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Celem nawożenia jest
odżywienie uprawianej rośliny
w każdej fazie jej rozwoju,
w stopniu zapewniającym
uzyskanie plonu w zakładanej ilości i
pożądanej jakości.

Obecnie przed rolnictwem (rolnikiem) stawia się
więcej zadań, niż tylko produkcję produktów
rolnych (ilość, jakość, opłacalność).
Dzisiaj realizacja produkcji rolnej musi uwzględniać
czynnik pozaprodukcyjny tj. minimalizowanie
zagrożeń dla środowiska poprzez efektywne

stosownie środków produkcji, w tym składników
mineralnych dostarczanych roślinom w
nawozach.

Zasady racjonalnego nawożenia
średnie plony –
oszczędne nawożenie

ograniczanie
niekorzystnego
wpływu nawożenia
na środowisko

utrzymywanie dobrej kultury rolnej

wysoka jakość płodów
rolnych – zrównoważone i
staranne nawożenie
wysokie plony – wysokie
nakłady
Utrzymywanie żyzności gleby
pomimo intensywnego
pobierania składników
pokarmowych

Nawożenie jest jednym z czynników wpływających na
wysokość plonu, ale nie jedynym.
Wysokość uzyskiwanego plonu to wynik działania też:
Potencjału rośliny
odmiana, jej przeznaczenie

Czynników środowiska
typ, struktura gleby, zasobność, woda itp.

Stosowanej agrotechniki
zmianowanie; uprawa roli

Źródłem składników pokarmowych dla roślin są

gleba

nawozy
- mineralne
- naturalne
- organiczne
- organiczno-mineralne
- resztki pożniwne

Źródłem składników pokarmowych w glebie

Azot glebowy
N wiązany biologicznie przez
r. motylkowe

Resztki pożniwne
Opad atmosferyczny

N z nawozów stosowany pod przedplon
Azot w glebie ulega różnym przemianom

Składniki pokarmowe dla roślin
Pierwiastki pierwszoplanowe

Pierwiastki drugoplanowe

AZOT, FOSFOR , POTAS,
MAGNEZ, SIARKA, WAPŃ
plonotwórcze

Fot. Alicja Zygmanowska

funkcje

Cynk, Mangan, Miedź,
Żelazo, Bor, Chlor
ochronne

Mikroelementy – wrażliwość roślin
Stosowanie mikroelementów w produkcji roślinnej nie wywołuje
dużych przyrostów jednak wpływają na roślinę przez aktywowanie
wielu procesów życiowych roślin.
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Poszczególne gatunki roślin (np.
zboża itd.) różnią się między sobą:
 wymaganiami glebowymi,
 wymaganiami pokarmowymi
w stosunku do azotu, potasu, fosforu,
magnezu i innych,

 tolerancyjnością na jakość
środowiska.

kluczową rolę w procesach wzrostu i plonowania roślin
uprawnych odgrywa AZOT
Ilość azotu mineralnego w
glebie jest niewystarczająca
w stosunku do potrzeb
wszystkich gatunków zbóż i
innych rośliny.
Dlatego dostarczany musi być
w nawozach.

obsadę kłosów

ilość ziaren

N
wpływa na

Rośliny zbożowe pobierają
azot w nadmiarze.
Nadmiar:
- zagęszczenie łanu
- wczesne wyleganie
- porażenia przez ch.
grzybowe.

masę 1000 ziaren

zawartość i jakość białka

Termin stosowania nawozów w przypadku nawożenia azotem jest
szczególnie istotny ponieważ składnik ten
 jest łatwo wymywany z gleby i szybko ulega przemianom,







ma działanie plonotwórcze
dawkowanie umożliwia zaopatrywanie roślin w składniki w
okresie ich zapotrzebowania,
pozwala efektywnie wykorzystywać inne składniki nawozowe przez
rośliny

pozytywnie wpływa na jakość plonów

Istotą nawożenia azotem jest taki dobór terminów stosowania
nawozów, aby dostatecznie wyprzedzić fazę krytyczną,
a ilość stosowanego składnika powinna wynikać z zapotrzebowania
roślin na azot w danej fazie rozwoju.

Wykorzystanie azotu
azot, wykorzystywany jest przez roślinę – tylko w określonej fazie
jej rozwoju tzn. do kwitnienia włącznie
kiełkowanie/wschody korzystanie z azotu
w białku zapasowym ziarna

wykształcone liście/korzenie azot
gromadzony w cz. nadziemnych roślin

późniejsza faza roślina korzystanie z azotu
zgromadzonego wcześniej w cz. wegetatywnych roślin

fazy krytyczne wzrostu roślin
Rośliny
uprawne
Zboża

Fazy krytyczne

Fazy w skali
BBCH

1) krzewienie
2) początek strzelania w źdźbło
3) koniec strzelania w źdźbło - kłoszenie

25-29
31-32
37-51

Kukurydza

1) faza 6-7 liścia
2) początek kwitnienia

Rzepak

1) pełnia budowy rozety lub początek
wzrostu wydłużeniowego
2) pąkowanie

50-51

Ziemniaki

1) 20-30% zakrytych międzyrzędzi
2) początek tworzenia bulw

32-33
40-41

Buraki
cukrowe

1) 2-3 para liści
2) 60 dni od wschodów – początek lipca

14-15
41-45

30/31

Źródło: Grzebisz 2009

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez zboża
Zboża nawozimy N we wczesnych fazach
rozwojowych – największe pobieranie
f. krzewienia – f. kłoszenia

Kg/ha

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez ziemniak
Ziemniaki N
z. wczesne jadalne – dawka jednorazowa
z. przemysłowe, późne – dawkę dzielić

Kg/ha

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez rzepak

Potrzeba azotu w
strefie korzeniowej

Intensywny rozwój organów
magazynujących

Kg/ha

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę

N

Potrzeba azotu w
strefie korzeniowej

Kukurydza
Kukurydza standardowo dawki dzielone N:
•
•

50-70 proc. dawki przedsiewnie (im gleba lżejsza tym mniej) i
pozostała cz. pogłównie, w fazie 4-5 liścia.

Ważne - zabieg pogłówny nie powinien być spóźniony
od fazy 6-7 liści, intensywne pobieranie składników
pokarmowych (tworzenie się zawiązków przyszłych kolb)
termin dostarczenia może rzutować na plon. końcowym

wskazane
od fazy 6-7 liści, rośliny powinny mieć w glebie znaczne ilości
dostępnego azotu.
Ważna wielkość dawki w zależności od siedliska rośliny.
W stanie umiarkowanego niedoboru azotu roślina zwiększa transport związków węgla do korzeni i rozbudowuje sys. korzeniowy.
Przenawożenie azotem roślina staję się leniwa, słabszy system
korzeniowy, ale rozbudowane organy nadziemne - liście

Maksymalne dawki nawożenia
azotem na OSN

na OSN

Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym

N w kg/ha składnika działającego

wybrane rośliny

Rodzaj uprawy

Max. dawki azotu
ze wszystkich
źródeł*)(N kg/ha)

Rodzaj
uprawy

Zboża

Max. dawki azotu ze
wszystkich
źródeł*)(N kg/ha)
oleiste

Pszenica ozima

200

Rzepak

240

Pszenica jara

160

Inne oleiste

160

Jęczmień

140

Rzepik

200

Żyto

120

Słonecznik

100

Owies

120

Gorczyca

120

Kukurydza na ziarno

240

Rzodkiew oleista

130

Pszenżyto

180

Perko

140

Mieszanki zbożowe
Mieszanki zbożowe
ziarno

100
na

140

na OSN

Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym
wybrane rośliny

Rodzaj uprawy

N w kg/ha składnika działającego
Max. dawki azotu
ze wszystkich
źródeł*)(N kg/ha)

Pastewne na zielonkę

Max. dawki azotu ze
wszystkich
źródeł*)(N kg/ha)

Rodzaj
uprawy

Pastewne na zielonkę

Żyto, owies na zielonkę

120

Koniczyna

30

Kukurydza na zielonkę

260

Lucerna

30

Strączkowe na zielonkę
Mieszanki zbożowo strączkowe

0

Trawy
Grunt w użytkowaniu
kośno-pastwiskowym

300

Motylkowe z trawami

100

100

160

Łąka 1 pokos

60

Łąka 2 pokosy

120

Łąka 3 pokosy

180

Ziemniaki wczesne

100

Łąka 4 pokosy

240

Ziemniaki późne

250

Okopowe

dawka w oborniku + gnojówce + gnojowicy
w

maksymalnie 170 kg N/ha UR w czystym składniku w ciągu roku
170 kg N do 2DJP DJP = krowa o wadze 500 kg
Fot. D. Nowak

Skład nawozów naturalnych
Skład chemiczny n. naturalnych jest
zmienny i zależy od: gatunku, wieku, kierunku
użytkowania, sposobu żywienia zwierząt i
warunków przechowywania nawozów.

Przedziały średniej zawartości N,P,K kg/ha nawozu

Co oznacza 170 kg ? Przy założeniu, że przeciętny obornik o
suchej masie do 25 procent, zawiera około 0,5 % azotu, a
wykorzystanie azotu z obornika w pierwszym roku wynosi około
40 %, na 1 ha UR możemy zastosować mniej więcej 30-33 ton
obornika.

Skład nawozów naturalnych
standardowe zawartości składników mineralnych w nawozach naturalnych

Obornik zawartość
składników w kg/t
wg Maćkowiaka i
Żebrowskiego 2000r.

Gnojowica,
gnojówka
zawartość
składników w
kg/m3
wg Maćkowiaka
1997r.

N w kg/ha składnika działającego w nawozach mineralnych
to ilość azotu zawartego w 100 kg worku nawozu azotowego

mocznik
100 kg
46%

100 kg mocznika 46% N - to 46 kg N
220 kg mocznika - to (220kg x 0,46) = 101,2 kg N

46 kg azotu

dostarczonego do gleby

N działający

100 kg saletry amonowej - to 34 kg N
Saletra
amonowa
100 kg
34%
34 kg azotu
N działający

135 kg saletry amonowej - to
(135 x 0,34) = 45,9 kg N
dostarczonego do gleby

Dawkę N w nawozach naturalnych trzeba przeliczyć
na azot składnika działającego kg/ha

Azot działający = azot całkowity x równoważnik nawozowy

Rodzaj nawozu

Równoważniki nawozowe dla
terminów stosowania nawozów naturalnych
jesienny

wiosenny

Obornik

0,3

0,3

Gnojowica

0,5

0,6

Gnojówka
Środki do
użyźniania gleby

0,5

0,8

0,3

0,2

Maksymalna dawka to 170 kg N/ ha UR w czystym składniku.

azot składnika działającego w kg/ha w 1t obornika
max. 170 kg N/ha

35 t obornika jesienią/ha
• 1t - 4,7 kg Ncałkowity
• równoważnik nawozowy – 0, 3

35 t x 4,7 kg N = 164,5 kg Ncałkowity
164,5 kg Ncałkowity x 0,3 = 49,65 kg Ndziałającego

azot składnika działającego w kg/ha w 1m3 gnojowicy
max. 170 kg N/ha

35 m3 gnojowicy jesienią/ha
• 1m3 - 4,0 kg Ncałkowity
• równoważnik nawozowy – 0, 5
35 t x 4,0 kg N = 140 kg Ncałkowity

140 kg Ncałkowity x 0,5 = 70 kg Ndziałającego

Przykłady obliczeń
azotu działającego w
nawozach naturalnych

Przykład

na OSN

nawożenia 1ha wczesnego ziemniaka

Nawożenie - maksymalna dawka 100 kg N/ha
•
•

Obornikiem 35 t/ha jesień
n. mineralnym – saletrą amonową

• 1 t obornika bydlęcego ma 4,5 kg N całkowitego

Obliczanie azot działającego w oborniku
35 t x 4,5kg N = 157,5 kg N całkowitego
157,5 kg N x 0,3 = 47,25 kg N działającego
Rodzaj
nawozu

Obornik

Równoważnik nawozowy dla
terminu stosowania obornik

jesienny
0,3

Azot działający = azot całkowity x równoważnik nawozowy

wiosenny
0,3

na OSN

Przykład - ciąg dalszy
ziemniak wczesny

47,25 kg/ha

52,75 kg N/ha

azot działający

Saletra
amonowa
100 kg
34%

35 t obornika jesienią/ha
max. 100 kg N/ha
100 kg - 47,25kg N = 52,75 kg

155 kg/ha
nawóz mineralny

Łącznie 35 t obornika i 155 kg saletry amonowej

Przykład

Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym

na OSN

Nawożenie - pamiętać
-

maksymalna dawka N 160
kg/ha
(n. azotowe naturalne i mineralne),

-

maksymalna dawka n.
naturalnych płynnych 85
kg N/ha
(w czystym składniku)

-

termin stosowania
od 1 marca do 15 sierpnia
(nawozów mineralnych i
naturalnych płynnych)

Fot. D. Nowak

Przykład - ciąg dalszy
Dawka azotu 50%, 30% ,20%

na OSN

Nawożenie N
•

Wiosna 50%
nawożenie gnojówką i n.
mineralne azotowe
I pokos - siano

•

Po I odroście – 30% dawki
n. mineralne, zbiór lub
wypas

•

Po II odroście 20% dawki
n. mineralne azotowe/
wypas

Fot. D. Nowak

Przykład - ciąg dalszy

na OSN

Jak obliczyć dawkę azotu działającego w gnojówce?

gnojówka 1m3 - zawiera 3,2 kg N
max. 85 kg N/ha : 3,2 kg N/m3 = 26,5 m3 gnojówki/ha
w n. naturalnym płynnym

26,5 m3/ha

160 kg N

można zastosować

85 kg N

x

0,8

= 68 kg N działającego

- 68 kg N działającego = 92 kg N w nawozie mineralnym

max na pastwisko

Równoważniki nawozowe
dla terminów stosowania
Rodzaj nawozu naw. naturalnych

wiosna
Gnojówka

0,8

Przykład - ciąg dalszy

na OSN

Jak obliczyć dawkę N w nawozach mineralnych?
92 kg N
Wiosna 50% ze 160 kg N/ha

w gnojówce 68 kg N działającego

80 kg N
i

12 kg N w (66,5 kg Polidap )

Polidap (18%N) (100 X 12 kg N) : 18kg N ~ 66,5 kg nawozu mineralnego

Wiosna

26,5 m3 gnojówki/ha

i 66,5 k/ha polidapu

Po I odroście – 30% dawki

48 kg N/ha (160 kg X 30%)

Po II odroście – 20% dawki

32 kg N/ha (160 kg X 20%)
Polidap
18% N

Przykład - ciąg dalszy

na OSN

Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym
Wiosna 50% dawki

26,5 m3 gnojówki/ha i 66,5 kg polidap

Po I odroście – 30% dawki

48 kg N nawóz mineralny

Po II odroście – 20% dawki

32 kg N nawóz mineralny

Fot. D. Nowak

na OSN

Przykład
Gospodarstwo
41,2 ha UR w tym

14,2 ha TUZ

27 ha GO

10 krów z przychówkiem
Obornik – 170 t

4,5 kg N/t

Gnojówka 94 m3

3,2 kg N/ m3
Fot. D. Nowak

Gnojówka 94 m3

8,5 ha grunt kośno-pastwiskowy

Obornik – 170 t

5 ha kukurydzy na ziarno

n. mineralny

5,7 ha łąka 2kośna

Jak obliczyć azot działający w gnojówce i oborniku?

na OSN

Przykład – ciąg dalszy
grunt kośno-pastwiskowy 8,5 ha
max. dawka gnojówki 85 kg N/ha

Nawożenie
gnojówka 94 m3
n. mineralny
3 dawki azotu

3,2 kg N/ m3

Fot. D. Nowak

Ile kg N działającego w gnojówce ?

94 m3 x 3,2 kg N = 300,8 kg Ncałkowitego
300,8 kg N : 8,5 ha = 35,3 kg N/ha
Nawóz na wiosnę
równoważnik 0,8

35,3 kg N/ha x

około 11 m3//1ha

0,8 = 28,24kg Ndziałającego/1ha
gnojówka

na OSN

Przykład – ciąg dalszy
8,5 ha grunt kośno-pastwiskowy
max do 160 kg N /ha na OSN

W gospodarstwie stosuje się
140 N kg/ha/rok

Fot. D. Nowak

Wiosna I dawka N
w tym
(100kg polidapu

- 50% 70 kg N/ha
28,24 kg Ndz z gnojowicy (11 m3//1ha)
41,76 kg N w n. mineralny (polidap}

x 41,76 kg N) : 18 kg N

II dawka N - 30%
III dawka N - 20%

42 kg N/ha
28 kg N/ha

= 232 kg polidapu

n. mineralny

na OSN

Przykład – ciąg dalszy

łąka 5,7 ha 2 kośna
max do 120 N kg/ha na OSN

I dawka N

- 60%

72 kg N/ha

Wczesną wiosną

II dawka N

- 40%

n. mineralny

48 kg N/ha

Fot. D. Nowak

na OSN

Przykład – ciąg dalszy

5 ha kukurydzy na ziarno - 6t/ha
max. dawka 120 kg N/ha
Obornik – 170 t
n. mineralny

4,5 kg N/t

Ile N działającego w oborniku?
Fot. D. Nowak

170 t

x

4,5 kg N/t

765 kg N kg :

153 kg N/ha

5 ha

x 0,3 =

Równoważnik
Nawóz na wiosnę

=

765 kg N kg (azot całkowity)
153 kg N/ha

45,9 kg Ndziałający/ha
obornik

i

74 kg N/ha
n. mineralny

Przykład – ciąg dalszy

na OSN

Wiosna 50% dawki
11 m3/gnojówki/ha (28,24 kg N działającego/ha) i 232 kg polidapu/ha
II dawka N

- 30%

42 kg N/ha w n. mineralnym

III dawka N - 20%

28 kg N/ha w n. mineralnym

łąka 5,7 ha - 2 kośna

120kg N/ha

I dawka 60% - 72 kg N/ha i
II dawka 40% - 48 kg N/ha

Fot. D. Nowak

5 ha kukurydzy na ziarno - 6t/ha 120 kg N/ha
Obornik 34 t/ha (46 kg N działającego/ha) i 74 kg/ha w n. mineralnym

Nawozy azotowe na UZ
• Nawożenie N - zróżnicowanie wielkości dawek
(zależą od gleby, jej użytkowania, wilgotności, składu botanicznego
runi, długości wegetacji)
 największe dawki – gl. optymalnie uwilgotnione
 łąki zbyt mokre wiosną - pod I pokos mniejsze dawki, pod
następne pokosy większe
 łąki przesychające w II poł. lata - największa dawka wiosną I
pokos, proporcjonalnie mniejsze następne pokosy

• dawek tyle ile jest wypasów lub pokosów
• zbyt duże jednorazowe dawki N powyżej 100kg/ha pastwiska
lub 140 kg/ha łąki pogarsza jakość paszy
• optymalne jednorazowa dawka na pastwisko od 40-70 kg N/ha pod
każdy kolejny odrost runi (mniejsze – słabe uwilgotnienie, większe
– dostateczne uwilgotnienie

Plan nawożenia obowiązuje
podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę

powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze
ponad 30 kg - chów lub hodowla świń
750 stanowisk dla macior

powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu

Plan nawożenia
Podmiot, prowadzący
chów lub hodowlę … musi

Nabywca nawozu naturalnego,
zbytego od „podmiotu” (umowa),

 zagospodarować 70%
gnojówki i gnojowicy
na UR których jest
posiadaczem i na których
prowadzi uprawę roślin,

 opracowuje w terminie 30
dni od dnia zawarcia
umowy plan nawożenia,

 pozostałe 30% może
zbyć

spełniający wymagania (slajd wyżej)

nie później niż do dnia
rozpoczęcia stosowania
nawozu naturalnego

OSCHR wydaje opinię o planach nawożenia. Podmiot i nabywca n. naturalnego,
przekazują do wójta (burmistrza ..) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska (w miejscu prowadzenia działalności) kopię planu nawożenia i opinię,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii od OSCHR .

Plan nawożenia – podmiot/nabywca
Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego
wykorzystania wyłącznie na podstawie pisemnej umowy .
Umowę, strony przechowują co najmniej przez 8 lat od dnia jej zawarcia.

plan nawożenia powinien być zgodny z zasadami DPR,
z uwzględnieniem:

 składu chemicznego nawozów oraz
 potrzeb pokarmowych roślin i
 zasobności gleb,
z uwzględnieniem stosowanych odpadów i środków
wspomagających uprawę roślin
(nie dotyczy podmiotów, które zbywają w całości n. naturalne)

Plan nawożenia obowiązuje na OSN
• obligatoryjnie w gospodarstwach*, w których
prowadzona działalność rolnicza przekracza
powierzchnię 100 ha użytków rolnych na OSN oraz
*

stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na OSN,
dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w
użytkowaniu wieczystym

Gospodarstwa te obowiązuje również sporządzenie
bilansu azotu metodą: „na powierzchni pola”
(powierzchnia powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN1),

• Prawidłowy plan nawożenia sporządza się na podstawie
analizy gleby i wymagań pokarmowych roślin.
• Plan nawozowy umożliwia bardziej zrównoważone
gospodarowanie składnikami nawozowymi.
• Systematyczna kontrola zasobności gleby pozwala
racjonalniej ustalać dawki nawozów .

Plany nawożenia opracowują m. in.
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze - OSCHR
Wyszczególnienie

Cena
bez VAT

Cena z
VAT

Badanie gleb UR (pH, fosfor, potas, Mg) (próbka)

10,67

13,12

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia
mikroelementami (Mn, Zn, CU, Fe)

28,45

34,99

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia
mikroelementami (Mn, Zn, CU, Fe, B)

42,67

52,48

Badanie azotu mineralnego (0-60cm) (2 próbki)

22,86

28,12

Badanie azotu mineralnego (0-90cm) (3 próbki)

34,54

42,48

Rozporządzenie MRiRW z 8 sierpnia 2014r. Dz. U. Nr 0, poz. 1210

• Wyniki laboratoryjnej analizy gleby dostarczają
informacji o ilości składnika mineralnego
dostępnego w glebie, którą roślina może pobrać

w najbliższym sezonie wegetacyjnym.

• Za optymalne warunki wzrostu roślin uznaje
się te, gdzie występuje średnia zawartości
składników mineralnych w glebie.
( odpowiednie tabele wskaźniki)

Fot. D. Nowak

Zasobność gleb - optymalne właściwości agronomiczne
Kategoria
gleby

pH w
KCl

Zawartość mg/100g gleby
P2O5

K2O

MgO

b. lekkie

5,1

10,0

10,0

3,0

lekkie

5,6

11,5

12,5

4,5

średnie

6,1

13,0

15,0

6,0

ciężkie

6,6

14,5

17,5

7,5

Gleba stanowi naturalne środowisko odżywcze dla wzrostu i
rozwoju roślin uprawnych. Zaopatruje rośliny w składniki pokarmowe.

W praktyce zasobność gleb różna.

Zasobność gleb, a odczyn gleby
• Właściwy poziom pH wpływa korzystnie
na strukturę gleb, system korzeniowy
roślin oraz zwiększa aktywność
mikroorganizmów w glebie.
• Wapnowanie gleb wynika z dbałości o
odpowiednią „kondycję” gleby i
dostępność składników mineralnych
dla roślin.
N
Kategoria gleby
Optymalne pH

b. lekka

lekka

średnia

ciężka

5,1

5,6

6,1

6,6

Mg

pH

Zasobność gleb, a odczyn gleby
4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

pH gleby

dostępność składników pokarmowych

Najlepsza
przyswajalność
w składniki
pH 6-7.

Mo

Dostępność składników nawozowych dla roślin jest uwarunkowana poziomem pH.

Co warunkuje efektywność wykorzystania N?
Wszystko - odczyn, składniki pokarmowe,
klasyczne zabiegi uprawowe i ochrona.
Jaka powinna być równowaga?
Wszystkie czynniki potas, fosfor, pH, muszą być zrównoważone,
jeżeli będą poniżej - ograniczają działanie azotu.
Azot jest czynnikiem plonotwórczym.
Gdybyśmy rozważali problem azotu w skali Polski, to,
by podnieść efektywność wykorzystania N przez rośliny,
należałoby odkwasić nasze gleby.
Potrzeba ok. 300 kg CaO/ha/rok dla zrównoważenia.
Gleb użytkowych mamy 12 mln ha, rocznie stosuje się
około miliona ton nawozów CaO.

• Azot jest pierwiastkiem bardzo mobilnym pozostawiony
w glebie po zbiorze roślin łatwo ulega stratom w wyniku
wymywania do wód podziemnych i ulatniania z gleby do
atmosfery
• dlatego celem gospodarowania azotem jest max. jego
pobranie przez rośliny.

•

Azot w niewielkiej ilości jest akumulowany w glebie, dlatego
jego działanie ogranicza się głównie do jednego sezon
wegetacyjnego

•

Niewykorzystany azot podlega ciągłym przemianom i ulega
dużym stopniu stratom z gleby poprzez wymywanie lub
ulatnianie do atmosfery.

•

Wiązanie azotu w glebie – przyorywanie słomy i innych resztek
pożniwnych, uprawianie regularnie poplonów, roślin ozimych –
pole pokryte zawsze roślinami.

Analizy azotu w glebie są dość kosztowne i obarczone błędem.
Bardziej kierowane do intensywnych upraw ogrodniczych ,
rolniczych, duże areały upraw, wysokie plony, intensywne
nawożenie.
Dużo trudniej jest precyzyjnie określić potrzeby nawozowe w
stosunku do azotu stąd też często potrzeby te określa się w oparciu
przewidywany plon.

Ustalanie dawki



planowana wysokości plonu,



zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rośliny,



zasobności gleby w składniki pokarmowe ?,






oszacowanie ilości składników pokarmowych wniesionych
do gleby (resztki pożniwne, n. naturalne, organiczne),

jakie nawozy, ile
stosowanie - terminy .

Ustalanie dawki
Potrzeby pokarmowe roślin – określają masę składników
pokarmowych, jakie są niezbędne do wydania
określonego plonu przez roślinę.
• Zależą: od gatunku rośliny, odmiany, wielkości
zakładanego plonu
Potrzeby nawozowe masa składników w formie nawozu
niezbędna do zastosowania w celu uzyskania
przewidywanego plonu.
• Potrzeby te ustala się na podstawie potrzeb
pokarmowych roślin i zasobności gleb

• Potrzeby nawozowe roślin zależą od
wielkości spodziewanego plonu i
zawartości w nim składników (potrzeb
pokarmowych) i zasobności gleby.
• Im gleba zasobniejsza tym mniejsze
potrzeby nawozowe czyli dawki nawozów

mocznik
100 kg
46%

saletrzak
100 kg
28%
Saletra
amonowa
100 kg
34%

Polifoska 6
N : P : K
6% : 20% :30%

Ustalanie dawki
•
•

potrzeby nawozowe mniejsze
od wymagań pokarmowych gdyż

•

gleba posiada bogaty zasób składników

gleba zasobna

•

•

potrzeb nawozowe są większe, gdzie składników
w nawozach trzeba dostarczyć więcej
niż wynika to z potrzeb pokarmowych roślin

gleba uboga

Plon dt/ha, t/ha x

Średnie pobranie N, K20, P2O5 w kg/t plonu

Fosfor, potas

P2O5

P2O5

K2O



niska zasobność w fosfor i potas - dawki
nawozów zwiększamy o 25% - 50% w
stosunku do ilości składników, które będą
wywiezione z zebranym plonem



średnia zasobność w fosfor i potas dawki nawozów równoważne do ilości
składników, które będą zebrane z plonem



wysoka zasobność w fosfor i potas dawki nawozów można ograniczyć,
zmniejszyć w stosunku do ilości
składników, które będą wywiezione w
zebranym plonem

gleba uboga

K2O
gleba zasobna

Przykład
• do wytworzenia plonu ziarna 50 dt/ha
(wraz ze słomą) zboża pobierają
50 kg P2O , 120 kg K2O
• to przy niskiej zasobności
zapotrzebowanie należałoby zwiększyć
np. o 25% tj.
~ 63 kg kg P2O , 150 kg K2O
• to przy bardzo niskiej zasobności
zapotrzebowanie należałoby
zwiększyć o 50% tj.
~ 75 kg P2O , 170 kg K2O

Pobieranie składników mineralnych z plonami roślin uprawnych
Azot
Roślina uprawna

Pszenica
Żyto
Pszenżyto
Jęczmień
Owies
Kukurydza
Rzepak
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Groch
Bobik

20/30
20
20
20
20
24
56
4,0
5,0
60
60

Fosfor
Potas
Magnez
w kg/t rzeczywistej masy plonu
12
14
13
10
15
11
30
1,0
0,8
12
15

18
22
20
20
25
25
80
6,0
6,0
40
50

5,0
4,0
4,5
4,0
4,5
6,5
10
1,2
1,0
7,0
8,0

Siarka
4,0
4,0
3,5
4,0
4,5
4,0
16
0,8
0,5
6,5
7,5

Pobieranie składników mineralnych z plonami zbóż
Średnie jednostkowe pobranie składników pokarmowych przez zboża, kg/t
ziarna (+ odpowiednia masa słomy)

Roślina uprawna

N

P2O5

K2O

Mg

S

Pszenica
konsumpcyjna
Pszenica paszowa

28-32

11

20

3,0

4,5

22-26

10

18

3,0

3,5

Jęczmień browarny

20-22

11

22

2,5

4,0

Jęczmień paszowy

22-26

10

18

2,5

3,5

rośliny ozime/jare przed siewem wymagają przede wszystkim nawożenia
fosforem i potasem, a w określonych sytuacjach również azotem.
Nawożenie azotem zbóż 2 terminy (czasem 3)
I termin - ok. 60-66% dawki przed siewem,
II termin - w fazie końca krzewienia-początku strzelania w źdźbło
(do drugiego kolanka, tj. BBCH 32).
Dawka składnika nieduża (60-70 kg N/ha) nawożenie można wykonać w całości przed
siewem

Nawożenie rzepaku
Rzepak ozimy ma duże wymagania pokarmowe
•

reaguje b. silnie na nawożenie organiczne i mineralne

•

na słabszych stanowiskach zalecane nawożenie n.
naturalnymi np. obornik w dawce 250 q/ha

•

nawożenie organiczne uzupełnia się nawozami
mineralnymi

•

przy dawce obornika 250 q/ha stosuje się następujące
uzupełnienie w postaci nawozów mineralnych:

100-120 kg/ha N, 60-80 kg/ha P2O5 i 80-120 kg/ha K2O.
•

nawożenie azotowe, dawkę azotu w ilości 20 kg/ha należy
zastosować jesienią przed siewem rzepaku, resztę
później zgodnie z fazami krytycznymi

Nawożenie rzepaku
Rzepak ozimy ma duże wymagania pokarmowe
•

szczególnie wrażliwy na nawożenie azotowe,

•

w miarę zwiększania dawki n. azotowych do 160 kg/ha N,
plony nasion istotnie wzrastają

•

duże zapotrzebowanie na potas, który zwiększa zawartość
tłuszczu w nasionach, przyspiesza dojrzewanie oraz
poprawia odporność na wymarzanie

•

plon ziarna rzepaku w ilości 30q/ha i 70 q słomy pobiera
287kg K2O

•

pobieranie magnezu natomiast wynosi 35-50 kg/ha MgO

•

pobieranie siarki, wynosi 35-50 kg/ha, wpływa na
kształtowanie się cech jakościowych oleju rzepakowego

•

wrażliwy na niedostatek boru - brak obniża plony

Wybór nawozu
Dla produkcji roślinnej
znaczenie ma udział
takich ich form nawozu,
które mogą być
potencjalnie pobrane
przez rośliny w
sezonie wegetacyjnym.

Fot. D. Nowak

Nawożenie azotem – formy azotu w n. mineralnych
Forma amonowa NH4+
•

forma przedsiewna,

•

wolniej i równomierniej pobierana przez rośliny,

•

dobrze działa też w niskich temperaturach, wskazane wymieszanie z glebą

•

sprzyja rozwojowi systemu korzeniowemu i krzewieniu roślin

•

wzmaga pobieranie P, S, B

•

W większych ilościach nie stosować na gleby świeżo wapnowane –
niekorzystnie działa na młode rośliny – kiełkujące nasiona, siewki
(wytrącanie amoniaku)

•

występuje w salmagu , polifoskach , siarczanie amonu

Nawożenie azotem – formy azotu w n. mineralnych
Forma saletrzana NO3•

forma pogłówna,

•

działa szybko

•

stosowana w fazie wegetacji

•

nie jest zatrzymywana w glebie, łatwo ulega wymyciu

•

lepiej działa w wyższych temperaturach

•

korzystnie wpływa na pobieranie K, Mg, Ca,

•

w nawozach wieloskładnikowych Nitofoski, różnego rodzaju saletry

•

nie powinna być stosowana późnym latem (też słoma na przyoranie) i
jesienią, może obniżać mrozoodporność roślin,

•

jej pobieranie utrudnia nadmiar chlorków w glebie, dlatego sole potasowe
n. wieloskładnikowe stosować 3-4 tyg. przed siewem nasion

Nawożenie azotem – formy azotu w n. mineralnych
Forma saletrzano-amonowa( NH4+ i NO3-)
•

•

najbardziej uniwersalna f. nawozów azotowych (saletry amonowe,
saletrzaki)
dobrze mieszać z glebą

Forma amidowa (C-NH2) mocznik,
•
•
•
•

nawóz uniwersalny
forma wolno działająca
dobry do nawożenia jesiennego ozimin, im lepsza kultura gleby i wyższa
temperatura tym działa szybciej
powoduje mniejsze zasolenie gleb niż inne nawozy azotowe

Nawóz RMS – saletrzano-mocznikowy, zawiera wszystkie formy azotu, stałe
źródło azotu o szybkim i długotrwałym działaniu,
• Stosowany przedsiewnie i pogłównie
Nawożenie dolistne azotem nigdy nie zastępuje nawożenie doglebowego.
Forma dolistna to wodny roztwór mocznika.
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Zabiegi agrotechniczne

przykła
d

REJESTR DZIAŁAŃ AGROTECHNICZNYCH
NR. DZIAŁKI

UPRAWA

PRZEDPLON

ROK

Oznacze Nr działek Pow. działki Rodzaj
użytkowania
Rodzaj Nazwa Zastosowana
wykonani nie
ewidencyjny
rolnej
w
ha
Uwagi
a działa działki
(roślina uprawna działania /nawozu ilość /nawozu
ch
[0,00]
rolnej
nia
w plonie głów.)

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Plan nawożenia

przykład

Pole lub użytek
Nr

roślina

Zasobność gleby

plon

obszar

Nmin

tz
ha

ha

kg/ha

pH

P2O5

Wydruki z programów komputerowych

Nawozy mineralne kg/ha
N

K2O

Klasa zawartości1)

Razem w
gospodarstwie

Nawozy
naturalne

t/ha

P2O5

K2O
kg/ha

CaO

Dokumentacja

Bilans azotu
Źródła
przychodu i
rozchodu
azotu

Rejestrowany dopływ azotu na pola
Oznaczenie i opis elementu bilansu

ha

Rejestrowany odpływ azotu z pól

kg N

Oznaczenie i opis elementu bilansu

Całkowita produkcja roślinna z
gruntów ornych

A

Nawozy mineralne

-

F

B

Nawozy naturalne

-

G Użytki zielone

C

Przyorane produkty uboczne

D

Resztki roślin motylkowych

E

Azot w opadzie atmosferycznym

Y

Całkowity dopływ azotu
(A+B+C+D+E)

-

X Całkowity odpływ azotu(F+G)

Saldo bilansu: S = Y - X [kg N/ha]

ha

kg N

Dziękuję

