. 09
do 10. 09

4-6
4-6

100+40
100+4
80+40
60+50

150
180
35

Międzyplony ścierniskowe wysiewa się w drugiej połowie lata najczęściej 
po zbiorze zbóż. O powodzeniu ich uprawy decyduje długość okresu od zbioru 
rośliny przedplonowej do wystąpienia przymrozków jesiennych oraz suma opadów  
w okresie ich wegetacji, która powinna wynosić przynajmniej 140-160 mm;

Wykaz gatunków roślin oraz przykładowych mieszanek do uprawy w między-
plonach ścierniskowych podano w tabeli 5.3. Podstawowym kryterium doboru 
gatunków i mieszanek jest szacowana długość okresu wegetacji. Podane gatunki 
roślin i mieszanki można podzielić na dwie grupy:
	 •	 rośliny	o	dłuższym	okresie	wegetacji	(75-90	dni)	-	bobowate	(strączkowe)	 
  oraz mieszanki z ich dominującym udziałem - wysiew nie później niż w III  
  dekadzie lipca lub I dekadzie sierpnia;
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	 •	 rośliny	o	krótkim	okresie	wegetacji	(45-65	dni)	–	gorczyce,	rzodkiew,	facelia		 
  oraz rzepik lub rzepak ozimy -  wysiew nie później niż w II dekadzie sierpnia.

Tabela 5.3. Gatunki oraz ilości i terminy wysiewu roślin w międzyplonach ścierniskowych

Gatunek Ilość wysiewu (kg/ha) Termin siewu

Rośliny bobowate

Bobik, 250 przed 1 sierpnia

Łubin żółty 140 „

Łubin wąskolistny, 140 „

Grochu pastewny (peluszka) 200 „

Wyka jara 140-160 „

Mieszanki z udziałem roślin bobowatych

Groch pastewny + łubin żółty+ seradela 100+ 80 + 20 przed 10 sierpnia

Groch pastewny + słonecznik 150 + 15 „

Wyka jara + groch pastewny +łubin żółty 40 + 120 + 60 „

Łubin żółty + seradela 130 + 30 „

Łubin żółty + facelia  100 + 3 „

Seradela + facelia 30 + 3 „

Łubin żółty + groch pastewny  100 +100 „

Groch pastewny +wyka jara + słonecznik 100 + 50 + 10 „

Groch pastewny +łubin wąskolistny + słonecznik 100 + 70 + 15 „

Bobik + groch pastewny  + wyka ozima 90 + 60 + 50 „

Bobik + groch pastewny  + słonecznik 90 + 60 + 15 „

Bobik + wyka jara + słonecznik 120 + 40 + 10 „

Pozostałe gatunki roślin

Rzepa ścierniskowa, 3 - 4 przed 15 sierpnia

Życica westerwoldzka 35 „

Facelia błękitna 10 „

Rzepak ozimy 4 przed 20 sierpnia

Rzepik ozimy 4 „

Gorczyca biała 15 „

Gorczyca biała + facelia błękitna 10 + 5 „

Rzodkiew oleista 15 „

Warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów proekologicznych uprawy 
międzyplonów jest pozostawienie ich biomasy na powierzchni pola w formie 
mulczu na okres zimy oraz zapewnienie warunków do uzyskania możliwie zwartego  
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i wyrównanego ich łanu. Oddziaływanie mieszanek również korzystniejsze niż 
zasiewów jednogatunkowych.

Opracowanie: prof. dr hab. Jan Kuś
jankus@iung.pulawy.pl

5.3. Strefy buforowe 

O konieczności zachowania określonych odległości od cieków i zbiorników 
wodnych przy stosowaniu nawozów wspomniano w już w rozdziale II. Ogólne 
Zasady Stosowania Nawozów.  

Obecny stan wiedzy i troska o środowisko naturalne skłaniają wielu rolników 
do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony stanu gleb i wód. Pomoc dla ta-
kich osób stanowi współczesna nauka, dostarczająca szczegółowych rozwiązań  
i zaleceń na temat działań, które można podjąć w gospodarstwie, a które skutkują 
lepszym wykorzystaniem stosowanych składników nawozowych oraz mniejszymi 
emisjami tychże składników do wód. Niektóre z proponowanych rozwiązań i zaleceń 
omówiono poniżej. 

Strefy buforowe w szerokim rozumieniu to wszystkie trwałe środowiska chroniące 
przyległe do nich ekosystemy (Karg 2003). Z punktu widzenia gospodarowania 
na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN) naj-
ważniejszą rolę spełniają strefy buforowe wzdłuż strumieni rzek lub innych wód 
powierzchniowych, porośnięte zespołami roślinności (Śmietanka i Śliwiński 2008). 
Oddzielają one ekosystemy wodne od bezpośredniego wpływu użytków rolnych.  

Funkcje stref buforowych:
	 •	 ochrona	wód	powierzchniowych	przed	zanieczyszczeniami	odpływającymi	 
  z obszarów użytkowanych rolniczo (składniki pokarmowe z nawozów,  
  środki ochrony roślin),
	 •	 zmniejszenie	erozji,
	 •	 zwiększenie	różnorodności	biologicznej.

Fot. 5.2. Roślinność w strefie buforowej  
strumienia płynącego wśród łąk  
(fot. B. Oroń)
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Zadaniem strefy buforowej jest ograniczenie migracji gleby i składników na-
wozowych, spowodowanej spływem powierzchniowym i podpowierzchniowym 
z terenów wyżej położonych. Korzenie roślin porastających strefę buforową wy-
chwytują nadmiar biogenów, przez co zmniejszają ich odpływ do wód powierzch-
niowych (tab. 5.4). 

Tabela 5.4. Rola stref buforowych w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych

Bez stref
Obszar mało 

zagrożony
pas 10 m

Obszar silnie 
zagrożony
pas 10 m

Średni odpływ NO3 z 3 lat badań (t) 10,37 2,82 4,00

Zmniejszenie odpływu NO3  
w porównaniu ze scenariuszem bez stref (t) - 7,55 6,37

Powierzchnia stref (km2) - 0,17 0,32

Zmniejszenie odpływu NO3  
na metr kwadratowy strefy buforowej (g/m2) - 23,3 38,0

Źródło: Śmietanka i Śliwiński 2008

W miejscach o większym ryzyku zanieczyszczenia wód azotanami powinny być 
tworzone szersze strefy buforowe, o większej łącznej długości i powierzchni. W strefie 
buforowej niedozwolone jest stosowanie nawozów naturalnych, zaś działaniem 
zalecanym zaniechanie uprawa gleby.

Wyróżnia się następujące typy stref buforowych: zadrzewienia, zakrzewienia, 
remizy, środowiska trawiaste (miedze, murawy, przydroża), żywopłoty. Strefy 
buforowe mogą być ukształtowane naturalnie lub powstałe w wyniku celowej 
działalności człowieka. Strefy na trwałych łąkach i pastwiskach są już zadarnione  
i należy je tylko wydzielić z powierzchni dotychczas użytkowanej produkcyjnie.  
Do zakładania stref buforowych na gruntach ornych nadaje się większość gatunków 
traw i roślin bobowatych (zwłaszcza koniczyn i lucern), stosowanych na produkcyjne 
łąki i pastwiska (Wasilewski 2012). Trawy powinny stanowić 70-80% mieszanki,  
a pozostałe 20-30% rośliny bobowate i inne. Strefa powinna charakteryzować się 
bogatym składem gatunkowym wytworzonego zbiorowiska roślinnego (zaleca się 
8–9 gatunków i więcej). Głównymi kryteriami doboru odpowiednich gatunków do 
zakładania stref buforowych powinna być jakość gleb oraz warunki wilgotnościowe 
(Wasilewski 2012).

5.4. Zadrzewienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (j.t. Dz.U. 2013, 
poz. 627 z późn. zm.) zadrzewienia to pojedyncze drzewa, krzewy lub ich skupiska, 
nie stanowiące zbiorowisk leśnych ani terenów zieleni, wraz z zajmowanym terenem 
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i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, usytuowane na terenach użytko-
wanych rolniczo, spełniające cele ochronne, produkcyjne i społeczno-kulturowe.  
Za zadrzewienia można uznawać jedynie takie drzewostany, których powierzchnia 
nie przekracza 0,1 ha. 

Według Karga (2003) pod względem formy zadrzewienia można podzielić na:
•	 zadrzewienia	pasmowe:	śródpolne,	łąkowe,	nadbrzeżne,	przydrożne;
•	 zadrzewienia	obszarowe	(kępowe):	kępy	(remizy)	śródpolne	lub	śródłąkowe,	

parki dworskie, zadrzewienia kępowe usytuowane nad drobnymi zbiornikami wod-
nymi (oczkami śródpolnymi) i obszarami podmokłymi, integralnie z nimi związane. 

Warto wiedzieć, że zadrzewienia na terenach rolniczych spełniają wiele ważnych 
funkcji: ekologicznych, ochronnych, klimatycznych oraz produkcyjnych. Funkcje 
ekologiczne zadrzewień związane są z utrzymaniem dużej różnorodności roślin  
i zwierząt, co wpływa na zmniejszenie liczebności wielu szkodników roślin uprawnych 
oraz zwiększenia koncentracji owadów zapylających w krajobrazie rolniczym (Karg 
2003). Zadrzewienia są moderatorem warunków klimatycznych, chronią zwierzęta  
i rośliny przed występowaniem ekstremalnych warunków klimatycznych. Zabezpie-
czają także przed erozją wodną i wietrzną stanowiąc bariery wiatrochronne. 

Z punktu widzenia gospodarowania na OSN ważną funkcją zadrzewień jest 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, co dotyczy szczególnie stawów i oczek 
wodnych. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, zadrzewienia stano-
wią skuteczną barierę biogeochemiczną, ograniczając przemieszczanie się azotu, 
fosforu, magnezu i innych związków do wód stojących i płynących (tab. 5.5).

Tabela 5.5. Związki chemiczne w wodzie (w warstwie gleby 0-0,8 m) na polu uprawnym 
i w przyległym zadrzewieniu (g/m2)

Związek Pole uprawne Zadrzewienia

N-NO3 18,70 1,30

N-NH4 3,90 4,50

P-PO4 0,33 0,08

K 15,10 3,90

Ca 44,40 3,80

Mg 8,40 4,10

Źródło: Karg 2003

Zarówno zadrzewienia, jak i buforowe pasy roślinności trawiastej efektywnie 
pobierają biogeny przenikające wraz z przesączem glebowym do wód gruntowych  
– niewykorzystane przez rośliny uprawne, a także pozostałości pestycydów (herbicydy, 
fungicydy, insektycydy) i innych związków stosowanych w nowoczesnym rolnictwie 
oraz metali ciężkich (rys. 5.2). 
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Efektywność zadrzewień w przechwytywaniu związków chemicznych wynika  
z tego, że roślinność drzewiasta cechuje się rozległym, głębokim systemem korzeniowym  
i rozbudowaną częścią nadziemną (koroną drzew). Ponieważ zadrzewienia transpi-
rują o 22% więcej wody niż ekosystemy łąkowe i o 34% więcej niż pola uprawne,  
są wysoce wydajną barierą biogeochemiczną redukującą np. koncentrację azotanów 
w wodach gruntowych aż o 97%, a fosforanów o 25% (Karg 2003). Bardzo ważne 
jest również to, że przechwycone pierwiastki są przez zadrzewienie niemal w całości  
(np. 94-97% azotu) włączane do własnego, lokalnego obiegu.

Generalnie w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień plonowanie roślin spada 
o kilkadziesiąt procent w stosunku do średniej uzyskiwanej na danym obszarze,  
a w miarę oddalania się od ściany zadrzewień plony roślin zwiększają się. Wyraźnie 
korzystny wpływ zadrzewień na plonowanie roślin dotyczy przede wszystkim 
gleb lekkich, a także lat o przewadze ekstremalnych zjawisk pogodowych,  
a w szczególności ostrej suszy lub silnych mroźnych wiatrów (Koreleski 2005). Szacuje 
się, że na słabszych glebach rolniczych dzięki odpowiedniemu zadrzewieniu można 
uzyskać wzrost plonów o 10-20%.

Kształtowanie, tworzenie zadrzewień śródpolnych wymaga sporej wiedzy (Karg 
2003). Tylko niewiele gatunków drzew leśnych nadaje się do zadrzewień, pasy lub 
kępy zadrzewień tworzy się przede wszystkim z drzew liściastych. Ze względu 
jednak na rolę mikroklimatyczną i biocenotyczną drzew iglastych (są ostoją wielu 
gatunków ptaków), są one bardzo pożądane w zadrzewieniach w małych grupach 
lub pojedynczo.

Rys. 5.2. Zadrzewienia śródpolne jako bariery biogeochemiczne (źródło: Duer i in. 2002)
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5.5. Mokradła i oczka wodne

Mokradła (tereny wodno-błotne) i oczka wodne pełnią rolę swoistych filtrów, 
wpływając na jakość i skład chemiczny wód powierzchniowych i gruntowych. 
Zatrzymują również składniki pokarmowe (węgiel, azot, fosfor) oraz substancje 
toksyczne. 

Zgodnie z normami DKR rolnik jest obowiązany do zachowania w obrębie działki 
rolnej oczek wodnych o łącznej powierzchni do 100 m².

Mokradła powinny być wykorzystywane jako naturalne, ekstensywnie użytkowane 
łąki lub całkowicie wyłączone z użytkowania rolniczego (Duer i in. 2002). Obszarów 
tych nie należy odwadniać, gdyż ich przydatność rolnicza pozostanie i tak niewielka 
w porównaniu z ich funkcją ekologiczną i wartością przyrodniczą.

Ekologiczna rola oczek śródpolnych: 
	 •	 zwiększają	retencję	wody,
	 •	 przechwytują	składniki	mineralne	spływające	z	pól	do	wód	powierzchniowych
	 •	 stwarzają	środowisko	życia	dla	różnorodnej	flory	i	fauny	oraz	tworzą	 
  korytarze ekologiczne, umożliwiające migracje organizmów.

Fot. 5.3. Przykłady zadrzewień śródpolnych i stref buforowych
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Opracowanie: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk
bszewczyk@iung.pulawy.pl

5.6. Przyorywanie słomy

W ostatnim 20-leciu z powodu zwiększenia udziału roślin zbożowych w powierzchni 
zasiewów, zmniejszenia pogłowia zwierząt gospodarskich i powstawania gospodarstw 
bezinwentarzowych coraz więcej słomy przeznacza się na przyorywanie w celach 
nawozowych. Na przyoranie przeznacza się głównie słomę zbóż, kukurydzy i rzepaku,  
a także z roślin strączkowych. Aktualne szacunki wskazują, że w gospodarstwach 
rolnych w skali kraju przeznacza się 10- 15% zbiorów słomy na nawożenie pól 
uprawnych. W niektórych rejonach kraju, na poziomie gminy na ten cel wykorzystywane 
jest nawet ok. 50% jej zbiorów.

Fot. 5.4. Mokradło śródłąkowe (fot. B. Oron)
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Do korzyści wynikających z nawożenia słomą zalicza się:
	 • wzbogacanie gleby w substancję organiczną (odnawianie zapasów próchnicy),
	 •	 zwiększanie	zawartości	składników	pokarmowych	w	glebie,
	 •	 ograniczanie	wymywania	azotu	z	warstwy	ornej	gleby,
	 •	 poprawę	pojemności	sorpcyjnej	gleby,
	 •	 wzrost	aktywności	mikroorganizmów	glebowych,
	 •	 korzystny	wpływ	na	strukturę	i	gospodarkę	wodną	gleby,
	 •	 zmniejszenie	zagrożenia	erozją	wodną	i	wietrzną.

Specyficzną cechą słomy jest szeroki (niekorzystny) stosunek węgla do azotu (C:N), 
wynoszący 60-100:1, podczas gdy w oborniku waha się w granicach 15-30:1, a w glebie 
8-12:1. Wprowadzenie do gleby słomy o tak dużej zawartości węgla stymuluje rozwój 
mikroorganizmów glebowych, które do swojego rozwoju zużywają nie tylko azot 
z rozkładającej się słomy, ale także azot z zasobów glebowych. Proces ten nazywa 
się biologicznym unieruchomieniem (immobilizacją) azotu. Każda tona przyoranej 
słomy w wyniku tego procesu może związać około 10 kg azotu mineralnego.  
Z punktu widzenia ochrony środowiska jest to proces korzystny bowiem ogranicza 
straty azotu z gleby, natomiast ma on również ujemne skutki dla roślin ozimych, 
w sytuacji gdy jest zbyt krótki okres od przyorania słomy do ich siewu. Aby temu 
zapobiec zaleca się stosowanie wraz z przyorywaną słomą zbóż i kukurydzy azotu 
mineralnego w ilości 8- 10 kg N na każdą tonę słomy.

Można wyróżnić następujące sposoby nawożenia słomą:
	 •	 przez	mulczowanie,	polegające	na	pokryciu	powierzchni	gleby	rozdrob-	
  nioną słomą (fot. 5.5), a następnie (po upływie kilku  tygodni) wykonanie  
  płytkiego wymieszania jej z glebą;
	 •	 płytkie	przykrycie	dobrze	rozdrobnionej	słomy	podorywką	lub	wprowadzenie	 
  jej nieco głębiej do gleby podczas orki przedsiewnej;
	 •	 nawożenie	słomą	połączone	z	uprawą	poplonów	ścierniskowych;
	 •	 nawożenie	słomą	łącznie	z	gnojowicą.

Fot. 5.5. Ścierń zbóż z rozdrobnioną słomą  
(fot. A. Harasim)
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Wybór sposobu nawożenia słomą zależy w dużym stopniu od warunków 
siedliskowych i zmianowania roślin. Zabieg przyorywania słomy można wykonywać 
różnymi narzędziami, używając pługa podorywkowego, brony talerzowej, kultywatora 
z zębami sztywnymi, sprężystymi lub wibrującymi, narzędzi rotacyjnych lub agregatów 
wieloczynnościowych (fot. 5.6.)

Na podstawie wyników badań można sformułować zalecenia dotyczące na-
wożenia słomą:
	 •	 przed	przyoraniem	słoma	powinna	być	pocięta	na	krótkie	kawałki	(5-8	cm)	 
  i równomiernie rozrzucona po całym polu;
	 •	 zaleca	się	płytkie	8-12	cm	przyoranie	słomy	pługiem	podorywkowym	bądź	 
  wymieszanie jej z glebą (na 6-8 cm) przy użyciu brony talerzowej, kultywatora  
  lub agregatu;
	 •	 nie	powinno	się	głęboko	przyorywać	słomy	na	glebach	ciężkich	i	wilgotnych;
	 •	 najlepsze	efekty	uzyskuje	 się	przy	nawożeniu	 słomą	gleb	 ciepłych,	 
  o wilgotności 60-70%, niezakwaszonych (pH powyżej 6) i zasobnych  
  w składniki pokarmowe;
	 •	 przyorywanie	słomy	nie	jest	wskazane	na	polach	zaperzonych;
	 •	 dobre	efekty	daje	kombinowane	nawożenie	słomą	i	zieloną	masą	z	poplonów	 
  ścierniskowych oraz stosowanie słomy z gnojowicą;
	 •	 nawożenie	słomą	z	gnojowicą	najlepiej	stosować	pod	rośliny	okopowe	 
  i pastewne;
	 •	 w	przypadku	uprawy	ozimin	przed	jej	przyoraniem	wymagane	jest	stosowanie		 
  dodatku azotu mineralnego w ilości około 8 kg N na każdą tonę słomy  
  zbóż, gdyż samo nawożenie słomą może powodować obniżkę plonów tych  
  roślin uprawnych;

Fot. 5.6. Mieszanie rozdrobnionej słomy i ścierni z glebą 
wieloczynnościowym agregatem uprawowym  

(fot. A. Harasim)
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	 •	 do	nawożenia	pod	oziminy	najlepiej	wykorzystać	szybko	rozkładającą	 
  się słomę rzepakową bądź z roślin strączkowych – szczególnie grochową;
	 •	 nawożenie	słomą	pól	pod	rośliny	jare	na	ogół	nie	wymaga	dodatkowego	 
  stosowania azotu;
	 •	 w	zmianowaniach	o	dużym	udziale	zbóż	najlepiej	nawozić	słomą	co	2	lata,	 
  głównie pod rośliny jare.

Opracowanie: prof. dr hab. Adam Harasim
ahara@iung.pulawy.pl

5.7. Uprawa roli i ochrona struktury gleby 

Gleby, obok przebiegającego bardzo powoli procesu tworzenia, podlegają 
równocześnie procesom degradacji: fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb. 
Degradacja gleb powoduje również określone skutki środowiskowe, dlatego też 
gleby powinny podlegać szczególnej ochronie. 

Dla roślin uprawnych najkorzystniejsza jest struktura gruzełkowata gleby. Charak-
teryzuje się ona tym, że wśród agregatów warstwy uprawnej przeważają skupienia 
o średnicy 0,5-50 mm zwane gruzełkami. Oprócz nich znajdują się również w glebie 
agregaty mniejsze i większe. Taka struktura umożliwia zmagazynowanie większej 
ilości wody dostępnej dla roślin, dobre przewietrzenie gleby oraz optymalny stan jej 
zwięzłości. Gleba taka jest również odporna na procesy powodujące zaskorupianie. 
Dobra struktura gleby wytwarza się w wyniku świadomych postępowań rolnika 
polegających na: 
	 •	 właściwym	doborze	i	kolejności	roślin	w	zmianowaniu
	 •	 prawidłowym	wykonywaniu	zabiegów	uprawowych	zapewniających	dobre	 
  spulchnienie i wyrównanie jej powierzchni
	 •	 utrzymanie	optymalnego	odczynu	gleby	i	zawartości	w	niej	substancji	 
  organicznej (próchnicy)
	 •	 zapewnieniu	sprawnego	działania	systemu	melioracyjnego,	odwadniającego	 
  i nawadniającego glebę. 

Podstawowym zadaniem uprawy roli jest stworzenie w glebie jak najkorzyst-
niejszych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. W przeszłości, tj. do 
momentu wprowadzenia przemysłowych środków produkcji do rolnictwa (sztucz-
ne nawozy mineralne, środki ochrony roślin, w tym głównie herbicydy) uprawa roli 
była elementem agrotechniki o podstawowym znaczeniu dla wielkości i stabilności 
uzyskiwanych plonów roślin. Obecnie zadania uprawy roli uległy pewnemu prze-
wartościowaniu i polegają głównie na:
	 •	 ograniczeniu	nasilenia	erozji	wodnej	i	wietrznej
	 •	 gromadzeniu	wody	w	glebie	i	ograniczeniu	bezproduktywnych	jej	strat
	 •	 zwiększeniu	biologicznej	aktywności	gleby
	 •	 wymieszaniu	z	glebą	resztek	pożniwnych	rośliny	przedplonowej	oraz	 
  nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych
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	 •	 osiągnięciu	optymalnego	zagęszczenia	poszczególnych	warstw	gleby	 
  z utrzymaniem płynnego przejścia pomiędzy warstwą orną i podorną oraz  
  poprawa struktury gleby. 

W ostatnich latach w wielu krajach Europy Zachodniej, a także i w Polsce znacznie 
wzrosło zainteresowanie uproszczeniami w uprawie roli, które dość powszechnie  
stosuje się od wielu lat w USA i Kanadzie oraz krajach Ameryki Południowej.  
Uproszczenia te dotyczą zarówno pożniwnej jak i podstawowej uprawy roli.  
Do podstawowych celów i zadań wykonywanej w ten sposób uprawy należy: 
	 •	 ograniczenie	intensywności,	głębokości	i	ilości	zabiegów	uprawowych	 
  w celu zmniejszenia tempa mineralizacji próchnicy
	 •	 pozostawienie	 na	 powierzchni	 gleby	 resztek	 pozbiorowych	 rośliny	 
  przedplonowej lub międzyplonów w postaci mulczu w celu ochrony gleby  
  przed erozją, poprawy jej struktury oraz przeciwdziałanie jej zaskorupianiu
	 •	 wzrost	zawartości	substancji	organicznej	w	glebie,	zwiększenie	jej	bio- 
  logicznej aktywności i zasiedlenia przez różnorodną faunę glebową (szczególnie  
  dżdżownice) 
	 •	 zmniejszenie	przynajmniej	o	20-30%	nakładów	na	paliwo	i	robociznę.	

W uprawie pożniwnej obecnie nie stosuje się pługów podorywkowych.  
Powszechnie uważa się, że funkcje i zadania uprawy pożniwnej lepiej spełniają 
agregaty złożone z kultywatorów o sztywnych łapach (tzw. grubery) wyposażo-
nych w wały strunowe lub sekcje brony talerzowej (fot. 5.7). Do zasadniczych zalet 
tych agregatów należy: 
	 •	 lepsze	wymieszanie	z	glebą	ścierni	i	słomy	(pług	układa	je	warstwowo)	 
  oraz to, że w przypadku agregatów pewna część resztek pozbiorowych  
  pozostaje na powierzchni gleby w formie mulczu, co sprzyja m.in. zmniej- 
  szeniu nasilenia erozji
	 •	 mniejsze	zużycie	paliwa	i	większa	wydajność	pracy	
	 •	 mniejszy	koszt	narzędzia	w	porównaniu	z	pługiem	
	 •	 przygotowanie	pola	do	siewu	w	jednym	przejściu	roboczym.	

Fot. 5.7. Agregat uprawowo-siewny do uprawy  
bezorkowej (fot. J. Smagacz)
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W przypadku podstawowej uprawy roli rolnictwo dysponuje obecnie szeroką 
gamą maszyn i narzędzi przygotowujących rolę do siewu, w związku z tym uprosz-
czenia mogą tu być znaczące. W gospodarstwach dużych, lepiej wyposażonych  
w sprzęt, wprowadza się tzw. bezorkowe systemy uprawy. Mogą to być np. zestawy 
uprawowo-siewne, które po uprzednim wykonaniu uprawy pożniwnej umożli-
wiają wykonanie w jednym przejściu roboczym uprawy podstawowej i siewu.  
Na powierzchni gleby pozostaje wówczas sporo resztek pożniwnych, co korzystnie 
wpływa na stan gleby i jej strukturę.

W ostatnich latach upowszechnia się tzw. zachowawcza – konserwująca uprawa 
roli. Jest to taka koncepcja produkcji rolniczej, której głównym celem jest zachowa-
nie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających 
plonów. Uprawa ta bazuje na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych  
w glebie. Wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego 
minimum. Środki produkcji pochodzenia organicznego lub syntetycznego są w tym 
systemie uprawy w ten sposób stosowane, aby nie naruszać procesów odtwarzają-
cych życie biologiczne i naturalnej struktury gleby. Uprawę konserwującą określają 
trzy podstawowe cechy :
	 •	 długotrwała,	znacznie	ograniczona	intensywność	uprawy	roli
	 •	 całoroczne	przykrycie	powierzchni	gleby	resztkami	pożniwnymi,	mulczem	 
  lub roślinami okrywowymi.
	 •	 znacznie	zróżnicowane	zmianowanie	uwzględniające	stosowanie	między- 
  plonów. 

Skrajnym sposobem uproszczenia uprawy jest siew bezpośredni, czyli siew  
w glebę nie uprawioną (fot. 5.8). Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że siewy 
bezpośrednie powinny być preferowane: 
	 •	 w	terenach	silnie	erodowanych	(erozja	wodna	i	wietrzna)
	 •	 we	wstępnym	zagospodarowaniu	pól	odłogowanych
	 •	 w	gospodarstwach	nastawionych	na	maksymalizację	wydajności	pracy
	 •	 w	tych	ogniwach	zmianowania,	w	których	okres	od	zbioru	przedplonu	 
  do wysiewu rośliny następczej jest zbyt krótki. 

Fot. 5.8. Pszenica ozima  
uprawiana systemem  
bezorkowym  
(fot. J. Smagacz)
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Obecnie zaleca się ograniczenie ilości, głębokości i intensywności wykonywania 
zabiegów uprawowych, co może prowadzić do eliminowania procesów degrada-
cji gleby, sprzyjać nagromadzaniu się próchnicy i poprawiać jej biologiczną aktyw-
ność. Pozostawienie resztek pożniwnych na powierzchni gleby może przyczynić się 
do zmniejszenia spływów powierzchniowych, zwiększenia retencji wodnej gleby,  
a tym samym – zmniejszenia ilości wody dopływającej do rzek (znacznie ograniczo-
ne zagrożenie azotanami pochodzenia rolniczego). 

Przeprowadzone przez IUNG prace badawczo-rozwojowe w zróżnicowanych 
warunkach glebowo-klimatycznych Polski wskazują na duże możliwości ogranicza-
nia degradacji środowiska rolniczego, a w szczególności gleb zagrożonych erozją 
wodną oraz wymywaniem składników pokarmowych, a głównie związków azotu, 
do cieków wodnych i w głąb profilu glebowego, szczególnie na OSN. W wyniku za-
stosowania na szerszą skalę proponowanych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych rolnictwo w Polsce może w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz walorów ekologicznych przyrodniczo cen-
nych obszarów krajobrazowych. Dlatego dziś należy kierować się zasadą: „zabiegów 
uprawowych powinno się stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby stworzyć roślinie 
uprawnej korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało, jak to jest możliwe.” 

Opracowanie: dr hab. inż. Janusz Smagacz, prof. nadzw.
smagacz@iung.pulawy.pl

5.8. Podstawowe zasady nawadniania

Generalnie w okresie wegetacyjnym na obszarze Polski występuje ujemny bilans 
wodny, tj. parowanie przeważa nad opadem atmosferycznym (tabela 5.6). 

Wobec obserwowanych w pierwszej dekadzie XXI wieku okresów posusznych w 
sezonie letnim, rolnicy coraz częściej uciekają się do nawadniania upraw. Poprawia-
jąc zaopatrzenie roślin uprawnych w wodę nawodnienia poprawiają efektywność 
wykorzystania składników pokarmowych z nawozów.  Stosowanie zbyt wysokich 
dawek nawodnieniowych wiąże się z pewnym ryzykiem zwiększonego wymywania 
azotu do wód gruntowych w wyniku wzmożonego przepływu wody w głąb profilu 
glebowego. Łatwo rozpuszczalne formy azotu wymyte poniżej strefy korzeniowej 
są stracone dla roślin i mogą się przyczyniać do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Zgodnie z DKR: Przy nawadnianiu gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą 
deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej lub podziemnej w celu nawad-
niania w ilości większej niż 5 m3 na dobę, rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne.

Istnieją zaawansowane narzędzia do precyzyjnej oceny potrzeb nawodnień (np. 
system ENORASIS - https://www.facebook.com/enorasispl), minimalizujące zużycie 
wody przy zachowaniu wysokiego plonu. Narzędzia te, połączone z narzędziami 
do doradztwa nawozowego stanowią optymalne rozwiązanie w zarządzaniu 
nawodnieniami i fertygacją
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Tabela 5.6. Średni z wielolecia klimatyczny bilans wodny dla Polski dla okresu 
kwiecień-wrzesień

Miesiące
Parametr
klimatyczny

IV V VI VII VIII IX suma

Opad 42 58 72 88 76 52 388

Parowanie 69 98 105 118 107 64 562

Bilans -27 -40 -33 -30 -31 -12 -174

W uproszczonej praktyce zarządzania nawodnieniami rolniczymi zwykle można 
opierać się na dwóch podstawowych elementach bilansu wodnego: opadzie  
i parowaniu, starając się zbilansować przewagę parowania nad opadem.  
W dniach słonecznych w miesiącach letnich, w warunkach klimatycznych Polski, 
dzienne parowanie wynosi ok 4,5 mm/dobę (45 m3/ha), przeciętnie 3,0 mm/dobę  
(30 m3/ha). Zalecana tygodniowa dawka nawodnienia wynosi więc maksymalnie  
315 m3/ha, przeciętnie 210 m3/ha., przy czym lokalne warunki glebowe, np. drenaż 
lub gleba lekka podściełająca glebę cięższą, mogą rzutować na tempo wsiąkania 
wody. W razie wystąpienie opadów od dawki tygodniowej wyrażonej w m3 odejmuje 
się wysokość opadu w ilości q[m3]=Opad[mm]*10.

Wykorzystując fertygację (nawożenia poprzez wykorzystanie systemu nawodnie-
niowego) należy wziąć pod uwagę głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej 
oraz stan jej czystości (tabela 5.7).

Tabela 5.7. Potencjalne ryzyko strat azotu w zależności od systemu nawodnieniowego

Metoda nawodnienia

Głębokość i jakość zwierciadła wody gruntowej

Płytko (do 7 m poniżej 
powierzchni gruntu)  
lub wody gruntowe 

zanieczyszczone 
(N-NO3 >ppm lub  

obecność pestycydów)

Głęboko lub wody  
gruntowe  

niezanieczyszczone

Nieznane warunki 
występowania  

i jakości  
wody gruntowej

Nawadnianie zalewowe  
i bruzdowe 
o efektywności <60%

Gleby lekkie:  
ryzyko wysokie
Gleby ciężkie:  
ryzyko średnie

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Gleby lekkie:  
ryzyko wysokie
Gleby ciężkie:  
ryzyko średnie

Spryskiwacze  
i nawodnienia 
bruzdowe  
o efektywności  >60%

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Linie kroplujące

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Gleby lekkie:  
ryzyko małe

Gleby ciężkie:  
ryzyko małe

Gleby lekkie:  
ryzyko średnie
Gleby ciężkie:  
ryzyko małe
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Ryzyko wysokie – rolnicy powinni stosować wszystkie zalecenia dobrych praktyk 
fertygacji
Ryzyko średnie – rolnicy powinni stosować profesjonalne doradztwo nawozowe
Ryzyko małe – rolnicy powinni stosować się do zaleceń dobrej praktyki

Dobre praktyki nawożenia sprzężonego z praktykami nawadniania upraw:
	 •	 Nawożenie	w	optymalnym	czasie	i	miejscu,	aby	azot	był	optymalnie 
   wykorzystany przez roślinę. Najbardziej optymalnym sposobem aplikacji  
  nawozów jest fertygacja z wykorzystaniem ciśnieniowego systemu nawod- 
  nieniowego o wysokiej efektywności np. linii kroplujących, gdzie nawóz  
  w postaci roztworu dociera w bezpośrednie sąsiedztwo rośliny w dowolnej  
  chwili, najkorzystniej w optymalnym czasie maksymalnego wzrostu masy.  
  W przypadku stosowania nawozów w formie wysiewu powierzchniowego  
  należy unikać okresów z dużym opadem lub wiatrem, aby ograniczyć straty  
  przez wymywanie powierzchniowe lub wywiewanie. Należy ograniczyć  
  intensywność nawadniania przez deszczownie.
	 •	 Wykorzystanie	właściwej	formy	nawozu,	dostosowanej	do	warunków	 
  glebowych i preferencji rośliny.

Powinno się unikać nawożenia jesiennego pod uprawy jare na obszarach  
o wysokim ryzyku zanieczyszczenia wód gruntowych, charakteryzujących się 
wysokimi opadami jesienią i wiosną.

Opracowanie: dr Rafał Wawer
huwer@iung.pulawy.pl

VI. GOSPODAROWANIE NA TERENACH O DUŻYM NACHYLENIU

Głównym problemem gospodarowania na terenach urzeźbionych jest erozja 
wodna. Wody opadowe spływające po zboczach znoszą z powierzchni pól cząsteczki 
gleby i związane z nimi składniki biogeniczne. Mogą one przedostawać się do wód 
otwartych powodując ich eutrofizację.  Głównym zadaniem rolników na terenach 
urzeźbionych jest zatem ochrona powierzchni ziemi przed stratami erozyjnymi  
oraz umiejętne stosowanie nawozów.

6.1. Przyczyny i skutki erozji

Spływ powierzchniowy i erozja gleby na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu 
występują w sposób naturalny, a wpływ na ich nasilenie mają zarówno czynniki  
przyrodnicze jak i gospodarcze (tab. 6.1.). Do najważniejszych czynników przyrodni-
czych wywołujących procesy erozyjne należą: nachylenie i długość stoku, podatność 
gleby na wymywanie i erozję, a także warunki pogodowe, a więc wielkość, częstotliwość 
i natężenie opadów, temperatura i intensywność tajania śniegu. Rolnictwo i uprawa 
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gleby stwarza dodatkowe zagrożenie natężenia procesów erozyjnych i degradacji 
gleby. Na nasilenie spływu powierzchniowego i erozję gleby bardzo duży wpływ 
ma rodzaj użytku gruntowego, stosowany płodozmian oraz wykonywane zabiegi 
agrotechniczne. Największe ryzyko degradacji gleby i negatywnego oddziaływa-
nia rolnictwa na środowisko występuje w okresie pozostawienia gruntu ornego  
w czarnym ugorze, przygotowania pola pod nową uprawę, okresie siewu i wczesnych 
wchodów. W okresie wzrostu i krzewienia się roślin (zbóż) ochrona systematycznie 
wzrasta, aż do osiągnięcia jej maksimum przy uzyskaniu pełnego okrycia gleby 
(zwarcia łanu). Należy zaznaczyć, że bardzo ulewne opady mogą wywołać spływ 
powierzchniowy i erozję gleby nawet przy w pełni rozwiniętym łanie.

Największą skuteczność ochrony gleby zapewniają trwałe użytki zielone, rośliny 
motylkowe i ich mieszanki z trawami, a następnie zboża ozime (Józefaciuk ). Zboża 
jare chronią glebę zaledwie w okresie 3 miesięcy, od fazy intensywnego krzewienia 
w drugiej dekadzie maja do okresu zbioru. Najmniejsze możliwości ochrony gleby 
w okresie wiosny i wczesnego lata daje uprawa kukurydzy oraz roślin okopowych. 
Grunty orne w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, stosujących uprosz-
czony płodozmian lub uprawy w monokulturze narażone są w znacznie większym 
stopniu na degradacje w porównaniu do gospodarstw z produkcja mieszaną  
o zróżnicowanej strukturze zasiewów. Spływy powierzchniowe z wymyciem skład-
ników mineralnych i erozja gleby najczęściej powstają w czasie ulewnych deszczy  
w okresie lata, jednak zdarzają się opady mało intensywne ale rozległe w czasie, 
które również powodują spływ powierzchniowy.

Przyśpieszenie spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych na 
stoku może nastąpić również poprzez nadmierne zagęszczenie podglebia i powsta-
nie tzw. „podeszwy płużnej” i ograniczenie infiltracji wód opadowych do głębszych 
warstw profilu w wyniku częstych przejazdów maszyn i narzędzi rolniczych (fot. 6.1). 

Fot. 6.1. Odsłonięcie „podeszwy płużnej” na polu 
uprawnym w czasie jednego ulewnego deszczu 
(fot. J. Jadczyszyn)
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Przyśpieszony odpływ wód opadowych i roztopowych na stoku, to nie tylko 
erozja gleby, ale również wymycie składników mineralnych w formie rozpuszczonej 
oraz związanej z cząsteczkami wymytej gleby. Uprawa na stoku niesie ryzyko 
wymycia nawozów mineralnych i organicznych aplikowanych na powierzchni. Jest 
ono największe przy wystąpieniu opadów bezpośrednio po wysiewie nawozów lub  
w krótkim okresie czasu od aplikacji. W efekcie, rolnik uzyskuje mniejsze plony 
i ponosi wymierne straty materialne, a spływy powierzchniowe przenoszą do 
środowiska pierwiastki biogenne, które przyśpieszają eutrofizacje wód. Na procesy 
eutrofizacji szczególnie nasrożone są zamknięte zbiorniki wodne (jeziora, zalewy, 
stawy i śródpolne oczka wodne) w zlewniach z uprawą gleb na stoku. Zwiększony 
odpływ wód opadowych ze stoku, to zmniejszona retencja wody w glebie i większe 
ryzyko wystąpienia powodzi. Oprócz degradacji środowiska i strat finansowych 
na poziomie gospodarstwa procesy erozji wodnej przynoszą wymierne straty 
finansowe dla całej gospodarki (Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1999). W skali zlewni  
i regionu wymyta z pól gleba negatywnie oddziałuje na infrastrukturę melioracyjną 
i drogową powodując: 
	 •	 zamulanie	urządzeń	melioracyjnych,
	 •	 niszczenie	nawierzchni	i	zamulanie	dróg	gruntowych	i	utwardzonych	 
  (fot. 6.2), 
	 •	 zamulanie	przydrożnych	rowów	odwadniających	i	przepustów	(fot.	6.3),
	 •	 zamulanie	terenów	zabudowanych.		

Koszty ponoszone na naprawę infrastruktury technicznej, naprawę nawierzchni 
dróg, oczyszczanie rowów odwadniających i przepustów, naprawę oraz usuwanie 
naniesionej ziemi mogą być bardzo duże. 

Fot. 6.2. Zniszczona droga gruntowa 
po ulewnym deszczu  

(fot. J. Jadczyszyn)

Fot. 6.3. Zamulona droga utwardzona i rów 
odwadniający po ulewnym deszczu  

(fot. J. Jadczyszyn)
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Istotny wpływ na nasilenie spływu powierzchniowego ma również struktura 
przestrzenna gospodarstw, ich powierzchnia i rozdrobnienie oraz układ pól uprawnych 
w stosunku do spadku terenu.

Wzdłużstokowy układ pól o wąskich działkach wymusza prowadzenie orki  
i innych zabiegów agrotechnicznych zgodnie ze spadkiem terenu, co zwiększa spływ 
powierzchniowy, erozję gleby i wymycie składników mineralnych (fot. 6.4, 6.5).

Fot. 6.4. Erozja powierzchniowa  
i żłobinowa na polu uprawianym  
wzdłuż spadku terenu  
(fot. J. Jadczyszyn)

Fot. 6.5. Erozja i akumulacja 
wymytej gleby na polu 
uprawianym wzdłuż stoku, 
zamulony rów odwadniający  
przy drodze  
(fot. J. Jadczyszyn)

Fot. 6.6. Erozja powierzchniowa, 
żłobinowa i akumulacyjna 
wymytej gleby na polu 
uprawianym wzdłuż stoku  
(fot. J. Jadczyszyn)
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Tabela 6.1. Czynniki kształtujące erozję wodną i wymycie składników mineralnych 
na użytkach rolnych

Przyczyny wystąpienia spływu powierzchniowego i erozji

Czynniki naturalne Działalność człowieka

•	 ukształtowana rzeźba terenu 
•	 duża naturalna podatność gleb na erozję
•	 intensywne opady 
•	 brak lub niedostateczna okrywa 

roślinności naturalnej
•	 ograniczona naturalna infiltracja gleby

•	 niedostosowana struktura użytków gruntowych 
do ukształtowania terenu wielkopowierzchniowa  
struktura pól

•	 wzdłużstokowy kierunek uprawy
•	 mały udział roślin w płodozmianie dobrze 

chroniących glebę przed deszczem 
•	 zabiegi agrotechniczne, które prowadzą 

do niszczenia naturalnej struktury gleby 
i nadmiernego jej spulchnienia, zwiększenia 
spływu powierzchniowego, erozji i wycia 
składników pokarmowych  

•	 nadmierne zagęszczenia warstwy podglebia, 
powstanie „podeszwy płużnej” i zmniejszenie 
tempa infiltracji wód opadowych

(źródło: opracowanie własne)

6.2. Zasady i dobre praktyki użytkowania i nawożenia gleb na terenie o dużym 
nachyleniu 

Głównym celem stosowania melioracji przeciwerozyjnych i zabiegów ochronnych 
w terenach urzeźbionych jest ograniczenie spływu powierzchniowego, erozji  
i wymycia składników biogennych (N i P) oraz środków ochrony roślin z rolnictwa 
do wód otwartych. Celem dodatkowym jest zwiększenie retencji wody w glebie 
i zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz poprawa właściwości fizycznych 
gleby i ograniczenie emisji CO2 z użytków rolnych. Główna zasada dobrej praktyki 
użytkowania i nawożenia gleb o dużym nachyleniu sprowadza się do skrócenia 
okresu pozostawienia pola w czarnym ugorze poprzez wydłużenie wegetacji 
roślin bądź przykrycie jej resztkami roślin (mulczu), stabilizacji struktury gleby 
poprzez ograniczenie (zaniechanie) wykonywanych zabiegów agrotechnicznych 
spulchniających glebę oraz rozproszenie i redukcja energii kinetycznej spływu wód 
powierzchniowych po stoku.  

Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu (6-20%) należy stosować 
działania ochronne (przeciwerozyjne). Rodzaj i zakres działań należy dostosować  
do warunków fizjograficznych i organizacyjno-przestrzennych gospodarstwa, 
kierunku produkcji, struktury upraw, posiadanego sprzętu i maszyn rolniczych oraz 
powierzchni, kształtu i ułożenia działek ewidencyjnych (pól uprawnych) w stosunku do 
rzeźby terenu (tab. 6.2). Należy przy tym kierować się zasadą, im większe nachylenie 
stoku tym większej skuteczności działania ochronne należy zastosować. W tabeli 
6.2 przedstawiono podstawowy wykaz melioracji przeciwerozyjnych możliwych  
do zastosowania w terenach erodowanych wg skuteczności ich ochrony.
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Tabela 6.2. Wykaz działań ochronnych (przeciwerozyjnych) stosowanych w uprawie 
i nawożeniu gleb w terenach o dużym nachyleniu

Nazwa działania 
ochronnego

Korzyści Obszar wdrażania/
regionalizacja

Użytek ochronny (TUZ) 
na gruntach ornych  
o nachyleniu >20% 

Znaczne ograniczenie spływu 
powierzchniowego, erozji gleby, 
wymywania składników biogennych 
(N,P) do środowiska, zwiększenie 
retencji i sekwestracji CO2, poprawa 
bioróżnorodności

Wszystkie gospodarstwa 
w terenach górskich, 
podgórskich, wyżynnych 
oraz na obszarach 
młodoglacjalnej rzeźby, 
gdzie występują grunty 
orne na spadkach >20% 

Uprawa konserwująca 
bezorkowa z 
mulczowaniem:
- uproszczona 
- uproszczona pasowa 
(strip till)
- zerowa

Ograniczenie spływu powierzchniowego, 
erozji gleby,  wymywania składników 
biogennych (N,P), zwiększenie zawartości 
próchnicy w glebie  
i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, 
zwiększenie retencji wody w glebie, 
poprawa właściwości fizycznych gleby,  
w tym zmniejszenie zagęszczenia 
warstwy podglebia /podeszwy płużnej/, 
poprawa funkcji biologicznych gleby 
i zwiększenie bioróżnorodności

Propozycja do 
gospodarstw średnio  
i wielkopowierzchniowych 
z możliwością wdrożenia 
bezorkowego systemu 
uprawy

Płodozmian ochronny z 
dużym udziałem roślin 
dobrze chroniących 
glebę (motylkowe i ich 
mieszanki z trawami, 
zboża ozime zamiast 
jarych) 

Ograniczenie wymywania składników 
mineralnych do wód gruntowych, 
ograniczenie erozji, zwiększenie 
zawartości próchnicy w glebie  
i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, 
poprawa funkcji biologicznej i 
zwiększenie bioróżnorodności

Propozycja głównie dla 
gospodarstw mieszanych 
o roślinno-zwierzęcym 
kierunku produkcji 

Stosowanie poplonów:
- wsiewki polonowe*
- międzyplon ozimy*
- międzyplon 
ścierniskowy * 

Utrzymanie poplonów 
od 1 września  
do 1 marca. 

Ograniczenie wymywania składników 
mineralnych do wód gruntowych, 
ochrona roślin przed nadmiernym 
pobieraniem toksycznych form metali 
śladowych, zmniejszenie ryzyka 
produkcji skażonej żywności, poprawa 
funkcji biologicznej i zwiększenie 
bioróżnorodności

Propozycja dla wszystkich 
gospodarstw 

Warstwicowa uprawa 
gleby

Ograniczenie erozji gleby i spływu 
powierzchniowego, ograniczenie 
wymycia składników biogennych (N,P)  
ze spływem powierzchniowym, 
zwiększenie retencji 

Propozycja dla 
gospodarstw,  
w których szerokość pól 
umożliwia prowadzenie 
warstwicowej uprawy 
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Pozostawienie 
ścierniska z mulczem 
słomy na okres 
jesienno-zimowy  
do 1 marca

Ograniczenie erozji gleby, spływu 
powierzchniowego, wymywania 
składników biogennych (N,P) ze spływem 
powierzchniowym do środowiska  
w okresie jesienno-zimowym, 
zwiększenie zawartości próchnicy  
w glebie i ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery, zwiększenie retencji wody  
w glebie, powiększenie bazy pokarmowej 
dla wielu gatunków zwierząt i ptaków

Propozycja dla wszystkich 
gospodarstw, które 
uprawiają zboża jare, 
okopowe i rośliny 
specjalne (wysiewane 
wiosną)

Pasy ochronne 
trwałego użytku 
zielonego:
•	 wzdłuż cieków*
•	 w poprzek pól 

i działek 
uprawianych 
równoległe do 
spadku „z góry 
na dół” ** 

•	 wzdłuż czynnych 
krawędzi wąwozów

Ograniczenie erozji gleby i spływu 
powierzchniowego, ograniczenie 
wymywania składników biogennych 
(N,P) ze spływem powierzchniowym, 
zwiększenie retencji i bioróżnorodności, 
powiększenie bazy pokarmowej dla 
wielu gatunków zwierząt i ptaków, 
ograniczenie rozwoju wąwozów

Strefy buforowe  
w poprzek pól  
i działek proponowane dla 
gospodarstw użytkujących 
wąskie działki na których 
ze względu na małą 
szerokość niemożliwa jest 
uprawa warstwicowa 

Głęboszowanie Zwiększenie retencji wody w glebie, 
ograniczenie spływu powierzchniowego, 
erozji i wymywania składników 
biogennych (N,P). Poprawa stosunków 
powietrzno- wodnych w glebie

Głęboszowanie pól z silnie 
zagęszczoną warstwą 
podglebia

*Działania realizowane w programie PROW 2007-2013
**Działania realizowane w programie PROW 2014-2020

Użytek ochronny (TUZ) na gruntach ornych o nachyleniu >20%
Trwały użytek zielony jest najbardziej skutecznym działaniem chroniącym gleby 

przed procesami spływu powierzchniowego, erozji i wymycia składników biogennych. 
Ze względu na bardzo duże ryzyko trwałej degradacji gleby i migracji składników 
biogennych do środowiska proponuje się wyłączyć z płużnego użytkowania grunty 
orne na stokach silnie nachylonych > 20% (12o) i przekształcić je w trwałe użytki 
zielone. A gleby a najniższym potencjale produkcyjnym (klasy V, VI i VIz, i kompleksu 
6, 7) o takim nachylenia należy opcjonalnie przeznaczyć pod zalesienie. 

Uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem
Konserwujące, bezorkowe systemy uprawy korzystnie wpływają na siedlisko 

glebowe, w tym również na warstwę podglebia, poprawiają stosunki wodne oraz 
skutecznie chronią glebę przed erozją. Konserwująca uprawa spowalnia rozkład 
materii organicznej, zmniejsza emisję CO2, ogranicza parowanie gleby przy jedno-
czesnym wzroście infiltracji wody w glebie.
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W praktyce rolniczej pod pojęciem uprawy konserwującej wyróżnia się:  
•	 uprawę uproszczoną (z ang. reduce tillage) bazującą na stosowaniu biernych 

narzędzi uprawowych, takich jak kultywatory, brony talerzowe, brony łopatkowe, 
rozdrabniacze resztek pożniwnych. Zabiegi uprawowe prowadzone są tylko  
w wierzchniej, kilkucentymetrowej warstwie gleby, a ich głębokość jest uzależniona 
od ilości rozdrobnionej słomy (mulczu) i maksymalnie nie może przekroczyć 
10 cm. Dopuszczalna jest głębsza penetracja gleby w celu aplikacji nawozów 
mineralnych, ograniczenia kumulacji składników pokarmowych na powierzchni 
gleby. Równomiernie rozdrobniona biomasa (mulcza) powinna przykryć co 
najmniej 60% powierzchni i pozostać na polu aż do siewu nowej rośliny lub 
poplonu. 

•	 uprawę pasową (z ang. strip tillage) polegającą na uprawie wąskich pasów 
i siewie nasion bezpośrednio w ściernisko, mulcz lub w roślinę poplonową. 
W praktyce stosuje się technikę jedno lub dwuprzejazdową. W pierwszym 
przypadku uprawiane są pasy gleby z jednoczesną wgłębną aplikacją nawozów 
mineralnych i siewem nasion rośliny uprawnej. W drugim przypadku, pierwszy 
przejazd polega na uprawie pasów gleby wraz z wgłębną aplikacją nawozów 
mineralnych, w drugim przejeździe wysiewane są nasiona rośliny uprawnej  
we wcześniej uprawionych pasach. W praktyce stosuje się przede wszystkim 
narzędzia o szerokości roboczej uprawianego pasa 10-15 cm, oraz znacznie 
rzadziej szersze 20-40 cm. Zróżnicowanie szerokości roboczej uprawianego 
pasa podyktowane jest zachowaniem odpowiednich warunków do siewu.  
W kolejnych latach uprawy pasowej zmienia się jest pas siewny w celu równo-
miernego wzbogacania gleby w materię organiczną na całej powierzchni pola. 
Uprawa pasowa aktualnie jest preferowana pod wszystkie rośliny uprawiane 
w szerokich międzyrzędziach (kukurydza, buraki cukrowe, słonecznik, soja  
i rzepak). Rozszerzenie płodozmianu na rośliny zbożowe może być dokonane przez 
połączenie systemu pasowego z uprawą uproszczoną, w której powierzchniowo 
mieszana jest warstwa mulczu przed siewem. 

•	 uprawa zerowa (z ang. no till) polega na zaniechaniu wszelkich zabiegów 
uprawowych ograniczając się jedynie do siewu specjalistycznym siewnikiem 
w nieuprawioną glebę bezpośrednio w ściernisko lub w mulcz. Ochrona przed 
zachwaszczeniem i chorobami polega na stosowaniu wyłącznie środków 
chemicznych. Jednak stosowanie mulczu na całej powierzchni pola wielokrotnie 
ogranicza zachwaszczenie (Piechota 2010). W uprawie bezpośredniej z uwagi 
na ciągłe gromadzenie (nawarstwianie) na powierzchni pola resztek roślinnych 
(mulczu) dopuszcza się w razie potrzeby jednokrotne w cyklu produkcyjnym  
(raz na 3-4 lata) wymieszanie ich z glebą maksymalnie na głębokość do 12 cm. 
Zabieg ten ma za zadanie wyrównać powierzchnię pola oraz ułatwić precyzyjne, 
tj. na jednakową głębokość wykonanie siewu nasion w celu uzyskania szybkich 
i wyrównanych wschodów roślin, szczególnie w latach suchych, jak również 
przyśpieszyć rozkład materii organicznej. 
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Płodozmian ochronny z dużym udziałem roślin dobrze chroniących glebę
W gospodarstwach o mieszanym kierunku produkcji i tradycyjnym systemem 

uprawy użytkujących gleby na stokach zaleca się stosowanie płodozmianów 
mieszanych z udziałem roślin strączkowych, motylkowych i traw.

Stosowanie poplonów 
W gospodarstwach o roślinnym kierunku produkcji i tradycyjnym systemem 

uprawy użytkujących gleby na stokach zaleca się stosowanie wsiewek poplonowych, 
międzyplonów ozimych oraz międzyplonów ścierniskowych. Ochronę  gleby przed 
spływem powierzchniowym, erozją gleby oraz wymyciem składników pokarmowych 
w okresie jesienno-zimowym należy utrzymać do 1 marca. 

Warstwicowa uprawa gleby

W przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% orkę i inne zabiegi upra-
wowe należy wykonać w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku,  
o ile pozwala na to  kształt geometryczny i powierzchnia działki, pola. Orkę 
należy wykonywać odkładając skibę w górę stoku.

Warstwicowa uprawa gleby, czyli wykonanie orki z odkładaniem skiby w górę 
stoku i innych zabiegów agrotechnicznych w kierunku prostopadłym do spadku 
terenu jest skutecznym narzędziem ograniczenia spływu powierzchniowego, zmniej-
szenia erozji gleby i wymycia składników biogenicznych. Zaleca się prowadzenie 
warstwicowej uprawy również na działkach o nachyleniu > 6%.

Ściernisko z mulczem słomy na okres jesienno-zimowy 
Pozostawienie rozdrobnionej słomy (mulczu) jest skutecznym sposobem ochrony 

gleby przed erozją, zmniejszenia spływu i wymycia biogenów z pól położonych  
na stoku w okresie jesienno-zimowym. Zabieg zalecany jest na pola przeznaczone 
pod uprawę zbóż jarych i roślin  okopowych. Utrzymanie mulczu zaleca się do czasu 
wykonania zabiegów wiosennych, lecz nie krócej niż do 1 marca.

Pasy ochronne trwałego użytku zielonego
Pasy ochronne trwałego użytku zielonego mają na celu zatrzymanie i rozproszenie 

wód powierzchniowych, ograniczenie erozji i wymycia składników biogennych. 
Zaleca się stosować:  
•	 wzdłuż cieków* - głównie dla zatrzymani, ograniczenia wymycia biogenów 

z użytków rolnych do wód otwartych. Na pasie ochronnym wzdłuż cieków  
o szerokości 2-5 m zabrania się stosować nawozy  mineralne i organiczne.    

•	 w poprzek pól i działek uprawianych równoległe do spadku „z góry na dół” **  
- dla zatrzymania, rozproszenia wód powierzchniowych oraz ograniczenia erozji  
i wymycia biogenów z wąskich pól uprawianych  na stoku, na których niemoż-
liwa jest uprawa warstwicowa. Pasy trwałego użytku ochronnego o szerokości 

i
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5-10 m w zależności do nachylenia i długości stoku należy stosować w środko-
wej części skłonu. Przykład rozmieszczenia pasów ochronnych przedstawiono 
na rysunku 6.1. 

•	 wzdłuż czynnych krawędzi wąwozów – dla zatrzymania, rozproszenia wód 
powierzchniowych spływających z przyległych gruntów ornych do czynnych 
śródpolnych wąwozów. Zaleca się stosować pasy ochronne o szerokości 5 m  
z możliwością podwojenia w linii skoncentrowanego spływu wód.

Głęboszowanie 
Głęboszowanie jest zabiegiem rozkruszającym i spulchniającym zagęszczoną 

warstwę podglebia „podeszwę płużną” w wyniku którego przyspieszony zostaje 
proces infiltracji wód opadowych do głębszych warstw profilu i ograniczony spływ 
wód powierzchniowych, wymycie składników biogennych. Zabieg głęboszowania 
należy prowadzić cyklicznie co 3-4 lata na głębokość 50-60 cm.

6.3. Sposób aplikacji i terminy nawożenia 

	 •	 Nawóz	mineralny,	organiczny	należy	aplikować	bezpośrednio	do	gleby,	 
  a w przypadku nawożenia nawierzchniowego nawozy należy niezwłocznie  
  lub w trakcie aplikacji przyorać lub  wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, 
	 •	 Nie	należy	stosować	nawożenia	bezpośrednio	przed	wystąpieniem	opadów	 
  atmosferycznych i w okresie dużego prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 
	 •	 Nawozy	płynne	powinny	być	 stosowane	przy	pomocy	aplikatorów	 
  doglebowych.

Rys. 6.1. Przykład lokalizacji pasów ochronnych w terenach urzeźbionych 
(źródło: rysunek własny)
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Na polach o nachyleniu większym niż 10% (60) nie wolno stosować nawozów 
naturalnych płynnych i mineralnych nawozów azotowych, jeżeli pola te nie znajdują 
się pod okrywą roślinną.
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VII. EKONOMICZNE KONSEKWENCJE NIERACJONALNGO NAWO-
ŻENIA

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników produkcji w rolnictwie.  
Nawozy mineralne to obrotowe środki produkcji kształtujące efektywność eko-
nomiczną gospodarstw. Poziom nawożenia mineralnego jest jednym z głównych 
wskaźników intensywności gospodarowania (produkcji), gdyż współdecyduje o kosz-
tach gospodarstwa, rzutując zarówno na poziom przychodów i dochodu rolniczego.  
W trakcie produkcji rolniczej w procesach nawożenia składniki nawozowe powodują 
znaczącą ingerencję w naturalny obieg składników pokarmowych. Stosowane w 
trakcie procesu produkcji nawozy wywierają pozytywny wpływ na wzrost i rozwój 
roślin, wzbogacając glebę w substancję organiczną i składniki mineralne. Natomiast 
stosowane nieracjonalnie mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 
Dlatego też zasady i cele rolnictwa zrównoważonego dotyczą również nawożenia 
mineralnego i naturalnego. 
Skuteczność nawożenia zależy od wielu czynników m.in. od rodzaju stosowanego 
nawozu (nawozy naturalne i mineralne), jego dawki, terminu, sposobu i formy aplikacji. 
Oczywiście nie bez znaczenia jest także stan zasobności gleb i odżywienia roślin.
Ekonomiczne efekty nawożenia należy więc rozpatrywać jako:
•	 jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych, decydujący o produkcyjno-

ści roślin, oraz o produkcyjności gospodarstwa rolnego (wykorzystaniu poten-
cjału produkcyjnego użytków rolnych), rzutujący na wartość produkcji roślinnej;
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•	 składnik kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej i kosztów całego gospo-
darstwa;

•	 element decydujący o efektywności ekonomicznej prowadzonych działalności 
i całego gospodarstwa rolnego;

•	 utracone korzyści ekonomiczne wynikające ze strat składników nawozowych 
nie wykorzystanych w procesie produkcji rolniczej;

•	 element wtórnych kosztów pochodnych ponoszonych na odtworzenie wła-
ściwego stanu gleby, wody i powietrza powstałych jako skutek odpływu nie  
wykorzystanych w procesie produkcji rolniczej składników odżywczych  
poprzez glebę do wód gruntowych i powierzchniowych oraz emisje do atmosfery.

Straty składników nawozowych poprzez negatywny wpływ na środowisko,  
prowadzą do obniżonych przychodów różnych sektorów gospodarczych i zwiększo-
nych wydatków ponoszonych przez organy władzy publicznej, a przede wszystkim 
przez samych rolników.

Zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych jest wskaźnikiem bardzo ogólnym,  
a oparte na nim porównania krajów mogą prowadzić do błędnych wniosków. Wynika 
to z różnej struktury użytkowania gruntów (grunty orne, użytki zielone, plantacje 
trwałe itp.) w poszczególnych krajach, zróżnicowanej jakości gleb oraz wielkości 
uzyskiwanych plonów roślin. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania klimatyczne 
Polski, charakteryzującego się mniejszymi opadami i niższymi średnimi temperatu-
rami niż w krajach Europy Zachodniej. Presję na środowisko ze strony składników 
mineralnych należy oceniać łącznie w stosunku do składników pochodzących  
z nawozów mineralnych i nawozów naturalnych. 

Jednostkowe zużycie nawozów azotowych, czyli tak zwana nawozochłon-
ność produkcji roślinnej jest „odwrotnością” efektywności nawożenia wyliczonej  
z funkcji produkcji. W Polsce nawozochłonność całkowita, niezależnie od wiel-
kości uzyskiwanej produkcji globalnej wynosi 3,2 kg N, 1,2 kg P2O5 i 1,5 kg K2O,  
co daje ok. 5,9 kg NPK na jednostkę zbożową produkcji roślinnej (= 100 kg ziarna zbóż). 

W poszczególnych gospodarstwach trudno jest ocenić wielkość powstałych 
strat składników nawozowych, a jedną ze stosowanych metod jest bilans tzw. „na 
powierzchni pola”. Określa się w nim różnicę pomiędzy ilością składników nawozowych 
wnoszonych ze wszystkich źródeł a wynoszonych w zbiorach głównych i ubocznych 
roślin z całej powierzchni użytków rolnych (UR). 

Podstawowym elementem ograniczenia strat składników nawozowych (NPK) 
jest uregulowanie odczynu gleb. W tabeli 7.1 podano przeciętne wielkości utraty 
plonu w zależności od odczynu gleby w wyodrębnionych przedziałach pH, wyra-
żone w %. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wielkość potencjalnie utraconej 
produkcji roślinnej z powodu nieuregulowanego odczynu gleb wynosiła w Polsce 
rocznie średnio 4,3j. zb.∙ha-1 UR, co przekłada się na ok. 25 kg NPK strat z 1 ha. Daje  
to oczywiście wymierną stratę finansową. 



72

Tabela 7.1. Współczynniki utraty plonu (a) w zależności od zakresu pH gleb

Ocena zakwaszenia gleb Zakres pH Współczynnik (a) [%]

Bardzo kwaśne < 4,5 25

Kwaśne 4,6 – 5,5 15

Lekko kwaśny 5,6 – 6,5 5

Obojętne 6,6 – 7,2 1

Zasadowe > 7,2 2

Źródło: obliczenia własne na podstawie opracowania Grzebisza i in. [2005].

Ważnym działaniem wpływającym na ograniczenie strat azotu jest właściwe 
żywienie i utrzymanie zwierząt gospodarskich, a następnie przechowywanie  
i stosowanie nawozów naturalnych. Prowadzić to powinno do minimalizacji nie-
uniknionych strat gazowych do atmosfery w postaci tlenków azotu. W przypadku 
nawozów mineralnych taką możliwość zwiększenia efektywności nawożenia daje 
właściwy dobór nawozów mineralnych, a przede wszystkim stosowanie ich w formie 
płynnej, podobnie zresztą jak i nawozów naturalnych (gnojówki i gnojowicy) (fot. 7.1).

Wymiernym elementem strat składników nawozowych, prowadzącym do pogor-
szenia efektywności ekonomicznej nawożenia, są także niekorzystne – niezależne  
od rolnika – warunki pogodowe. Ich wpływ, w ostatnich latach jest jednak dwukrot-
nie mniejszy niż powodowanych chociażby zakwaszeniem gleb.

Fot. 7.1. Wóz asenizacyjny z aparatem do doglebowego  
wprowadzania płynnych nawozów naturalnych  

(fot. P. Nawalany)
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Uwzględniając wszystkie (dostępne) czynniki decydujące o nadwyżkach bilan-
sowych składników nawozowych w Polsce w odniesieniu do ich sald „optymalnych” 
czy pożądanych, możemy mówić o przeciętnych stratach 2,5 kg N i 5,5 kg P2O5  
na każdy ha UR. W skali poszczególnych gospodarstw mogą to być już znaczące ilości 
rzutujące na ich wynik ekonomiczny i opłacalność prowadzonej produkcji rolniczej.

Opracowanie: dr Jerzy Kopiński
jerzy.kopinski@iung.pulawy.pl

VIII. DOKUMENTOWANIE ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH 
PROWADZONYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Informacje na temat tego czy dane działki rolne wchodzące w skład gospodarstwa 
rolnego znajdują się na OSN zamieszczone są w informacji dotyczącej działek 
deklarowanych do płatności, dołączonej do wniosku o płatności bezpośrednie, 
wysyłanego bezpośrednio do rolnika przez ARiMR.

Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia 
dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności 
związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną 
uprawę). Dokumentację należy przechowywać przez okres obowiązywania 
Programu i rok po jego zakończeniu ( w sumie 5 lat).

Obowiązkowa dokumentacja obejmuje:  
1. karty dokumentacyjne pól z ewidencją wszystkich zabiegów agrotech-

nicznych, w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, ilość 
zastosowanego nawożenia, rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach) 
zobowiązani są wszyscy prowadzący działalność na OSN, 

2. szkic lub mapkę działek z odnotowanym każdorazowo miejscem i datą 
lokalizacji pryzmy obornika bezpośrednio składowanego na gruncie  
w danym roku,

3. plan nawożenia dla poszczególnych pól i upraw - obligatoryjnego w gospo-
darstwach prowadzących działalność rolniczą na powierzchni powyżej 100 ha 
użytków rolnych na OSN (należy przechowywać przez okres obowiązywania 
Programu i rok po jego zakończeniu),

4. bilans azotu metodą: „na powierzchni pola” tam, gdzie musi być sporządzony 
plan nawożenia (czyli gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha 
użytków rolnych na OSN),

5. umowy zbytu nawozu naturalnego w przypadku nadwyżek jego produkcji 
w gospodarstwie tj. przekroczenia 170 kg azotu w nawozach naturalnych 
na ha UR (załącznik 1), którą należy przechowywać przez okres 8 lat od dnia 
jej zawarcia.

i



74

Wzory odpowiednich dokumentów zamieszczono w załączniku 2.
Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt podlegające obowiązkowi 

posiadania pozwolenia zintegrowanego powinny posiadać plan nawożenia, opra-
cowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicz-
nego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając 
stosowane odpady, środki wspomagające uprawę roślin i dodatki do wzbogacenia 
gleby. Nie dotyczy to podmiotów zbywających nawozy w całości, za wyjątkiem 
wytwarzających gnojówkę lub gnojowicę zobowiązanych do zagospodarowania: 

•	 co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których  
są posiadaczami i na których prowadzi uprawę roślin, 

•	 pozostałe 30% mogą przekazać nabywcom na podstawie umowy zbycia 
zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podmioty zobowiązane do opracowania planu nawożenia oraz nabywcy nawozu 
naturalnego, zobowiązani są do przekazywania do wójta (burmistrza lub prezy-
denta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych  
ze względu na miejsce prowadzenia działalności, kopii planu nawożenia, wraz z opinią 
okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii.

Opracowanie: mgr inż. Beata Jurga
bjurga@iung.pulawy.pl

IX. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI I ZAZIELENIENIE

9.1. Zasada wzajemnej zgodności 

Każdy rolnik (gospodarujący na OSN-ach oraz poza nimi) wnioskujący o płatności 
bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia wymagań dotyczących utrzymania 
gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej  
z ochroną środowiska (DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania, 
określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013.

Powyższe wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę 
zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance). Zasada wzajemnej zgodności 
oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich przez 
rolników, a także płatności nieinwestycyjnych otrzymywanych w ramach PROW  
na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, ze spełnianiem przez nich określonych wymogów.

Normy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczą wszystkich 
gospodarstw posiadających grunty rolne. Celem DKR jest właściwe zarządzanie glebą 
poprzez przestrzeganie norm dotyczących: przeciwdziałania erozji gleby, ograniczania 
degradacji substancji organicznej, przeciwdziałania zmianom struktury gleby, 
zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i ochroną wody oraz ukierunkowanie 
ich na wzmocnienie standardów w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu. 
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Wymogi zostały podzielone na następujące obszary: środowisko, zmiana klimatu oraz 
utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej; zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt 
i zdrowie roślin; dobrostan zwierząt.

Od roku 2015 zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą niż dotychczas liczbę 
wymogów i norm DKR. Z jej zakresu usunięto wymogi dotyczące stosowania osadów 
ściekowych oraz niektórych chorób zwierząt. Najistotniejsza zmiana w zakresie norm 
DKR dotyczy obowiązku utrzymania gruntów rolnych, dotychczas realizowanego 
przez normy m.in. ochronę trwałych użytków zielonych i przeciwdziałanie wkraczaniu 
niepożądanej roślinności na grunty rolne. Obowiązek ten został wzmocniony  
i stanowi teraz kryterium kwalifikowalności do płatności bezpośrednich gruntów, 
na których nie jest prowadzona produkcja! 

Poniżej zostały przedstawione wyłącznie normy i wymogi zasady wzajemnej 
zgodności, które najbardziej dotyczą tematyki podręcznika. Pełne informacje  
w zakresie zasady wzajemnej zgodności są dostępne na stronach www. minrol.gov.
pl oraz www.arimr.gov.pl.

Normy i wymogi zasady wzajemnej zgodności obejmują m.in.: 

DKR 1 Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych
•	 Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m,  

a w przypadku gnojowicy w odległości co najmniej 10 m od brzegu: 
 » jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
 » cieków wodnych,
 » rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości  

 górnej krawędzi brzegu rowu,
 » kanałów, o których mowa w art. 9 pkt 5 Prawa wodnego,

•	 Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 20 m od:
 » brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,
 » ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów  

 działu III rozdziału 2 Prawa wodnego,
 » obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

DKR 4 Minimalna pokrywa glebowa
•	 NORMA ZMIENIONA! Powierzchnię stanowiącą co najmniej 30 % gruntów 

ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod okrywą ochronną gleby w 
terminie co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego. 
Pod pojęciem pokrywy glebowej rozumie się: okrywę roślinną, ściernisko, resztki 
pożniwne rośliny przedplonowej i mulcz.
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DKR 5 Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego 
miejsca w celu ograniczenia erozji
•	 Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20º nie są wykorzystywane 

pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub jako 
ugór czarny. Można je wykorzystywać pod uprawę roślin wieloletnich, z okrywą 
roślinną lub ściółką w międzyrzędziach.

DKR 7 Zachowanie cech krajobrazu (zakaz przycinania żywopłotów i drzew  
w okresie wylęgu i chowu ptaków) 
•	 Nie wolno niszczyć drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 m 

szerokości. 
•	 Rolnik jest obowiązany do zachowania  oczek wodnych o łącznej powierzchni 

do 100 m². 
•	 NOWA NORMA! Zabrania się przycinania żywopłotów i drzew w okresie od  

15 kwietnia do 31 lipca znajdujących się na użytkach rolnych będących  
w posiadaniu rolnika ( z wyłączeniem wierzb, drzew owocowych i zagajników 
o krótkiej rotacji). 

SMR 1 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego 
Wymóg dotyczący rolników, których gospodarstwa rolne lub ich część są położone 
na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (OSN): 
•	 Przestrzega się wymagań z Programów działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

9.2. Zazielenienie 

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli 
zazielenienie, to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. 
Zazielenienie będzie realizowane przez: 
•	 dywersyfikację upraw, 
•	 utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), 
•	 utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA ).

Poniżej zostały przedstawione wyłącznie informacje w zakresie zazielenienia, 
które najbardziej dotyczą tematyki podręcznika. Pełne informacje o zazielenieniu 
są dostępne na stronach www. minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
•	 Na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz przekształcania lub zaorywania 

wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. Rolnik, który 
posiada TUZ-y cenne przyrodniczo, zostanie o tym indywidualnie poinformowany 
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w karcie informacyjnej dołączanej do wstępnie wypełnionego wniosku o płatność 
w 2015 r.
W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz 
sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego 
przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

•	 Na poziomie kraju udział TUZ w powierzchni gruntów rolnych nie może się 
zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego z 2015 r. 
W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5%, konieczne będzie 
wdrożenie działań naprawczych polegających na  zobowiązaniu rolników,  którzy 
przekształcili trwałe użytki zielone do przywrócenia określonej powierzchni 
gruntu w TUZ lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Do obszarów proekologicznych rolnicy będą mogli zaliczyć między innymi:
•	 grunty ugorowane – na których w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym 

roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po upływie tego terminu rolnik 
będzie mógł przywrócić grunty do produkcji);

•	 elementy krajobrazu:
 » Chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR): 

 − drzewa będące pomnikami przyrody;
 − oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m²; 
 − rowy, których szerokość nie przekracza 2 m;

 » Pozostałe elementy spełniające następujące kryteria:
 − żywopłoty lub pasy zadrzewione  – o maksymalnej szerokości do 10 m; 
 − drzewa wolnostojące – o średnicy korony wynoszącej przynajmniej 4 m; 
 − zadrzewienia liniowe – obejmujące drzewa o średnicy korony wynoszącej 

przynajmniej 4 m; odległość między koronami drzew nie powinna 
przekraczać 5 m; 

 − zadrzewienia grupowe, których korony zachodzą na siebie oraz zagajniki 
śródpolne – o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha; 

 − oczka wodne – o maksymalnej powierzchni do 0,1 ha, z wyłączeniem 
zbiorników zawierających elementy betonowe lub plastik. W przypadku 
gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do powierzchni 
oczka wodnego (0,1 ha) wliczana jest strefa z roślinnością nadbrzeżną 
o szerokości do 10 m;

 − rowy – o maksymalnej szerokości do 6 m, włączając otwarte cieki 
wodne służące do nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów 
wykonanych z betonu

•	 strefy buforowe, w tym strefy buforowe na trwałych użytkach zielonych, pod 
warunkiem, że różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni 
użytków rolnych, o szerokości ustanowionej:

 » w ramach norm DKR (przynajmniej 5 m, 10 m lub 20 m) oraz
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 » inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 
10 m, usytuowane na, lub przylegające do gruntu ornego, w taki sposób, 
że ich dłuższe krawędzie są równoległe do krawędzi cieku wodnego  
lub zbiornika wodnego.

Strefy buforowe mogą obejmować również pasy z roślinnością nadbrzeżną  
o szerokości do 10 m występującą wzdłuż cieku wodnego.
Na strefach buforowych nie może być prowadzona produkcja rolna, niemniej 
jednak wypas lub koszenie na tych obszarach będą możliwe, pod warunkiem, 
że strefę tę będzie można odróżnić od przyległych użytków rolnych.
Powyższa zasada odnosi się także do stref buforowych ustanowionych w ramach 
norm DKR jeśli rolnik zdecyduje się je zadeklarować do EFA.
Za obszary proekologiczne mogą być uznane strefy buforowe położone 
na gruncie ornym, jak również strefy, które przylegają dłuższą krawędzią  
do gruntów ornych gospodarstwa.

•	 zagajniki o krótkiej rotacji, na których:
 » obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, 
 » i możliwe jest stosowanie nawożenia mineralnego w następujących limitach:

 − w roku założenia plantacji – dawki nawozów mineralnych nie mogą 
przekroczyć 20 kg/ha N, 20 kg/ha P205, i 40 kg/ha K2O oraz 

 − w roku następującym po zbiorze roślin – dawki nawozów mineralnych 
nie mogą przekroczyć 80 kg/ha N, 30 kg/ha P205, i 80 kg/ha K2O;

Do zagajników traktowanych jako EFA zaliczane będą gatunki drzew z rodzaju 
wierzba, brzoza albo topola czarna i jej krzyżówki.

•	 międzyplony lub pokrywę zieloną – w postaci (i) wsiewek traw w uprawę 
główną lub (ii) mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin  
z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowa-
tych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. 
Powyższych mieszanek na tej samej działce rolnej nie utrzymuje się jako uprawy 
w plonie głównym w roku następującym po wysiewie mieszanki.
Międzyplon ścierniskowy:

 » wysiew - od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia;
 » utrzymanie na polu - co najmniej do dnia 1 października.

Międzyplon ozimy:
 » wysiew - od dnia 1 lipca do dnia 1 października;
 » utrzymanie na polu - co najmniej do dnia 15 lutego.

Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane za obszar 
proekologiczny.

•	 uprawy wiążące azot (czyli rośliny bobowate) – mające na celu poprawę 
różnorodności biologicznej.
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X. ZASADY KONTROLI

10.1. Podstawy prawne kontroli 

Rolnicy gospodarujący na OSN podlegają kontroli jako beneficjenci płatności 
bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych, również pod kątem stosowania 
działań ograniczających odpływ azotanów na danym OSN. 

Organem odpowiedzialnym za kontrolę norm i wymogów wzajemnej zgodności 
w zakresie spełniania przez rolnika zasad dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska, 
zmiany klimatu, zdrowotności roślin oraz zdrowia publicznego w zakresie środków 
spożywczych pochodzenia roślinnego jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR). 

Organem odpowiedzialnym za kontrolę wymogów wzajemnej zgodności  
w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie 
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zdrowia zwierząt, jest Inspek-
cja Weterynaryjna.  Przestrzeganie Programów działań zatwierdzonych na OSN, 
wchodzi w zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności prowadzonych przez 
inspektorów ARiMR. 

Kontrole w zakresie wypełnienia programów działań ograniczających odpływ 
azotu dotyczą rolników, których gospodarstwa rolne lub ich część są położone  
na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (OSN). W przypadku, gdy na OSN jest położona część gospodarstwa  
rolnego, wymóg obowiązuje w stosunku do tej części. Sposób realizacji progra-
mów działań na OSN jest kontrolowany przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska . 

10.2. Kontrola Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

Program działań obliguje wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą 
na OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, które dotyczą  
w szczególności: 
•	 przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia, 
•	 właściwego przechowywania nawozów naturalnych, kiszonek i pasz soczystych.
•	 prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szcze-

gólności związanych z nawożeniem.
Zdecydowana większość wymogów wprowadzonych przez Program działań  

w zakresie poprawy praktyki rolniczej zaczyna obowiązywać z dniem 1 marca 2013 r. 
Na koniec obowiązywania Programu działań przesunięto obowiązek dostosowania 
powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów 
naturalnych do wymogów określonych w Programie działań (odpowiadających  
6 miesięcznej produkcji tych nawozów).
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Program działań przewiduje również kontrolę prowadzących 
działalność rolniczą na OSN. Program działań nie może nakładać na 
inne instytucje (np. WIOŚ) dodatkowych obowiązków, dlatego Program 
stanowi, że kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia i wypełniania 
obowiązków przez prowadzących działalność rolniczą na OSN 
realizowana jest przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,  poz. 287 z późn. zm.) w związku z art. 32 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 32: Inspekcja  
Ochrony Środowiska  przeprowadza kontrolę  przestrzegania  przepisów 
dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę 
roślin w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska). 

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Kontrole są zapowiadane i odbywają się w obecności właściciela gospodarstwa.  
Kontrole dzielą się na: planowane (wynikające z ustalonego planu WIOŚ) lub 

interwencyjne (na zgłoszenie).
Jeżeli rolnik nie wpuści przedstawiciela WIOŚ na teren gospodarstwa o pomoc 

proszeni są funkcjonariusze policji, którzy następnie uczestniczą w przeprowadzanej 
kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzane są wymogi określone w Programie działań oraz 
przepisy ochrony środowiska. 

Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół, a w przypadku stwierdzenia 
naruszeń i nieprawidłowości do kontrolowanego podmiotu kierowane są zarzą-
dzenia pokontrolne na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji ochrony Środowiska oraz ustaleń przeprowadzonej kontroli.

Stosownie do art. 31a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, kto w wyznaczonym terminie nie informuje organu Inspekcji Ochrony 
Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie  
z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia 
pokontrolnego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na 
zasadach określonych w Kodeksie Postępowania w sprawach o wykroczenie.

Na zarządzenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
za pośrednictwem Kierownika odpowiedniej terytorialnie Delegatury WIOŚ, 
działającego z upoważnienia WIOŚ  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
zarządzenia pokontrolnego.

W przypadku dużych ferm IPPC oraz rolników, którzy prowadzą dodatkowo np. 
usługi przewozowe – możliwe jest wystawienie mandatu, grzywny.  

i
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Art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
1. Kontrolę wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy 
ochrony środowiska oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony 
Środowiska, zwani dalej „inspektorami”. 
2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska 
inspektor uprawniony jest do: 
1) wstępu z niezbędnym sprzętem: 
a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, 
b) do środków transportu; 
1a) wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany  
z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
2) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania 
innych  czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nierucho-
mości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle 
przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach 
administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko,  
3) żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od 
wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania 
próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów, 
4) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu, 
5) oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych,
6) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego, 
7) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek|
z problematyką kontroli,  
8) żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary 
grzywny, 
9) oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz od-
prowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności 
sposobu pobierania i analizy próbek. 
2a. Jeżeli pobranie próbek, przeprowadzenie niezbędnych badań lub wykonanie 
innych czynności kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może upoważnić do udziału w kontroli 
osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę lub takie umiejętności. 
2b. Do osoby, o której mowa w ust. 2a, stosuje się przepisy ust. 2 pkt 1, 2 i 9 oraz ust. 3. 
3. Upoważniony do kontroli inspektor jest uprawniony do poruszania się po terenie 
nieruchomości, obiektu lub ich części oraz środków transportu, bez potrzeby 
uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie 
wewnętrznym kontrolowanej jednostki organizacyjnej; podlega on przepisom bezpie-
czeństwa i higieny pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
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10.3. Kontrole Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieniła sposób 
wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Płatność jednolita oddzielona od struktury 
i wielkości produkcji daje rolnikowi wybór w produkowaniu tego, czego potrze-
buje rynek, jednocześnie zapewniając mu niezbędny poziom dochodów. Otrzy-
manie tej płatności nie jest już związane z prowadzeniem określonej produkcji,  
ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymagań dotyczących: 
utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej 
DKR zgodnej z ochroną środowiska określonych w załączniku II do rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013, podstawowych wymogów z zakresu zarządzania określonych  
w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Powyższe wymogi składają  
się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności.

 
W przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności konsekwencją 
jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich 
oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 
oraz PROW 2014-2020, tj. płatności:

•	 z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

•	 rolnośrodowiskowych,
•	 rolnośrodowiskowo-klimatycznych
•	 ekologicznych,
•	 na zalesianie gruntów rolnych.

Zasady kontroli w ramach wymogów wzajemnej zgodności uregulowane  
są w szczególności w rozporządzeniach UE i ich nowelizacjach:
•	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania 
nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, 
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)  
nr 485/2008

•	 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków 
odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających 
zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
oraz zasady wzajemnej zgodności

•	 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania  
i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
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Zgodnie z zapisami osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych 
mają prawo do:
•	 wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc 

związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt/wstępu na grunty  
i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc lub pomoc 
techniczna;

•	 dostępu do zwierząt;
•	 pobierania próbek do badań;
•	 żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli 

na miejscu lub wizytacji w miejscu;
•	 wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub 

wizytacji w miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz 
zabezpieczania tych dokumentów;

•	 żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych;
•	 sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli  

lub wizytacji na miejscu.
Uniemożliwienie kontrolerom wstępu do gospodarstwa skutkuje nieprzyznaniem 
płatności z danego działania lub konkretnego systemu wsparcia bezpośredniego 
lub może prowadzić nawet do wykluczenia rolnika z programów pomocowych.

Wymóg przechowywania dowodów kontrolnych - kontrolujący, jeżeli to konieczne, 
odpowiednio zabezpieczają zebrane w toku kontroli na miejscu lub wizytacji  
w miejscu dowody, w szczególności przez:

•	 oddanie na przechowanie kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub 
upoważnionemu przez niego pracownikowi podmiotu kontrolowanego za 
pokwitowaniem,

•	 przechowanie u podmiotu kontrolowanego w oddzielnym i zamkniętym 
pomieszczeniu.

Raport z czynności kontrolnych
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej raport lub protokół, z których 
jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi zachowuje agencja płatnicza  
lub podmiot wdrażający.
Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

Po przeprowadzonej kontroli rolnik otrzymuje raport/protokół. W przypadku, 
gdy raport/protokół nie został przekazany rolnikowi bezpośrednio przy kontroli 
jest on przekazywany za pośrednictwem poczty, co do zasady w ciągu 14 dni  
od daty zakończenia kontroli. Termin ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy  
od daty zakończenia kontroli w przypadku:

•	 kontroli w ramach kwalifikowalności powierzchni (płatności bezpośrednich 
i ONW):
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•	 od daty zakończenia czynności kontrolnych w terenie (metoda IT),
•	 od daty zatwierdzenia raportu (metoda FOTO).

•	 kontroli wzajemnej zgodności,
Raport/protokół przekazywany jest rolnikowi za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru. W zależności od danego programu pomocowego po zapoznaniu się  
z treścią raportu/protokołu rolnik powinien odesłać jeden egzemplarz w ciągu  
7 lub 14 dni od daty jego otrzymania, jednocześnie:

•	 podpisując protokół/raport w przypadku zgody na zapisy zawarte w raporcie,
•	 zgłaszając do raportu/protokołu umotywowane zastrzeżenia.

Uwagi do raportu/protokołu
W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie/ 

protokole, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń  
w nim zawartych Dyrektorowi Oddziału Regionalnego ARiMR w terminie 7 lub 14 
dni od dnia doręczenia raportu/protokołu, chyba, że bezpośrednio po zakończeniu 
kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia,  
co do ustaleń zawartych w raporcie/protokole osobie, która go sporządziła.  
Na zgłoszenie uwag i odesłanie raportu/protokołu rolnik ma:

•	 7 dni od dnia doręczenia raportu w przypadku kontroli w ramach działań 
PROW 2007-2013,

•	 14 dni od dnia doręczenia raportu lub protokołu w przypadku kontroli  
w zakresie płatności bezpośrednich, ONW, w ramach wzajemnej zgodności.

Kontrole na miejscu mogą być wykonywane na każdym etapie przyznawania płatności 
oraz po jej wypłaceniu przez 5 lat kalendarzowych, liczonych od końca roku, w którym 
nastąpiła ostatnia wypłata w ramach danej formy pomocy. Kontrole na miejscu 
oraz wizytacje działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 mogą być przeprowadzane  
na każdym etapie obsługi projektu oraz w okresie 5 lat po otrzymaniu, przez 
beneficjenta wypłaty środków. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych 
weryfikacji podlegają m.in. informacje podane we wniosku, ekonomicznym planie 
projektu oraz poprawność zrealizowania inwestycji. Kontrole w zakresie przestrzegania 
norm i wymogów wzajemnej zgodności muszą być przeprowadzone w tym samym 
roku kalendarzowym, w którym był złożony wniosek o płatność.

Sankcje 
W przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności kon-

sekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności 
bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 
2007 – 2013, tj. płatności: 

•	 z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 

•	 rolnośrodowiskowych, 
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•	 rolnośrodowiskowo-klimatycznych,
•	 ekologicznych,
•	 na zalesianie gruntów rolnych. 
Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie norm i wymogów uzależniony jest od wielu 

czynników. Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z:
•	 zaniedbania rolnika (nieumyślność)
•	 winy rolnika (celowość). 
Wysokość sankcji, czyli wielkość (procentowo) obniżenia płatności, zależy od 

rodzaju i skali naruszenia norm i wymogów. Aby ocenić skalę naruszenia, każda 
niezgodność oceniana jest pod kątem trzech kryteriów: 

•	 zasięgu, 
•	 dotkliwości, 
•	 trwałości.
W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze stro-

ny rolnika, obniżka ta będzie z zasady stanowić 3% całkowitej kwoty płatności.  
W zależności od stopnia naruszenia sankcja może zostać obniżona do 1% lub 
zwiększona do 5%. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny naruszeń 
oraz naliczanych sankcji za nieprzestrzeganie norm i wymogów określone zostaną 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liczby punktów, 
jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary 
administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym 
niezgodnościom, wydanym na podstawie ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach 
bezpośrednich.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżka 
będzie z zasady wynosić 20% całkowitej kwoty. Jednakże Agencja Płatnicza może,  
na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli w raporcie z czynności 
kontrolnych, podjąć decyzję o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej  
niż 15% lub zwiększeniu do 100% całkowitej kwoty. 

Jeżeli naruszenie z tym samym wymogiem lub normą zostanie wykryte u rolnika 
więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, mamy do czynienia 
z powtarzalnością. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, 
naliczony procent sankcji zostanie pomnożony x 3, jednak maksymalna wysokość 
sankcji nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności. Oznacza to, że jeśli 
np. za pierwszym razem niezgodność karana jest na poziomie 3% obniżki płatności, 
to za drugim razem sankcja wyniesie już 9% (3% x 3). W momencie, gdy sankcja 
zostanie naliczona w wysokości 15% za niezgodności powtarzalne, beneficjent 
zostaje powiadomiony, że w kolejnym roku takie naruszenie będzie traktowane jako 
niezgodność celowa, która jest sankcjonowana bardziej dotkliwie.

Od 2015 roku ustanowiono tzw. system wczesnego ostrzegania. System ten 
jest analogiczny do dotychczasowej drobnej niezgodności (np. niedokonanie wpisu  
w ciągu 7 dni w księdze rejestracji bydła oraz nieoznakowanie bydła w terminie  
7 dni poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków), w przypadku której rolnik był 
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informowany o obowiązku podjęcia działania naprawczego i usunięcia stwierdzonej 
drobnej niezgodności. Istotna różnica między dotychczasową drobną niezgodnością 
a systemem wczesnego ostrzegania dotyczy kontroli następczych. Dotychczas  
w każdym przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności istniał obowiązek kontroli 
sprawdzającej, czy rolnik przeprowadził działania naprawcze. Natomiast od roku 
2015 w systemie wczesnego ostrzegania realizacja działań naprawczych odnośnie 
drobnej niezgodności podlega kontroli tylko w przypadku, gdy dany rolnik w oparciu 
o inne zasady został wytypowany do kontroli. Jeżeli taka kontrola wykaże, że rolnik 
nie podjął działania naprawczego, wówczas zostanie zastosowana sankcja z mocą 
wsteczną w odniesieniu do roku stwierdzenia drobnej niezgodności. Wsteczne 
zastosowanie sankcji jest możliwe w ciągu trzech lat licząc od roku jej stwierdzenia. 

W przypadku, gdy kwota zmniejszenia lub wykluczenia z płatności jest równa 
lub mniejsza od równowartości 100 euro, sankcje nie są naliczane, ale obowiązkiem 
rolnika jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Rolnik jest powiadamiany  
o stwierdzeniu niezgodności i obowiązku podjęcia działania naprawczego. Od 2015r.  
kontrola następcza, sprawdzająca realizację działania naprawczego, dotyczy 20% 
przedmiotowych beneficjentów. 

Stwierdzenie w czasie kontroli niezrealizowania zaleconego działania na-
prawczego spowoduje odpowiednie zmniejszenie płatności.

Opracowanie: mgr inż. Beata Jurga
bjurga@iung.pulawy.pl

XI. ZASADY I MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PŁATNOŚCI W RAMACH 
NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PROW 2007-2013 ORAZ 2014-2020 DLA 
ROLNIKÓW GOSPODARUJĄCYCH NA TERENACH OBJĘTYCH OSN

11.1. PROW 2007-2013

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie wyszczególniono 
konkretnego programu dla rolników gospodarujących na OSN. Rolnicy mogli korzystać 
z wszystkich pakietów, mając jednak na uwadze iż zgodnie z polskim i europejskim 
prawem, płatność środowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację 
wymogów rolnośrodowiskowych w ramach określonych pakietów lub wariantów, 
jeśli wymogi te są objęte Programami działań. Poprzednio obowiązujące Programy 
działań (2008-2012) skutkowały ograniczaniem w uzyskiwaniu płatności z Programu 
rolnośrodowiskowego: Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakietu 8. Ochrona 
gleb i wód. 

W Programie obowiązującym na lata 2012-2016 zmniejszone zostały wymogi 
na OSN wyłączające rolników z płatności rolnośrodowiskowej. Jedyną przeszkodą 
w korzystaniu z programów rolnośrodowiskowych jest wymóg posiadania planu 
nawożenia w gospodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha na OSN. Oznacza  
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to, że w gospodarstwach do 100 h nie ma żadnych ograniczeń w realizacji wszyst-
kich pakietów Programu rolnośrodowiskowego, natomiast w tych o powierzchni 
przekraczającej 100 ha na OSN realizujący Pakiet 1, płatność wypłacana jest tylko 
do powierzchni 100 ha.

11.2. PROW 2014-2020

Informacje ogólne
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” to nowe poddziała-

nie z PROW 2014-2020, dedykowane rolnikom prowadzącym działalność na obszarach 
szczególnie narażonych na zanieczyszczanie azotanami pochodzenia rolniczego. 
poddziałanie to ma na celu ułatwienie gospodarstwom rolnym dostosowanie się 
do nowowprowadzonych, w związku z ustanowieniem obszarów OSN, wymogów 
w zakresie składowania nawozów naturalnych.

W ramach poddziałania możliwe będzie uzyskanie wsparcia na wyposażenie 
gospodarstw rolnych w urządzenia do gromadzenia, składowania i aplikacji nawozów 
naturalnych (w tym środków na budowę i modernizację płyt obornikowych oraz 
zbiorników na gnojowicę lub gnojówkę) jak również w urządzenia do przechowywania 
pasz soczystych. 

Warunki kwalifikowalności 
Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego 

na OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą. 
Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18 ustawy 

o nawozach i nawożeniu wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa 
prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub 
hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk 
dla macior. 

Zakres inwestycji musi być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, w szczególności 
wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia 
do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej 
co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie. 
Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie 
w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy  
od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników 
także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa. 

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Ze względu na cel działania, jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących 

z produkcji zwierzęcej, preferowane będą operacje w gospodarstwach utrzymujących 
dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP). 
Preferowane będą również gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników. 
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Kwoty i stawki wsparcia:
•	 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników, 
•	 50 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych beneficjentów poddziałania. 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 

gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł. 

Koszty kwalifikowalne
Kosztami kwalifikowanymi będą koszty budowy (a także przebudowy lub 

rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikowania nawozów 
naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych oraz koszty ogólne związane z 
tymi inwestycjami.
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XII. PRZYDATNE LINKI, ŹRÓDŁA INFORMACJI, DORADZTWO

Informacje na temat wymogów wzajemnej zgodności można uzyskać na stronach 
internetowych: 

•	 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), 
•	 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) 
•	 Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl), 
•	 Bezpośrednio w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR 

oraz ośrodkach doradztwa rolniczego.
Ponadto, rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
(OSN), dodatkowo powinni zwrócić się po informacje dotyczące programów działań 
na swoich terenach do:

•	 właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
•	 urzędu gminy, 
•	 ośrodka doradztwa rolniczego, 
•	 biura powiatowego ARiMR lub 
•	 izby rolniczej.
Rolnik gospodarujący na OSN powinien zapoznać się z nowym wykazem obszarów 

OSN i Programami działań, dostępnymi na stronie internetowej Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na stronach regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Informacje te można również uzyskać bezpośrednio w biurach 
powiatowych ARiMR i ośrodkach doradztwa rolniczego. 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego uczestniczą w realizacji zadań wynikających 
z Programu upowszechniając wśród rolników wymogi obowiązujące na OSN  
i współpracują z RZGW. Zapewniają obsługę merytoryczną szkoleń organizowa-
nych we współpracy z właściwym Wójtem lub Burmistrzem. Szkolenia mogą być  
w całości lub w części (jeden blok tematyczny) poświęcone Dyrektywie Azotanowej 
i wymogom Programu.

Opracowanie: mgr inż. Beata Jurga
bjurga@iung.pulawy.pl
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XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym N w kg/ha 
składnika działającego.

Rodzaj uprawy
Maksymalne dawki azotu ze 

wszystkich źródeł*)

(N kg/ha)

Zboża

Pszenica ozima 200

Pszenica jara 160

Jęczmień 140

Żyto 120

Owies 120

Kukurydza na ziarno 240

Pszenżyto 180

Mieszanki zbożowe 100

Mieszanki zbożowe na ziarno 140

Okopowe

Ziemniaki wczesne 100

Ziemniaki późne 250

Buraki cukrowe 180

Buraki pastewne 200

Marchew pastewna 150

Brukiew 180

Rzepa 120

Oleiste

Rzepak 240

Inne oleiste 160
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Rzepik 200

Słonecznik 100

Gorczyca 120

Rzodkiew oleista 120

Perko 140

Strączkowe

Groch (także wg starego nazewnictwa peluszki 
(grochopeluszki) 30

Bobik 30

Łubin 0

Bób 60

Wyka 20

Seradela 30

Soja 100

Lędźwian 60

Fasola 60

Fasolka szparagowa 60

Soczewica 20

Pastewne na zielonkę

Żyto, owies na zielonkę 120

Kukurydza na zielonkę 260

Strączkowe na zielonkę 0

Mieszanki zbożowo-strączkowe 100

Łąka 1 pokos 60

Łąka 2 pokosy 120

Łąka 3 pokosy 180

Łąka 4 pokosy 240

Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym 160
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Koniczyna 30

Lucerna 30

Trawy 300

Motylkowe z trawami 100

Motylkowate drobnonasienne

Esparceta 30

Komonica 30

Nostrzyk 30

Pastewne

Kapusta pastewna 120

Dynia pastewna 80

Perko 140

Inne

Proso 140

Gryka 100

Facelia 100

Len 80

Mak 90

Tytoń 160

Sorgo, w tym zasiewy mieszane z kukurydzą 200

Wieloletnie

Trawy 250

Lucerna 0

Mieszanki różnych traw z motylkowatymi
drobnonasiennymi 100

Warzywa: rabarbar 200

Szczaw 150

Chrzan 200
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Warzywa polowe

Burak ćwikłowy 150

Szpinak zwyczajny 150

Kapusta 300

Kalafior 350

Brokuł 250

Brukselka 250

Jarmuż 120

Kalarepa 150

Rzepa 140

Rzodkiew 140

Rzodkiewka 100

Brukiew 150

Marchew 150

Pietruszka 150

Seler 250

Pasternak 150

Koper 120

Koper włoski 120

Pomidor 180

Papryka 200

Oberżyna 180

Ogórek 200

Dynia 150

Cukinia 180

Kabaczek 180

Arbuz 150

Melon 150
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Sałata 150

Cykoria 150

Endywia 120

Skorzonera 180

Salsetia 120

Cebula 200

Czosnek 120

Por 250

Szczypiorek 110

Rośliny energetyczne 80

Rośliny sadownicze

Drzewa owocowe 60

Krzewy owocowe 80

Truskawka 50

Uprawy szkółkarskie (uprawy polowe, gruntowe)

Siewki liściastych 150

Siewki iglastych 120

Krzewy liściaste 140

Krzewy iglaste 80

Róże 150

Kwiaty (uprawy polowe, gruntowe)

Tulipan 200

Narcyz 200

Mieczyk 250

Hiacynt 250

Lilia 180

Irys holenderski 200

Krokus 200
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Szafirek 200

Konwalia 120

Zimowit 250

Słonecznik na kwiat cięty 160

Piwonia 60

Rośliny na suche bukiety 80

Inne uprawy 170

* z nawozów mineralnych oraz organicznych, naturalnych i środków do użyźniania gleby  
  w przeliczeniu na równoważniki nawozowe

Załącznik 2

Wzory dokumentów sporządzanych na potrzeby kontroli i monitorowania 
oraz dokumentowania stosowania środków zaradczych określonych  

w programach działań

Bilans azotu w gospodarstwie, wykonany metodą „na powierzchni pola” 

Rejestrowany dopływ azotu na pola Rejestrowany odpływ azotu z pól

Oznaczenie i opis elementu bilansu ha kg N Oznaczenie i opis  
elementu bilansu ha kg N

A Nawozy mineralne - F
Całkowita produkcja 
roślinna z gruntów 
ornych

B Nawozy naturalne - G Użytki zielone

C Nawozy organiczne -

D Inne środki do użyźniania -

E Przyorane produkty 
uboczne

F Resztki pożniwne roślin 
bobowatych

G Opad atmosferyczny

Y Całkowity dopływ azotu
(A+B+C+D+E+F+G) X Całkowity odpływ 

azotu (F+G)

Saldo bilansu: S = Y - X (kg N/ha)
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Plan nawożenia w gospodarstwie

Pole lub użytek Zasobność gleby Nawozy 
naturalne,  
org. inne  

t/ha

Nawozy mineralne*  
kg/ha

Nr 
pola Roślina Plon

t/ha
Powierzchnia 

(ha)
Nmin 

(kg/ha)
pH P2O5 K2O N P2O5 K2O CaO

*dawki nawozów w czystym składniku

Załącznik 3

Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt na DJP

Rodzaj zwierząt

Współczynnik
przeliczenia sztuk
rzeczywistych na

DJP

Rodzaj zwierząt

Współczynnik
przeliczenia sztuk
rzeczywistych na

DJP

Konie ras dużych / Konie pozostałe Owce

Ogiery, klacze, wałachy 1,2 Owce powyżej 1 i1/2 roku 0,1

Źrebaki powyżej 2 lat 1 Tryki powyżej 1i 1/2 roku 0,12

Źrebaki od 1 roku do 2 lat 0,8 Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca 0,05

Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5 Jarlaki tryczki 0,08

Źrebięta do 1/2 roku 0,3 Jarlaki maciory 0,1

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski) Drób

Ogiery, klacze, wałachy 0,6 Kury, kaczki 0,004

Źrebaki powyżej 2 lat 0,5 Kurki i kogutki do 18
tygodnia życia 0,0014

Źrebaki powyżej 1 roku 0,35 Gęsi 0,008

Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,2 Indyki 0,024

Źrebięta do 1/2 roku 0,12 Przepiórki 0,0003

Bydło Perlice 0,003

Buhaje 1,4 Gołębie 0,002

Krowy 1 Inne

Jałówki cielne 1 Jelenie 0,29
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Jałówki powyżej 1 roku 0,8 Daniele 0,12

Jałówki od1/2 do 1 roku 0,3 Lisy pospolite 0,017

Cielęta do1/2 roku 0,15 Lisy polarne 0,027

Kozy Jenoty 0,02

Kozy matki 0,15 Norki samice 0,0036

Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,05 Norki samce 0,007

Koźlęta od 3,5 miesiąca
do 1,5 roku 0,08 Nutrie 0,007

Pozostałe kozy 0,1 Psy 0,05

Trzoda chlewna Króliki 0,007

Knury 0,4 Szynszyle 0,001

Maciory 0,35 Tchórze samice 0,002

Warchlaki od 2 do 4 m-cy 0,07 Tchórze samce 0,004

Prosięta do 2 m-cy 0,02 Strusie afrykańskie 0,2

Tuczniki 0,14 Strusie Emu i Nandu 0,1

Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg z wyłączeniem ryb 1

Sposób obliczania pojemności płyty gnojowej lub pojemności zbiornika na gnojowicę 
albo gnojówkę dla gatunków innych niż drób.

Lp. Rodzaj 
wyposażenia

Pojemność płyty/
zbiornika na 1 DJP 

( m3)

Współczynnik 
odliczenia okresu 
pastwiskowego

Współczynnik 
odliczenia 
systemu i 

wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika (m3)

1. płyty gnojowe 2,70* A - X1 = 2,70 · A · nDJP

2. zbiorniki na 
gnojówkę 1,80* B F X2 = 1,8 · B · F · nDJP

3. zbiorniki na 
gnojowicę 7,80* C F X3 = 7,8 · C · F · nDJP

* W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli pojemności płyty/zbiornika dotyczą 
kategorii krów mlecznych 1. Dla pozostałych kategorii krów (2 i 3) podane wartości należy 
zwiększyć odpowiednio o 10 i 20%.
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Sposób obliczania pojemności płyty gnojowej i pojemności zbiornika na gnojówkę 
dla drobiu

Lp. Rodzaj 
wyposażenia

Pojemność  
płyty/ zbiornika 

na 1 DJP ( m3)

Współczynnik 
odliczenia  

okresu 
pastwiskowego

Współczynnik 
odliczenia  
systemu i 

wyposażenia

Pojemność  
płyty/zbiornika (m3)

1. płyty gnojowe 1,8 A D, F X1 = 1,80 · A · D · F · nDJP

2. zbiorniki  
na gnojówkę 1,3 B E X2 = 1,30 ·B · E · nDJP

1. nDJP - liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażona w DJP.
2. X1 – X3 – pojemność płyty gnojowej lub pojemność zbiornika na gnojówkę albo 

gnojowicę -stanowiąca iloczyn liczby zwierząt w gospodarstwie wyrażonej 
w DJP i okresu pastwiskowego i pojemności płyty gnojowej lub pojemności 
zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę na 1 DJP.

3. A, B, C - współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego - współczynnik ma 
zastosowanie jeśli utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta i ptaki korzystają 
z wypasu na pastwisku. Dla zwierząt utrzymywanych bez pastwiska wartość 
współczynników A, B, C przyjmuje wartość = 1. Dawka azotu z odchodów 
zwierząt na obszarach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/rok. A – dla płyt 
gnojowych; B – dla zbiorników na gnojówkę; C – dla zbiorników na gnojowicę.

4. D, E, F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania 
systemów utrzymania oraz wyposażenie techniczne. D – system bezściółkowy 
dla drobiu; E – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu; F – zadaszenie lub 
przykrycie nieprzepuszczalną folią płyty obornikowej.

5. Niezbędną powierzchnię płyt obornikowych (m3) w stosunku do jej pojemności 
(m3) wylicza się dzieląc wartość X1 przez deklarowaną wysokość składowania, 
wynikającą z posiadanych przez rolnika środków technicznych.
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Załącznik 4

Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego  
w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku oraz systemu utrzymania
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Bydło

Buhaje 19,0 3,1 10,5 3,3 5,8 3,1 22,0 3,5 -

Krowy mleczne 1a) 18,8 2,6 10,0 2,8 6,2 2,7 17,6 3,4 0,97

Krowy mleczne 2b) 23,8 3,1 14,8 3,3 7,6 3,2 23,0 4,0 0,97

Krowy mleczne 3c) 26,0 3,7 16,2 4,0 8,4 3,8 25,4 4,5 0,95

Jałówki cielne 18,4 3,0 8,5 3,2 5,4 3,1 16,4 3,4 -

Jałówki powyżej
1 roku życia 12,4 2,8 6,0 2,8 5,8 2,7 11,6 2,9 -

Jałówki od ½
do 1 roku życia 7,8 3,4 3,6 3,5 2,4 3,7 6,8 4,7 -

Cielęta do ½ roku
życia 2,4 3,8 1,6 2,8 1,4 3,2 2,6 3,2 -

Bydło opasowe
od ½ do 1 roku 12,0 2,6 5,0 3,1 3,8 3,4 10,0 4,5 -

Bydło opasowe
powyżej 1 roku 15,0 3,0 7,0 2,7 6,9 2,9 14,2 3,2 -

Trzoda chlewna

Knury 5,5 3,1 3,2 3,1 1,9 3,3 4,6 3,6 0,85

Lochy 5,0 3,9 3,7 4,0 1,8 4,2 4,6 4,3 0,79
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Warchlaki od 2  
do 4 miesięcy życia 1,5 2,9 1,0 1,5 0,5 0,8 1,4 3,0 0,79

Prosięta do 2 
miesięcy życia 0,5 1,8 0,3 0,9 0,2 0,4 0,7 2,0 -

Tuczniki 2,0 4,2 1,5 4,4 1,0 4,6 1,9 4,6 0,75

Konie duże

Ogiery 8,5 5,0 5,0 1,7 2,0 1,9

-

Klacze, wałachy 8,5 5,2 5,5 1,9 2,4 2,1

Źrebaki powyżej
2 lat życia 6,5 4,2 5,5 1,5 1,7 1,8

Źrebaki powyżej
1 roku życia 6,0 3,2 4,0 1,1 1,4 1,3

Źrebaki  
od ½ do1 roku życia 2,5 2,7 2,0 1,3 1,2 0,9

Źrebięta  
do ½ roku życia 1,6 0,15 1,0 0,8 0,7 0,5

Konie małe

Ogiery 5,4 2,5 4,0 0,8 1,5 0,9

-

Klacze, wałachy 5,4 2,6 4,5 0,9 1,7 1,0

Źrebaki powyżej
2 lat życia 4,5 2,1 4,5 0,8 1,2 0,9

Źrebaki powyżej
1 roku życia 4,0 1,6 3,4 0,7 1,0 0,7

Źrebaki od ½ do
1 roku życia 1,7 1,4 1,4 0,6 0,8 0,5

Źrebięta  
do ½ roku życia 1,2 0,07 0,7 0,4 0,7 0,3

Owce

Tryki powyżej  
1 i ½ roku życia 1,4 6,7

-

Owce powyżej  
1 i ½ roku życia 1,2 6,9

Jagnięta powyżej  
3 i ½ miesiąca życia 0,4 8,3

Jarlaki 0,7 10,5
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Drób (obornik) pomiot kurzy

Kury 0,046 8,5 0,04 12,1 0,86

Kury pomiot
podsuszony 0,03 10,5 0,86

Pisklęta 0,03 6,3 -

Brojlery kurze 0,05 12,7 0,03 17,0 0,86

Kaczki 0,064 6,1 0,06 8,5 0,91

Gęsi 0,036 14,5 0,04 17,0 0,91

Indyki 0,067 15,4 0,06 19,0 0,91

Gołębie 0,01 14,0 0,91

Lisy i jenoty

Samiec 0,024 1,5

-Samica 0,022 1,6

Młode 0,013 1,3

Norki i tchórze

Samiec 0,011 1,8

-Samica 0,009 1,9

Młode 0,007 1,5

Króliki

Samiec 0,15 2,9 0,13 3,1 0,23 3,0

-Samica 0,12 3,2 0,11 3,3 0,21 2,8

Młode 0,03 2,6 0,05 2,8 0,06 2,2

Kozy

Kozy matki 1,2 8,4

- -Koźlęta do 3,5
miesiąca 0,4 9,4

Koźlęta od 3,5 mie-
-siąca do 1,5 roku 0,8 6,9

- -

Pozostałe kozy 1,0 8,0
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Inne

Szynszyle 0,047 0,53

Daniele 1,0 8,1

-

Strusie afrykańskie 1,5 16

Strusie Emu 
i Nandu 1,0 16

Inne zwierzęta
o łącznej masie
500 kg  
z wyłączeniem ryb

12,0 6,0

Osad 
pofermentacyjny 
z biogazowni 
rolniczych
fermentacja „mokra”

z 2,8*) 3) -

*) Ze względu na dużą zmienność stosowanych w biogazowniach rolniczych 
receptur fermentatu, podaną  wartość można zastąpić rzeczywistą koncentracją 
azotu, wynikającą z laboratoryjnej analizy chemicznej, wykonanej w uprawnionej 
do tego celu jednostce.

•	 krowy mleczne o wydajności mlecznej 6 tys. l
•	 krowy mleczne o wydajności mlecznej 6-8 tys. l
•	 krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. l

1. Podane objętości gnojowicy i gnojówki dotyczą poziomu 8-10 % suchej masy
2. Wartość współczynnik odliczenia koncentracji „w” stosuje się do obliczenia 

rzeczywistej koncentracji azotu w jednostce nawozów naturalnych, wynikającej 
z udokumentowanych przez hodowcę i powszechnie uznanych praktyk żywie-
niowych polegających na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce 
pokarmowej, środków zwiększających strawność białka, żywienia wielofazowego 
itp. Obliczenie właściwej koncentracji wykonuje się poprzez zastosowanie wzoru:

k = zawartość azotu · w
gdzie:
•	 k – rzeczywista koncentracja azotu w jednostce nawozu naturalnego 

zawartość azotu – odpowiednia wartość z tabeli
•	 w – tabelaryczna wartość współczynnik odliczenia

3. W przypadku biogazowi rolniczych produkcję osadu pofermentacyjnego  
(z) oblicza się z dokumentacji technologicznej całej instalacji.
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Załącznik 5

Umowa zbycia nawozu naturalnego

(Wzór)

…………………………………
Miejscowość, data

 
 

Umowa zbytu
 
W dniu ………………   między zbywającym ………………………………………………….
Zamieszkałym w ………………………………………………………………………………..
Legitymującym się dowodem osobistym ..…………………………………………….
a, nabywającym …………………………………………………………………………………
Zamieszkałym …………………………………………………………………………………..
Legitymującym się dowodem osobistym……………………………………………….
Została zawarta następująca umowa.
 
1. Zbywający zobowiązuje się dostarczyć nabywającemu w okresie od………………. 

do……………… nawóz  naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot)  
w ilości ………………….dt (m3)/rok przez okres …… lat.

2. Nabywający zobowiązuje się przyjmować nawóz naturalny po wcześniejszym 
ustaleniu z zbywającym terminu dostawy.

3. Za dostarczony nawóz naturalny nabywający rozliczy się w formie ……………… .
4. Umowę spisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
 
 
 

 
Podpisy

  
……………………………………………
……………………………………………
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