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Praca zbiorowa pod redakcją prof. Janusza Igrasa

Szanowni Czytelnicy !
Oddajemy Wam wydawnictwo poświęcone współczesnym problemom w nawożeniu.
Broszura nie omawia wszystkich aspektów nawożenia roślin. Zespół czworga autorów
podjął się przedstawienia wybranych, istotnych z punktu widzenia praktyki rolniczej
i ochrony wód elementów.
Projekt Baltic Deal koncentruje się na takich rozwiązaniach w praktyce rolniczej, które
ograniczają skażenie wód substancjami biogennymi. Stosowane przez rolników składniki
nawozowe przedostają się do wód śródlądowych a następnie do Bałtyku. Składniki biogenne głównie azot i fosfor powodują eutrofizację, inaczej przeżyźnienie wód, w konsekwencji
czego zamiera życie na znacznych obszarach Morza Bałtyckiego. Ograniczenie tego
procesu jest w interesie wszystkich ludzi mieszkających nad naszym morzem. Jest także
w interesie rolników - składniki uciekające z pól nie biorą udziału w wytworzeniu plonu.
Racjonalne, oszczędne nawożenie nie oznacza ograniczenia plonów i spadku opłacalności
produkcji, wręcz przeciwnie - poprawia relacje ekonomiczne. W publikacji znajduje się
wiele informacji i danych pozwalających na ocenę gospodarki nawozowej w tym piśmiennictwo dotyczące nawożenia.
Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej artykuły pomogą rolnikom i doradcom rolniczym
podejmować racjonalne decyzje, co będzie z korzyścią dla rolnictwa i środowiska.
Zespół Baltic Deal Polska
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Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju produkcja rolnicza, której celem jest
produkcja żywności o dobrych parametrach jakościowych, musi być prowadzona zgodnie
z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest minimalizacja strat
składników mineralnych, a w szczególności azotu i fosforu do środowiska wodnego.
Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy nawożenie jest dobrze dostosowane
do potrzeb pokarmowych roślin i warunków glebowych. Można wówczas oczekiwać
dobrego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny, co ogranicza ryzyko
ich strat z rolnictwa. Ma to oczywiście także wymiar ekonomiczny, ponieważ każdy
kilogram składnika straconego z nawozów ma wymierną wartość.

Planowanie nawożenia w oparciu o bilans składników pokarmowych w skali pola
Bilans składników jest metodą optymalizacji nawożenia. W systemie nawożenia
zrównoważonego zakłada się, że wnoszenie składników w nawozach powinno być równe
ich pobraniu z plonami roślin. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, ponieważ wykorzystanie składników z nawozów nie jest stuprocentowe i określone nadwyżki nawozów
są nieuniknione.
Stroną rozchodową bilansu azotu jest pobranie składników pokarmowych w plonach
roślin uprawnych. W przypadku fosforu i potasu obejmuje ona również dodatkową pulę
składników na poprawę zasobności gleby. Strategia nawożenia tymi składnikami polega na
zabezpieczeniu potrzeb pokarmowych roślin i utrzymaniu zasobności gleby na poziomie
średnim, który ze względów produkcyjnych uważa się za optymalny. Fosfor i potas wprowadzone do gleby w nawozach, jeśli nie zostaną pobrane przez rośliny, wzbogacają zasoby
glebowe i mogą być wykorzystane w kolejnych latach. Azot natomiast jest składnikiem
bardzo mobilnym i pozostawiony w glebie po zbiorze roślin łatwo ulega stratom w wyniku
wymywania do wód podziemnych lub ulatniania z gleby do atmosfery. Dlatego celem
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gospodarowania azotem jest jego maksymalne pobranie przez rośliny, aby pozostałości
w glebie były jak najmniejsze.
Pobranie składników zależy od wymagań pokarmowych poszczególnych gatunków roślin uprawnych i wielkości uzyskiwanych plonów. W tabeli 1 przedstawiono
pobranie poszczególnych składników pokarmowych na wyprodukowanie jednostki
produktu głównego i ubocznego oraz całkowite pobranie na jednostkę plonu głównego
i ubocznego, obliczone z uwzględnieniem odpowiedniego dla gatunku roślin stosunku
plonu głównego i ubocznego.
Potrzeby pokarmowe roślin na danym polu oblicza się mnożąc przewidywany plon
przez pobranie składnika według tabeli. Potrzeby nawożenia fosforem i potasem oprócz
potrzeb pokarmowych uwzględniają tzw. naddatek na poprawę zasobności gleby w ilości
25% (w stosunku do pobrania) na glebach o niskiej zawartości składnika i 50% na glebach
o zawartości bardzo niskiej. Dla przykładu potrzeby nawożenia pszenicy przy założonym
plonie 6 t/ha na glebie o niskiej zawartości fosforu i wysokiej zawartości potasu wynoszą:
Azot:
6 t/ha · 23,7 kg N/t = 142 kg N/ha
Fosfor: 6 t/ha · 9,85 kg P2O5 /t · 1.25 = 74 kg P2O5/ha
Potas: 6 t/ha · 15,1 kg K2O/t = 91 kg K2O/ha
Zgodnie z zasadą bilansu rozchód składników (pobranie) musi być równoważony
dopływem z nawozów lub innych źródeł.
Ważnym źródłem dopływu składników są nawozy naturalne i organiczne.
W pierwszym rozdziale opracowania omówiono sposób szacowania ilości składników
pokarmowych w nawozach naturalnych. W przypadku stosowania nawozów organicznych
pochodzących z zakupu, ilość wnoszonych składników pokarmowych określa się na
podstawie informacji producenta o składzie chemicznym nawozu.
Po stronie przychodowej bilansu sporządzanego dla potrzeb planowania nawożenia
należy uwzględnić także ilość składników pozostawianych w glebie w postaci przyoranych
produktów ubocznych. Aby oszacować ilość składników z tego źródła należy masę produktów
ubocznych przypadającą na 1 ha pola pomnożyć przez zawartość składników pokarmowych
dla danego gatunku rośliny według tabeli 1, a następnie pomnożyć przez równoważnik
nawozowy.
Tabela 1. Pobranie składników mineralnych z plonami roślin uprawnych
Plon główny
Roślina
1

Zboża
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Żyto

Plon główny
Stosunek
i uboczny
plon
fosfor potas główny : azot fosfor potas
(P2O5) (K2O) uboczny (N) (P2O5) (K2O)

Plon uboczny

azot fosfor potas
(N) (P2O5) (K2O)

azot
(N)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18.9
21.0
17.4
16.3
15.7

8.24
8.70
8.02
8.02
7.79

5.16
5.52
5.76
5.76
5.76

5.20
5.50
5.00
5.50
5.50

1.83
1.83
2.06
2.29
2.06

12.00
12.84
13.92
14.40
14.16

0.90
0.90
0.80
0.80
1.10

23.7
25.1
22.3
21.0
21.6

9.85
10.30
9.85
9.62
10.10

15.10
16.30
18.70
16.40
21.60
7

Pszenżyto
17.9
Owies
16.1
Kukurydza
15.5
Mieszanki zbożowe 16.5
Gryka
20.5
Strączkowe
Bobik
39.8
Grochy
34.3
Łubiny
55.0
Soja
54.0
Mieszanki zbożowo25.4
strączkowe
Oleiste i przemysłowe
Rzepak, nasiona
33.6
Len oleisty, nasiona 33.6
Gorczyca, nasiona
50.0
Słonecznik, nasiona 28.0
Korzeniowe
Wczesny ziemniak
3.0
Ziemniak późny
3.1
Burak cukrowy
1.7
Burak pastewny
1.8
Inne korzeniowe
1.8
Pastewne
Kukurydza na
3.7
zieloną masę
Koniczyna na
5.1
zieloną masę
Lucerna na zieloną
6.1
masę
Koniczyna z
4.8
trawami (z.m.)
Lucerna z trawami
5.2
(z.m.)
Strączkowo4.8
zbożowe (z.m.)
Trawy (z.m.)
5.1
Owies (z.m.)
4.0
Żyto (z.m.)
4.1
Słonecznik (z.m.)
4.2
Kapusta pastewna
4.2
(z.m.)
Inne nie motylkowe
4.0
(z.m.)
Inne motylkowe
4.8
(z.m.)
Rzepak (z.m.)
4.5
Seradela (z.m.)
4.5
8

8.24
8.02
7.79
8.70
7.56
12.40
9.62
15.80
16.50
9.16

5.52 5.90
5.64 5.90
5.52 12.90
6.12 6.10
7.80 10.60
13.60
12.90
15.50
22.40

13.40
16.80
12.00
10.00

9.48 11.40

15.60 10.40 6.90
15.10 9.96 5.30
17.60 9.24 7.00
16.00 23.90 15.00
2.10
2.60
3.60
3.30
3.50

2.29
2.74
4.58
2.97
6.64

14.52
18.84
22.44
16.32
23.04

1.00
1.10
1.00
0.90
2.00

24.1
22.2
28.4
22.0
41.7

10.80
10.80
12.40
11.50
20.80

21.10
21.90
27.90
20.80
53.90

3.21
4.12
3.66
2.98

20.64
21.12
18.48
11.40

0.90
1.00
1.00
1.00

54.2
48.6
67.0
68.0

16.00
13.50
19.50
19.50

36.40
32.40
33.90
33.80

3.44 18.72

1.00

35.3

12.40 26.50

3.44
3.21
3.89
8.93

20.40
14.40
24.96
49.80

1.50
1.50
1.50
1.80

44.5
40.3
49.5
60.5

21.90
20.20
24.70
23.40

39.90
31.60
53.20
46.70

0.46
0.69
0.92
0.92
0.80

3.60
4.08
6.60
6.24
7.32

0.15
0.20
0.70
0.40
0.40

3.3
3.9
4.0
3.3
3.2

11.50
1.37
1.60
1.37
1.15

5.76
6.60
6.48
6.24
5.40

1.15
1.15
0.92
0.92
0.92

5.28
5.76
2.28
3.36
2.52

1.37

4.56

3.7

1.37

4.56

11.50

5.28

5.1

11.50

5.28

1.37

5.64

6.1

1.37

5.64

1.15

5.64

4.8

1.15

5.64

1.60

5.88

5.2

1.60

5.88

1.60

6.48

4.8

1.60

6.48

1.37
1.37
1.37
1.60

5.88
5.52
5.28
5.16

5.1
4.0
4.1
4.2

1.37
1.37
1.37
1.60

5.88
5.52
5.28
5.16

1.15

6.00

4.2

1.15

6.00

1.37

4.68

4.0

1.37

4.68

1.37

4.68

4.8

1.37

4.68

1.37
1.37

5.76
4.68

4.5
4.5

1.37
1.37

5.76
4.68

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 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 2.
Tabela 2. Równoważniki nawozowe azotu pochodzącego z przyorywanych produktów
ubocznych i obliczanie ilości azotu działającego
Produkt uboczny

Równoważnik
nawozowy azotu
Nr

Sposób obliczania ilości azotu
działającego w produktach ubocznych

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

Słoma zbóż

-1.0

plon słomy · pobranie N · Nr

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 zatem, że dopływ składnika działającego z różnych źródeł (tabela 3) powinien równoważyć pobranie, czyli nawozy mineralne
powinny pokryć różnicę pomiędzy przewidywanym pobraniem i ilością azotu działającego
z innych źródeł (poz. 1-5 w tabeli 3).
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
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„a priori” należy zakładać warunki optymalne, a zatem wskaźnik wykorzystania N
z nawozów mineralnych możemy przyjąć na poziomie 0,7.
Tabela 3. Źródła przychodu i rozchodu azotu
Przychód

Rozchód

1. Nawozy naturalne
2. Przyorane produkty uboczne
3. Opad atmosferyczny (5 kg N/ha)
Pobranie przez rośliny
4. Resztki pożniwne roślin motylkowatych
5. Mineralizacja glebowej materii organicznej (30-60 kg N/ha)
6. Nawozy mineralne

Podany powyżej sposób szacowania ilości azotu działającego, pochodzącego z różnych źródeł, może być zastąpiony bezpośrednią metodą pomiaru zawartości azotu mineralnego w glebie bezpośrednio przed siewem. Pomiaru dokonuje się metodami laboratoryjnymi
w próbkach gleby pobranych z warstw 0-30 cm i 30-60 cm.
Bilans fosforu i potasu dla potrzeb planu nawozowego jest prostszy, gdyż oprócz nawozów mineralnych dodatkowymi źródłami tych składników mogą być jedynie nawozy
naturalne lub organiczne i przyorane produkty roślinne. Sposób szacowania ilości składników z nawozów naturalnych przedstawiono w poprzednim rozdziale. Ilość P i K z nawozów organicznych z zakupu należy obliczyć na podstawie ich zawartości deklarowanej
przez producenta. Ilość P i K w przyoranych produktach ubocznych obliczamy na podstawie uzyskanego plonu i pobrania składników wg tabeli 1. Wykorzystanie składników
można przyjąć podobnie jak dla obornika. Dawkę nawozów fosforowych i potasowych
obliczymy 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 gleby, dlatego też nie jest już
konieczne dodatkowe powiększanie dawki nawozów mineralnych poprzez uwzględnianie
wskaźnika wykorzystania fosforu i potasu z nawozów mineralnych.

Bilans jako metoda oceny poprawności gospodarowania azotem
Jako konsekwencja realizacji Dyrektywy Azotanowej na obszarze Polski wyznaczone
zostały tzw. obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia
rolniczego (OSN). Dla gospodarstw położonych na terenach OSN opracowano obligatoryjne programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Jednym z elementów programu działań jest bilans azotu sporządzony metodą „na powierzchni pola” w skali gospodarstwa. Sposób sporządzania bilansu podany został
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mające na celu ograniczenie
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odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. nr 4, poz. 44). Według rozporządzenia po stronie dopływu uwzględnia się następujące źródła: nawozy mineralne, nawozy
naturalne, przyorane produkty uboczne, resztki roślin motylkowatych oraz azot w opadzie
atmosferycznym. Po stronie odpływu azotu uwzględnia się ilość azotu w produktach
roślinnych zbieranych na gruntach ornych i na użytkach zielonych. Bilans dla całego
gospodarstwa oblicza się dzieląc różnice pomiędzy dopływem i odpływem przez sumę
powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych. Różnica pomiędzy bilansem azotu,
który jest podstawą doradztwa nawozowego wdrożonego przez IUNG-PIB polega na tym,
że w tym drugim przypadku bilansuje się nie całkowitą ilość składnika z poszczególnych
źródeł, lecz ilość tzw. składnika działającego, obliczonego z uwzględnieniem odpowiednich
równoważników nawozowych. Ilość azotu działającego stanowi zaledwie ułamek całkowitej ilości azotu z danego źródła. Oznacza to, że całkowita ilość azotu potrzebna dla pokrycia
zapotrzebowania roślin na azot jest dużo większa niż ilość azotu rzeczywiście pobranego
przez rośliny. Jak wspomniano powyżej, wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych na
poziomie 70% jest już dobrym wskaźnikiem. To znaczy, że aby rośliny mogły pobrać
100 kg azotu, co odpowiada pobraniu przez plon pszenicy 4,2 t/ha, należy zastosować
ok. 143 kg N/ha w nawozach mineralnych. W takim przypadku różnica pomiędzy przychodem i rozchodem, czyli saldo bilansu azotu wynosi 43 kg N/ha. Gdyby zgodnie z metodą
bilansowania po stronie dopływu doliczyć choćby dopływ azotu z atmosfery, który określa
się na ok. 17 kg N/ha, to daje już wartość salda równą 60 kg N/ha. Tymczasem, jako
bezpieczną dla środowiska rozporządzenie podaje wartość salda na poziomie 30 kg N/ha
użytków rolnych. Aby uzyskać taką wartość salda na jednostkę powierzchni użytków
rolnych należałoby pozostawiać część gruntów całkowicie nienawożonych. W przypadku
stosowania nawożenia obornikowo-mineralnego, co z uwagi na zawartość substancji
organicznej w glebie jest bardzo pożądane, wartość salda będzie jeszcze wyższa z powodu
znacznie mniejszej przyswajalności azotu z obornika. Obniżenie salda, liczonego wskazaną
metodą do poziomu 30 kg N/ha nie jest możliwe w gospodarstwach prowadzących produkcję towarową.

Bilans azotu „u wrót gospodarstwa”
Bilans sporządzany metodą „na powierzchni pola” jest odzwierciedleniem gospodarki
składnikami pokarmowymi w produkcji roślinnej. Uwzględnia on dopływ składników
pokarmowych do gleby i odpływ z produktami roślinnymi. Do oceny sytuacji w skali
całego gospodarstwa sporządza się bilans metodą „u wrót gospodarstwa”. W tej metodzie
analizowany jest przychód składników do gospodarstwa i rozchód w postaci towarowych
produktów roślinnych i zwierzęcych.
Przychód do gospodarstwa obejmuje zakupy:
1) nawozów
2) pasz
3) materiału siewnego i sadzeniaków
4) zwierząt
W przypadku azotu dodatkowymi źródłami przychodu są:
5) wiązanie N przez rośliny motylkowate
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6) wiązanie N przez mikroorganizmy wolnożyjące
7) opad atmosferyczny
Po stronie rozchodowej uwzględnia się:
1) sprzedane produkty roślinne
2) sprzedane produkty zwierzęce.
Ilość składników dopływających do gospodarstwa w postaci nawozów mineralnych
i pasz wynika z wielkości dokonywanych przez gospodarstwo zakupów i składu chemicznego nawozów i pasz. Nawozy organiczne w bilansie u wrót gospodarstwa uwzględnia się
tylko wówczas, gdy nie zostały wyprodukowane w gospodarstwie, lecz pochodzą z zewnątrz.
Przeciętny skład nawozów naturalnych przedstawiono w tabeli 3 w pierwszym rozdziale.
Do obliczania ilości składników w materiale siewnym pochodzącym z zakupu można
wykorzystać dane z tabeli 1 dotyczące pobrania NPK w nasionach. Wielkość importu
składników w zwierzętach kupowanych do gospodarstwa służą dane z tabeli 4.
Wiązanie azotu przez rośliny motylkowate można oszacować na podstawie uzyskanego plonu danego gatunku i powierzchni jego uprawy z uwzględnieniem wskaźników
przedstawionych w tabelach 5 i 6.
Wiązanie azotu przez wolnożyjące bakterie glebowe szacuje się na 10 kg N/ha w ciągu
roku, a ilość składnika pochodząca z opadu atmosferycznego wynosi w Polsce przeciętnie
17 kg N/ha rocznie. Mnożąc obie wartości przez powierzchnię użytków rolnych użytkowanych w gospodarstwie uzyskuje się całkowity dopływ azotu z tych źródeł.
Rozchód składników oblicza się na podstawie ilości sprzedanych przez gospodarstwo
produktów roślinnych i zwierzęcych, uwzględniając zawartości składników wg tabel 1 i 4.
Saldo bilansu składników zależy od intensywności produkcji. Wysoki poziom plonowania roślin i wysoka efektywność produkcji zwierzęcej wiążą się z relatywnie wysokim
saldem składników. Zrównoważone saldo możliwe jest w warunkach produkcji mniej
intensywnej, na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe. Ujemne saldo
bilansu może występować w warunkach gleb o wysokiej zawartości składników pokarmowych, ale w dłuższej perspektywie czasu może powodować spadek żyzności i ograniczenie
produkcji. Ujemne saldo azotu spotyka się wyłącznie w gospodarstwach ekologicznych,
gdzie nie stosuje się nawozów mineralnych azotowych.
Tabela 4. Ilość składników w kg na 1 dt produktów
Rodzaj produktu

N

P

K

1

2

3

4

Warzywa (wartość średnia)

0,33

0,035

0,31

Marchew

0,18

0,04

0,34

Owoce (świeże)

0,12

0,02

0,2

Jabłka

0,08

0,01

0,12

Miękkie owoce

0,22

0,03

0,17

2

0,26

2

Produkty roślinne

Siano z traw (85% s.m.)
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Siano o zawartości 25% koniczyny i 75% traw (85% s.m.)

2,1

0,26

2,05

Siano o zawartości 25% koniczyny i 75% traw (85% s.m.)

2,3

0,26

2,15

Siano z koniczyny (85% s.m.)

2,4

0,26

2,2

Siano z lucerny (85% s.m.)

2,5

0,26

2,3

Sianokiszonka (25% s.m.)

0,36

0,07

0,45

Słoma zbóż (85% s.m.)

0,7

0,1

1

Mleko (pełne)

0,54

0,1

0,15

Jaja

1,94

0,2

0,125

Wełna

13,4

0,04

1,82

Żywiec (waga poubojowa)

2,7

0,55

0,22

Konie (100 - 900 kg)

2,5

0,74

0,17

Krowy mleczne (550 kg)

2,5

0,74

0,17

Opasy (550 kg)

2,5

0,74

0,17

Jałówki

2,5

0,74

0,17

Cielęta (60 kg)

2,5

0,74

0,17

Maciory (180 kg)

2,6

0,46

0,22

Tuczniki (110 kg)

2,6

0,46

0,22

Prosięta (25 kg)

2,6

0,46

0,22

Owce

2,5

0,74

0,17

Jagnięta (40 kg)

2,5

0,74

0,17

Drób (1,5 - 6 kg)

2,7

0,6

0,29

Zwierzęta futerkowe

3,07

0,47

0,26

Produkty zwierzęce

Zwierzęta waga żywa

Źródło: Skrócone normatywy produkcji rolnej, MRiRW 2010

Tabela 5. Ilość azotu wiązanego z atmosfery przez bakterie symbiotyczne na gruntach ornych
Roślina

kg N·na 1 t plonu zielonej masy
nadziemnych części roślin

kg N na 1 tonę nasion

w plonie głównym
Łubin żółty

0,51

-

Peluszka

0,52

-

Seradela

0,53

-

w uprawie na nasiona
Groch zwyczajny
Wyka bób

4,05

40,5

6

60
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w poplonach
Łubin żółty

0,61

-

Peluszka

0,5

-

Seradela

0,43

-

Wyka ozima (wsiewka)

0,5

-

Źródło: Źródło: Skrócone normatywy produkcji rolnej, MRiRW 2010

Tabela 6. Ilość azotu wiązanego symbiotycznie na użytkach zielonych
System użytkowania powierzchni paszowej
i rodzaj roślinności

kg N na 1 tonę zielonej masy części nadziemnych
gleba gliniasta

gleba piaszczysta

Kośny – jednoroczna lub dwuletnia lucerna
w monokulturze
Kośny – jednoroczna lub dwuletnia koniczyna
czerwona w monokulturze

7,4

6,2

8,2

6,8

Kośny – jednoroczna lub dwuletnia mieszanka
koniczyny białej z trawami
Pastwiskowy – jednoroczna lub dwuletnia
mieszanka koniczyny białej z trawami
Kośny – jednoroczna lub dwuletnia mieszanka
koniczyny czerwonej z trawami
Pastwiskowy – jednoroczna lub dwuletnia
mieszanka koniczyny czerwonej z trawami
Kośny – ponad dwuletnia mieszanka koniczyny
białej z trawami
Pastwiskowy – ponad dwuletnia mieszanka
koniczyny białej z trawami

17,2

14,2

16,8

14,4

10,2

8,8

9,6

8,4

15

11,8

13

10,6

Źródło: Skrócone normatywy produkcji rolnej, MRiRW 2010

Podsumowanie
Bilans składników mineralnych sporządzany metodą „na powierzchni gleby”
w skali pola produkcyjnego jest podstawą planowania nawożenia w zrównoważonym
systemie produkcji. W bilansie tego typu dopływ składników wyraża się w równoważnikach nawozowych azotu, a w przypadku fosforu i potasu uwzględnia się współczynniki
wykorzystania z różnych źródeł. Bilans „na powierzchni gleby” odzwierciedla gospodarkę
składnikami mineralnymi w produkcji roślinnej. Bilans „u wrót gospodarstwa” jest narzędziem umożliwiającym ocenę całości produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.
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Tamara Jadczyszyn
IUNG PIB Puławy
Stosowanie nawozów naturalnych jest regulowane przepisami ustawy o nawozach
i nawożeniu, zgodnie z którą maksymalna dawka azotu z nawozów naturalnych w ciągu
roku nie może być większa niż 170 kg N/ha. Wartość taka wynika z zaleceń dyrektywy
azotanowej. Celem dyrektywy jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzenia rolniczego. Koncentrując się na problemie azotu dyrektywa pomija zagadnienie fosforu – drugiego równie ważnego dla środowiska składnika. Problem gospodarowania
fosforem nie został dotychczas uregulowany prawnie, jakkolwiek pojawiają się inicjatywy
zmierzające do ograniczenia dawek fosforu stosowanego w nawozach naturalnych.
Fosfor podobnie jak azot przyczynia się do eutrofizacji wód powierzchniowych,
chociaż drogi jego migracji z agrosystemów rolniczych do środowiska wodnego są inne.
Mineralną formą azotu dominującą w glebie są azotany. Są to związki łatwo rozpuszczalne
w wodzie, dlatego łatwo przemieszczają się wraz z wodami drenującymi w głąb profilu
glebowego, a następnie do wód podziemnych, powierzchniowych i ostatecznie do Bałtyku.
Związki fosforu, jako słabo rozpuszczalne w wodzie, są mało mobilne w profilu glebowym.
Do wód powierzchniowych trafiają wraz z cząsteczkami gleby przenoszonymi z wiatrem
(erozja wietrzna) lub ze spływem powierzchniowym wód opadowych (erozja wodna).
Zagrożenie zanieczyszczeniem wód fosforanami pochodzącymi z rolnictwa jest tym
większe im wyższa zasobność gleby w fosfor. Wymywanie fosforanów przez wody drenujące profil glebowy może mieć miejsce w warunkach przekroczenia pojemności buforowej
gleby w stosunku do fosforu. Wskaźnikiem tego jest przemieszczanie się składnika
z warstwy ornej w głąb profilu i wzbogacenie podglebia. Analizy zasobności wykonywane
dla potrzeb doradztwa nawozowego ograniczają się na ogół do warstwy ornej tj. 25-30 cm.
W warunkach wieloletniego stosowania nawozów naturalnych warto „zajrzeć” nieco
głębiej i przeprowadzić ocenę zawartości fosforu także i w podglebiu, tj. na głębokości
od 30 do 60 cm. Wysoka zawartość składnika w tej warstwie świadczy o zagrożeniu
wymywaniem związków fosforu do wód podziemnych.
Problem nadmiaru fosforu w glebie występuje najczęściej w gospodarstwach
prowadzących produkcję zwierzęcą w systemie bezściołowym (gnojowicowym). Zawartość
tego składnika w gnojowicy jest w zależności od gatunku zwierząt i sposobu żywienia
o 1,5-2 razy mniejsza niż zawartość azotu. Łatwo obliczyć, że stosując dopuszczalną dawkę
gnojowicy równoważną 170 kg N, wnosimy do gleby ok. 85-113 kg P2O5 na 1 ha.
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Pod kątem poprawności gospodarki nawozami naturalnymi przeprowadzono analizę kilkunastu gospodarstw współpracujących w projekcie BALTIC DEAL. Poniżej przedstawiono wnioski płynące z analizy dostępnych danych i wyników oceny zasobności gleb
w tych gospodarstwach.
1.

2.

3.

4.

5.
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W gospodarstwie trzodowym utrzymującym łącznie 114 DJP w systemie ściółkowym,
produkcja nawozów naturalnych wynosi w przeliczeniu na azot ok. 44 kg N/ha. Jest to
znacznie poniżej wartości dopuszczalnej. W skali całego gospodarstwa nie ma więc
problemu nadmiaru azotu i fosforu. Jednak występuje duże zróżnicowanie zawartości
fosforu w próbkach gleby, pochodzących z tego gospodarstwa. Bardzo wysoką zawartość składnika stwierdza się na niektórych polach zarówno w warstwie ornej,
jak i w podglebiu. Wskazuje to, że prawdopodobnie na niektórych polach nawozy
stosowane są częściej lub w większych dawkach, niż na innych (być może bardziej oddalonych od miejsca składowania obornika). W omawianym gospodarstwie należy zmienić strategię gospodarowania nawozami naturalnymi. Powinny być one stosowane
na polach o niskiej zawartości fosforu, natomiast pola o bardzo wysokiej zasobności
należy na pewien okres wyłączyć z nawożenia.
W gospodarstwie, w którym prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna (rzepak,
pszenica ozima, burak cukrowy, kukurydza, groch) nie stosuje się nawozów naturalnych. Pomimo tego gleby w większości charakteryzują się bardzo wysoką i wysoką
zawartością fosforu i potasu. Jest to prawdopodobnie efekt intensywnego nawożenia
pól w przeszłości. Aktualnie w gospodarstwie stosuje się przeciętnie 23 kg P2O5
i 98 kg K2O na 1ha w postaci Agrofoski. Zużycie potasu wydaje się zbyt duże z uwagi
na ogromne rezerwy składnika w glebie. Nie stwarza to wprawdzie zagrożenia dla środowiska, ale generuje niepotrzebne nakłady na zakup nawozów. Zużycie potasu
w omawianym gospodarstwie można ograniczyć z korzyścią dla wyników finansowych.
Gospodarstwo o pow. 98 ha gruntów ornych i 30 ha użytków zielonych, prowadzące
produkcję mleka utrzymuje łącznie 214 DJP w systemie bezściołowym (tylko cielęta
na głębokiej ściółce). Produkcja nawozów naturalnych w przeliczeniu na azot wynosi
162 kg N/ha, czyli jest bliska wartości dopuszczalnej. Głównym nawozem jest gnojowica zawierająca obok azotu znaczne ilości fosforu. W ponad połowie analizowanych próbek gleby z tego gospodarstwa stwierdzono wysoką lub bardzo wysoką
zawartość fosforu. Na glebach tych należy ograniczyć stosowanie gnojowicy,
co oznacza że powstaną nadwyżki tego nawozu, dla których należy poszukiwać innego
sposobu zagospodarowania.
W gospodarstwie ekologicznym wyniki analiz glebowych wykazały w większości
próbek wysoką lub bardzo wysoką zawartości fosforu. W gospodarstwie prowadzona
jest niewielka produkcja trzody chlewnej (20 DJP). Ilość wytwarzanych przez zwierzęta nawozów naturalnych wynosi w przeliczeniu na azot ok. 12 kg N/ha i nie stanowi
zagrożenia dla środowiska.
W gospodarstwie o produkcji mieszanej: 38 ha gruntów ornych i bydło - 25 DJP, gleby
są zróżnicowane pod względem zawartości fosforu od niskiej do bardzo wysokiej.
Produkcja nawozów naturalnych wynosi w przeliczeniu na azot 87 kg N/ha i nie stwa-

rza zagrożenia dla środowiska. Obornik powinien być stosowany w pierwszej kolejności na glebach o niskiej i średniej zawartości fosforu.
6. W gospodarstwie ekologicznym o powierzchni użytków rolnych 26 ha z produkcją
zwierzęcą mieszaną (bydło i trzoda) łącznie 32 DJP, produkcja nawozów naturalnych
w przeliczeniu na azot wynosi 110 kg N/ha. Zawartość fosforu w glebach jest zróżnicowana od niskiej do bardzo wysokiej. Obornik powinien być stosowany na glebach
o zawartości niskiej i średniej. Na glebach o zawartości fosforu powyżej 30 mg
P2O5/100 g nawożenie obornikiem nie jest wskazane.
7. W gospodarstwie roślinnym o powierzchni użytków rolnych 60 ha nie stosuje się
nawozów naturalnych. Gleby charakteryzują się zróżnicowaną, od niskiej do bardzo
wysokiej, zawartością fosforu i zawartością potasu od średniej do bardzo wysokiej
(dominuje zawartość bardzo wysoka). W gospodarstwie nie stosuje się nawozów
fosforowych (nieznaczne ilości fosforu wnosi się jedynie w postaci Unifoski
Mg+B), natomiast zużycie soli potasowej jest znaczne i wynosi przeciętnie
ok. 73 kg K2O/ha. Wyniki analizy gleby wskazują, że nawożenie potasem można
ograniczyć, natomiast na glebach o niskiej i średniej zawartości fosforu należałoby
zastosować nawożenie fosforem.
8. W gospodarstwie prowadzącym chów bydła i produkcję mleka (47 DJP) powierzchnia
gruntów ornych wynosi 34 ha, a użytków zielonych - 14 ha. Produkcja nawozów
naturalnych w przeliczeniu na azot wynosi 45 kg N/ha. Zasobność gleb w fosfor jest
zróżnicowana od bardzo niskiej do wysokiej, a potasu – od bardzo niskiej do średniej.
Całość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie może być w sposób
racjonalny zagospodarowana na własnych gruntach.
9. W gospodarstwie roślinnym o powierzchni 176 ha zawartość fosforu i potasu
w glebach jest zróżnicowana od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. Nie stosuje się
nawozów naturalnych. Dawki nawozów mineralnych powinny być dostosowane
do zróżnicowanych potrzeb nawożenia na poszczególnych polach.
10. W gospodarstwie roślinnym o powierzchni 190 ha zasobność gleb w fosfor jest
zróżnicowana od bardzo wysokiej do bardzo niskiej, w przypadku potasu dominuje
zawartość bardzo niska. W gospodarstwie nie stosuje się nawozów naturalnych. Fosfor
i potas stosuje się w postaci Unifoski w ilości ok. 13 kg P2O5 i 26 kg K2O na 1 ha.
Dawki takie w warunkach mało zasobnych gleb wydają się zbyt niskie.
11. W gospodarstwie roślinnym o powierzchni 204 ha zasobność gleb w fosfor jest
zróżnicowana od bardzo niskiej do bardzo wysokiej, a potasu od niskiej do bardzo wysokiej. W gospodarstwie nie stosuje się nawozów naturalnych. Dawki nawozów
mineralnych fosforowych i potasowych powinny być dostosowane do zasobności gleby
na poszczególnych polach.
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Wojciech Lipiński
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Problem zakwaszenia gleb
O zakwaszeniu gleb w Polsce decydują warunki przyrodnicze oraz działalność
gospodarcza człowieka, w tym działalność rolnicza [1, 7]. Za najważniejsze naturalne
czynniki oddziaływujące na zmiany odczynu gleb uznaje się klimat oraz rodzaj skały
macierzystej. Około 90% gleb w Polsce wytworzonych zostało na kwaśnych skałach
naniesionych przez lodowce. W wyniku oddziaływania opadów, zwłaszcza w rejonach
górskich i nadmorskich, następowało wymywanie z nich składników zasadowych. Również
powstający na skutek oddychania organizmów glebowych CO2 w niskich temperaturach
nagromadza się w glebie i potęguje proces zakwaszenia. Nie bez znaczenia są również
naturalne procesy przemian związków organicznych oraz przemian związków azotu.
Natomiast człowiek przyczynia się do odprowadzania składników zasadowych wraz
z plonami roślin. Innym powodem zakwaszenia gleb jest stosowanie nawozów azotowych.
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleby jest emisja do atmosfery dwutlenku siarki
i tlenków azotu, emitowanych w wyniku spalania paliw. Jednak kwaśne opady są systematycznie redukowane na skutek działań ekologicznych i recesji gospodarczej.
Z rolniczego punktu widzenia niezwykle ważne są skutki zakwaszenia gleb. Należy
do nich głównie:
• zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, zwłaszcza fosforu,
magnezu czy molibdenu,
• zwiększenie ruchliwości składników, które stają się niebezpieczne w większych
ilościach - przede wszystkim metali ciężkich oraz tzw. glinu ruchomego.
Do skutków zakwaszenia gleby należą także:
• początki chemicznej degradacji i rozpadu struktur wtórnych minerałów ilastych,
• wzrost udziału grzybów,
• zmniejszenie udziału mikroorganizmów korzystnych dla roślin wyższych (bakterie
nitryfikacyjne),
• zwiększone wymywanie magnezu, potasu, wapnia, azotu [1].
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Większość gleb w Polsce zawiera niewielkie ilości metali ciężkich. Jednak w rejonach
o większym ich nagromadzeniu, zwłaszcza w glebach zakwaszonych może dochodzić
do uruchamiania – zwłaszcza kadmu i ołowiu i nadmiernej koncentracji tych metali w roślinach.
Zwiększona zawartość zarówno Cd jak i Pb może dyskwalifikować rośliny z konsumpcyjnego
przeznaczenia, gdyż stanowią one zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Należy wyraźnie
podkreślić, że nawet w glebach o stosunkowo niewielkich koncentracjach metali ciężkich,
zakwaszenie zawsze sprzyja ich aktywności i przyczynia się do bardziej intensywnego pobierania przez rośliny uprawne [9]. Ma to istotne znaczenie ze względów zdrowotnych zwłaszcza,
że od wielu lat udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w Polsce oscyluje wokół 50%
powierzchni użytków rolnych. Istnieją jednak i takie obszary, gdzie gleby najsilniej zakwaszone
stanowią ponad 80% powierzchni. W tych rejonach częstość narażenia na większe ilości
aktywnych form metali jest większa aniżeli na glebach o optymalnym odczynie. Natomiast
dawki wapna w Polsce w ostatnich latach wynoszą zaledwie średnio nieco ponad 30 kg
CaO/ha/rok i dalece odbiegają od faktycznych potrzeb (rys. 1) [13]. Nie pokrywają one w wielu
przypadkach nawet naturalnego wymycia wapnia z gleby, które rocznie może sięgać nawet
kilkuset kg Ca z ha. Według różnych źródeł zapotrzebowanie na wapno w przeliczeniu
na czysty składnik wynosi (średnio) około 2 t CaO/ha i taka właśnie ilość pozwoliłaby
na doprowadzenie odczynu gleb w Polsce do odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej.
Taki scenariusz jest jednak niemożliwy do zrealizowania, gdyż wapnowanie jest zabiegiem
niezbędnym zarówno do eliminacji zakwaszenia jak też i utrzymania pH na odpowiednim
poziomie. Jest zatem zabiegiem ciągłym, chociaż w odróżnieniu od stosowania innych nawozów, stosowanym cyklicznie co kilka lat.
Według aktualnych badań agrochemicznych prowadzonych w Polsce przez Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze, udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych dominuje nad innymi
wskaźnikami chemicznymi żyzności gleby (tab. 1) [4, 8]. Na drugim miejscu, po zakwaszeniu,
znajduje się potas. Natomiast dość korzystnie przedstawia się sytuacja w zasobności gleb
w przyswajalny magnez. To ważna informacja przy problemie odkwaszania gleb, gdyż może
ona stanowić ważny element decyzji o wyborze wapna nawozowego. Zaznaczyć jednak należy,
iż mimo tak znacznego udziału gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych, w latach 1955-2011
ich udział zmniejszył się z 58 do 46%, co oznacza, że z blisko 10,5 mln ha UR najsilniej
zakwaszonych, obecnie areał ten obejmuje około 7 mln ha UR, czyli na powierzchni ponad
3 mln ha UR uzyskano poprawę stanu odczynu gleb lub nastąpiło wyłączenie ich części
z użytkowania (rys. 2).
Tabela 1. Aktualny stan agrochemiczny gleb w Polsce
Stan zakwaszenia/
zasobność

Bardzo Kwaśny/ Lekko kwaśny/
niska
średnia
kwaśny/
bardzo
niska

Obojętny/ Zasadowy/ Bardzo kwaśny
wysoka
bardzo
i kwaśny/
wysoka
bardzo niska
i niska

odczyn

17

29

31

15

8

46

fosfor

9

24

26

17

24

33

potas

16

27

31

13

13

43

magnez

12

19

28

19

22

31
19

Rys. 1. Aktualny poziom nawożenia mineralnego
w Polsce (wg GUS)
70
60

kg/ha

50
40
30
20
10
0
N

P2O5

K2O

CaO

Rys. 2. Zmiany udziału gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych
w latach 1955-2011
59
57
55
53
51
49
47
45
1955-1965

1955-1965

1966-1975

1994-1999

2004

2011

Problem zakwaszenia gleb w Polsce związany jest głównie z niezadawalającym stosowaniem nawozów do utrzymania odpowiedniego pH. Zużycie wapna nawozowego
w Polsce uległo w ostatnim czasie drastycznemu zmniejszeniu (rys. 3). Po roku 2000
oscylowało ono wokół 100 kg CaO/ha. Obecnie według danych statystycznych GUS,
nie przekracza 40 kg CaO/ha, a w niektórych województwach jest mniejsze niż 10 kg
CaO/ha. Jedynie na Opolszczyźnie odnotowuje się poziom przekraczający 100 kg CaO/ha.
Tym samym w ciągu kilku ostatnich lat stosowanie wapna uległo zmniejszeniu o 60%,
podczas gdy dawki azotu zwiększyły się o 46%. Ta narastająca różnica jest istotna głównie
z uwagi na zakwaszające działanie nawozów azotowych, które stanowią jeden z głównych
antropogenicznych czynników obniżania pH gleby. Przypomnieć należy, że na każde
100 kg nawozu azotowego (siarczan amonowy, mocznik, saletra amonowa lub inne wyprodukowane na ich bazie) należy wnosić do gleby przeciętnie 60-110 kg CaCO3, celem
redukcji zakwaszającego działania. Natomiast aktualne zużycie wapna nie pokrywa nawet
w połowie tego zapotrzebowania (przy średnim zużyciu N na poziomie 70 kg/ha),
nie mówiąc o optymalnych dawkach wynoszących nawet do 6 t CaO/ha UR (w zależności
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od kategorii agronomicznej gleby). W takiej sytuacji oczywiste są problemy w produkcji
roślinnej. Niemożliwe jest osiąganie oczekiwanych plonów, ale również ich właściwa
jakość. Stan zakwaszenia gleby jest łatwy do określenia i w sprawdzony sposób ustala się
także wysokość dawek wapna. Przy ich określaniu w doradztwie nawozowym bierze się
pod uwagę podstawowe cechy gleby, a mianowicie kategorię agronomiczną (gleby bardzo
lekkie, lekkie, średnie i ciężkie) oraz wynik badania pH [14, 15]. W zależności od odczynu
wydziela się pięć klas zakwaszenia: gleby bardzo kwaśne (pH<4,5), kwaśne (pH 4,6-5,5),
lekko kwaśne (pH 5,6-6,5), obojętne (pH 6,6-7,2) i zasadowe (pH>7,2). Parametry
te pozwalają na dostosowanie dawek wapna do warunków przyrodniczych i produkcyjnych
poszczególnych pól w gospodarstwie.
Rys. 3. Zużycie wapna nawozowego w kg/ha UR
w latach 1987-2011 /dane GUS/
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Drastycznemu zmniejszeniu zużycia wapna towarzyszy wzrost zużycia pozostałych
nawozów, w tym azotowych. Problemem jest w związku z tym właściwa relacja zużycia
CaO do innych składników, zwłaszcza N (rys. 5, 6). Do tego należy dodać stały wzrost
plonów i zbiorów głównych roślin uprawnych (za wyjątkiem ziemniaka) (rys. 4).
To pociąga za sobą zwiększone pobranie składników mineralnych, w tym wapnia
i magnezu, na tle większych dawek azotu i jednocześnie systematycznie malejącego
zużycia wapna. Na ten stan wpływ wywierają m.in. jego ceny. O ile w latach 2000-2004
ceny najtańszego wapna kształtowały się na poziomie kliku zł za 1 tonę, o tyle obecnie
najtańsze wapna kosztują od 20 zł za tonę. Nie zawsze niska cena idzie w parze z jakością, co może wywierać również wpływ na efekty wapnowania. Zwiększają się także
koszty zastosowania wapna przy niskiej % zawartości CaO.
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Rys. 5. Relacja dawek na 1 ha UR i cen za 1 tonę najtańszego wapna
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Wyniki badań stanu zakwaszenia gleb w Polsce wskazują na znaczne zróżnicowanie
tego problemu w poszczególnych regionach kraju (rys. 7). Aktualnie najgorsza sytuacja
panuje na Podkarpaciu i w województwie łódzkim. Jedynie w pięciu województwach
(kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie) udział gleb bardzo
kwaśnych i kwaśnych nie przekracza przeciętnie 40% przebadanych użytków rolnych.
W pozostałych województwach jest to udział wyższy niż 40%.
Odnotowuje się dość korzystne tendencje w zasobności gleb w przyswajalny magnez.
Jedynie na Lubelszczyźnie udział gleb o zasobności bardzo niskiej i niskiej przekracza 40%
przebadanych gruntów. Natomiast w województwie świętokrzyskim i małopolskim wskaźnik ten nie przekracza 20%. Sytuacja taka jest wskazówką dla producentów rolnych
do wyboru asortymentu wapna, ale ma także kluczowe znaczenie dla producentów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych oraz dystrybutorów wapna.
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Rys. 7.

ŻYTKÓW ROLNYCH POLSKI
OCENA STANU ZAKWASZENIA GLEB UŻ
W LATACH 2008-2011



Rys. 8.

OCENA ZASOBNOŚCI GLEB POLSKI W PRZYSWAJALNY MAGNEZ
W LATACH 2008-2011
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Według różnych scenariuszy, zapotrzebowanie na wapno w Polsce wyrażone w CaO,
wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mln ton czystego składnika (tab. 2). Wynik taki
to efekt oszacowania uwzględniającego poprawę odczynu gleby do różnego poziomu pH.
W wariancie określającym osiągnięcie poziomu optymalnego wszystkich gleb,
przy założeniu wapnowania co 4-5 lat, średnio uzyskuje się wspomnianą wcześniej dawkę
około 2 t CaO/ha UR.
Tabela 2. Zapotrzebowanie na nawozy wapniowe w Polsce [5]
Wariant

Cecha wariantu

Ilość CaO

Dawka na ha
UR - kg

I

Uzyskanie optymalnego odczynu gleb

29 mln t

400

II

Wapnowanie do poziomu pH 5,6

27 mln t

330

III

Wapnowanie do poziomu pH 5,1

19 mln t

280

Efektywność wapnowania
Skuteczność wapnowania gleby jest zależna od kilku czynników, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Należy do nich:
• skład granulometryczny gleby (w praktyce kategoria agronomiczna),
• zawartość substancji organicznej (gleby mineralne i organiczne),
• pH gleby,
• wielkość dawki wapna,
• jakość wapna (zawartość CaO lub CaO+MgO, domieszki, zanieczyszczenia w tym
głównie kadm i ołów),
• forma wapna (tlenkowe, węglanowe, mieszane, krzemianowe),
• termin stosowania wapna (w powiązaniu z innymi zabiegami agrotechnicznymi).
O efekcie działania wapna decyduje poprawne określenie kategorii agronomicznej
gleby (tab. 3). Jest to cecha stała i można ją zidentyfikować różnymi sposobami. Jest to
jeden z najbardziej uniwersalnych wskaźników glebowych, wykorzystywanych w doradztwie nawozowym. Kategorię agronomiczną można wyznaczyć określając skład granulometryczny metodami laboratoryjnymi (metoda dyfrakcji laserowej pozwala na wyznaczenie
tej cechy w kilka minut), za pomocą metod organoleptycznych lub z wykorzystaniem map
glebowo-rolniczych. Można także korzystać z historii pól, dla których wcześniej określono
kategorię agronomiczną. W prosty i niezawodny sposób uzyskuje się także wynik badania
pH gleby metodami laboratoryjnymi, które są szybkie i dość precyzyjne (pod warunkiem
właściwego pobrania próbek gleby). Określając pH należy wyznaczyć klasę odczynu,
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a przy okazji zasobność gleby w przyswajalny magnez, co przyczynia się do podjęcia
właściwej decyzji o wyborze wapna nawozowego (tab. 4, 5, 6).
Tabela 3. Kategorie agronomiczne gleb [14]
Kategorie
I – gleby bardzo lekkie
II – gleby lekkie
III – gleby średnie
IV – gleby ciężkie

Grupa
pl, plp, ps, psp
pgl, pglp, pgm, pgmp, płp, płz
gl, glp, płg
gs, gsp, gc, gcp, płi, i, ip

% frakcji <0,02 mm
0-10
11-20
21-35
>35

Tabela 4. Ocena odczynu gleby [14]
pH
<4,5
4,6 - 5,5
5,6 - 6,5
6,6 - 7,2
> 7,2

Ocena zakwaszenia gleb
Bardzo kwaśne
Kwaśne
Lekko kwaśne
Obojętne
Zasadowe

Tabela 5. Ocena zasobności gleb w magnez przyswajalny [14]
Klasa
zasobności
V
IV
III
II
I

Zasobność

bardzo lekkie
Bardzo niska
<1,0
Niska
1,1 - 2,0
Średnia
2,1 - 4,0
Wysoka
4,1 - 6,0
Bardzo
>6,1
wysoka

mg Mg/100 g gleby
lekkie
średnie
<2,0
<3,0
2,1 - 3,0
3,1 - 5,0
3,1 - 5,0
5,1 - 7,0
5,1 - 7,0
7,1 - 9,0
>7,1

>9,1

ciężkie
<4,0
4,1 - 6,0
6,1 - 10,0
10,1 - 14,0
>14,1

Tabela 6. Ocena zasobności gleb organicznych w magnez przyswajalny [14]

26

Klasa zasobności

Zasobność

V
IV
III
II
I

Bardzo niska
Niska
Średnia
Wysoka
Bardzo wysoka

Mg
mg/100 g suchej masy gleby
< 20
21 - 40
41 - 80
81 - 120
> 121

O skuteczności wapnowania będzie także decydować informacja na temat zawartości
materii organicznej. Chodzi bowiem o to, aby nie niszczyć jej zasobów. Wstępna ocena
gleb daje podstawy do wyznaczenia potrzeb wapnowania oraz dawek wapna w przeliczeniu
na czysty składnik wyrażonych w CaO w t/ha (tab. 7-11, rys. 9).
Tabela 7. Ocena potrzeb wapnowania [14]
Gleby średnie

Gleby ciężkie

< 4,5
4,6-5,0
5,1 - 5,5
5,6-6,0
>6,1

< 5,0
5,1-5,5
5,6 – 6,0
6,1-6,5
>6,6

< 5,5
5,6-6,0
6,1 - 6,5
6,6-7,0
>7,1

potrzebne
2
2,5
3
3

wskazane
1
1,5
1,7
2

Określenie
potrzeb
wapnowania

Gleby bardzo
lekkie

Gleby lekkie

Konieczne
Potrzebne
Wskazane
Ograniczone
Zbędne

< 4,0
4,1-4,5
4,6 - 5,0
5,1-5,5
>5,6

pH

Tabela 8. Zalecane dawki wapna [6]
Gleby
bardzo lekkie
lekkie
średnie
ciężkie

konieczne
3
3,5
4,5
6

ograniczone

1
1


Rys. 9. Dawki wapna w t CaO/ha w zależnosci od kategorii
agronomicznej i potrzeb wapnowania
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Tabela 9. Zalecane dawki CaO na trwałe użytki zielone – gleby mineralne [6]
pH w KCl
potrzeby wapnowania

Metoda oznaczania
<4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

Do 1,21

1,5

1,0

0,5

-

2,6-5,0

1,20-0,96

2,0

1,5

1,0

0,5

5,1-10,0

0,96-0,46

3,0

2,5

-

-

Zawartość
węgla w
%

Gęstość
próbki g/cm3

Do 2,5

Tabela 10. Zalecane dawki CaO na trwałe użytki zielone – gleby organiczne [6]
pH w KCl
potrzeby wapnowania
<4,0

4,1-4,5

4,6-5,0

>5,1

konieczne

potrzebne

wskazane

zbędne

x

3,0

2,5

-

X – dawka ustalona przez Stację Chemiczno-Rolniczą

Tabela 11. Dawki magnezu w kg MgO/ha [6]
Gleba
Zasobność w magnez
mineralna

organiczna

bardzo niska

100

150

niska

50

100

Na skuteczność zabiegu wapnowania wpływ wywiera jakość wapna i jego forma.
W zależności od warunków glebowych (gleba mineralna lub organiczna, bardzo lekka lub
ciężka) dokonujemy wyboru wapna kierując się racjonalnymi przesłankami w tym względzie. Jest powszechnie wiadome, że na gleby bardzo lekkie, lekkie i organiczne nadają się
wapna węglanowe (na bardzo lekkie także krzemianowe), na gleby średnie wapna mieszane, natomiast na gleby ciężkie wapna tlenkowe. W przypadku decyzji o zastosowaniu
wapna tlenkowego na glebach lekkich i średnich (czasem także ten sposób proponuje się
dla gleb ciężkich) zaleca się zmniejszenie jednorazowej dawki wapna w tej formie o około
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30-40% w stosunku do maksymalnej zalecanej dawki CaO, ustalonej na poziomie nie
mniejszym niż 2,5 tony/ha.
Zawartość kadmu i ołowiu ma decydujący wpływ na jakość wapna i jest regulowana
przepisami. Wapna niezawierające magnezu mogą wykazywać do 8 mg Cd/kg CaO
i 200 Pb/kg CaO, natomiast wapna zwierające magnez odpowiednio 15 i 600 mg na 1 kg
CaO+MgO [12].
O jakości wapna decyduje także jego rozdrobnienie, gdyż wpływa ono na tempo
działania nawozu. Schemat obrazujący ten problem przedstawiono na rys. 10.
Rys. 10. Tempo działania wapna w zależności od jego jakości [10]
pH
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Wskaźniki efektywności, produktywności, czy opłacalności aktualnie nie są wyznaczane w nawożeniu, w szczególności zaś w wapnowaniu. Jest to z pewnością problem
bardziej złożony niż w przypadku NPK, czy to ze względu na ilość CaO stosowaną jednorazowo, czy też z uwagi na wieloletnie działanie wapna. Niemniej jednak problematyka
ta powinna znaleźć się w doradztwie nawozowym w kontekście wapnowania.
Efektywność wapnowania, rozumiana w sposób tradycyjny, można już oceniać
od 0% wzwyż. Im gleba jest bardziej zakwaszona, tym efekt będzie bardziej wyraźny.
Jeśli bowiem zostanie zwapnowana gleba o pH 3,8, to zwyżka plonu będzie oczywista
i może sięgać 100% (często w warunkach pH 3,8 nic nie wyrośnie, natomiast po zastosowaniu wapna efekt będzie skutkował uzyskaniem plonu). Oczywiście zawsze pozostaje
pytanie, czy przy tak niskim pH, gleba jest wystarczająco zasobna w składniki mineralne,
nie pomijając innych czynników, które mogą w okresie wegetacji kształtować plon (woda,
ochrona roślin itp.). W tabeli 12 podano pochodzące z różnych źródeł literaturowych
przyrosty plonu różnych roślin uprawnych pod wpływem wapnowaniaǤ
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Tabela 12. Przyrost plonu różnych roślin uprawnych pod wpływem wapnowania [za 2,
różne źródła]
Roślina

Przyrost plonu w przedziale

pszenica, jęczmień

12-30*

żyto, owies

6-13*

kukurydza

31-57*

ziemniak

6-12*

burak cukrowy

25-61*

rzepak

8-16*

trawy łąkowe

0-22*

trawy łąkowe

3-12**

* w zależności od potrzeb wapnowania
** w zależności od nawożenia azotem

Powiązanie efektów stosowania wapna z gatunkiem rośliny uprawnej, związane jest
z jednej strony z zapotrzebowaniem roślin na wapń (np. lucerna), z drugiej z wrażliwością
roślin na odczyn (rys. 11). Do roślin tolerujących niskie pH należy ziemniak, owies,
seradela, łubin żółty. Rośliny szczególnie wrażliwe na zakwaszenie to: jęczmień, lucerna,
tytoń.
Rys. 11. Reakcja roślin na zmianę odczynu gleby będzie zależała od gatunku rośliny
uprawnej [za 2, 10]
Zakres pH
Gatunek rośliny
4,5 5,0 5,5
Żyto, owies, seradela, ziemniaki, kukurydza

Pszenica, jęczmień
Rzepak, lucerna, buraki cukrowe
Gryka
30

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

Koniczyna, esparceta
Użytki zielone, słonecznik, len, kukurydza
na zielono
Gorczyca biała, tytoń
Chmiel


Stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych wymaga uwzględnienia tego faktu
w zużyciu wapna (poza innymi czynnikami). Zalecane dawki wapna uwzględniają
różne potrzeby, ale zważywszy na niskie poziom nawożenia wapnem w Polsce, warto
uświadomić sobie skalę zapotrzebowania na CaO w kontekście stosowania nawozów
azotowych o działaniu zakwaszającym (tab. 13).
Tabela 13. Równoważnik kwasowy nawozów azotowych [za 2, 3, 10]
kg
CaCO3/100
kg nawozu

kg
CaCO3/100 kg N
w nawozie

kg
CaO/
100 kg
nawozu

kg
CaO/100 kg
N

kg CaCO3/
1 kg N
w nawozie

Siarczan
amonowy

110

523

62

295

5,2

Saletra
amonowa

61

179

34

100

1,8

Mocznik

82

178

46

100

1,8

Saletrzak

30

107

17

61

1,1

Nawóz

Aby zneutralizować zakwaszające działanie 100 kg mocznika, trzeba zastosować 82 kg CaCO3.


Dawka wapna decyduje o skuteczności jego działania – zbyt niska nie przyniesie
oczekiwanych rezultatów, jak również zbyt wysoka będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Należy jednak wyraźnie odróżnić zalecaną dawkę wyrażaną zawsze w tonach (lub
kg) CaO/ha od dawki wapna, zawierającej określoną ilość czystego składnika (tj. CaO)
(tab. 14).

dawka czystego składnika w t/ha
Ilość nawozu = --------------------------------------------------- x 100
% CaO w nawozie
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Przykład:
Zalecana dawka - 3 t CaO/ha
Zawartość CaO w nawozie - 45%
Dawka konkretnego wapna = (3 t/45%) x 100 = 6,7 t

Tabela 14. Dawki wapna w zależności od zawartości CaO
% CaO w nawozie
CaO/ha t

20

30

40

50

60

70

80

Dawka wapna na 1 ha
1

5

3,3

2,5

2

1,7

1,4

1,3

1,5

7,5

5

3,8

3

2,5

2,1

1,9

1,7

8,5

6

4,3

3,4

2,8

2,4

2,1

2

10

6,7

5

4

3,3

2,9

2,5

2,5

12,5

8,3

6,3

5

4,2

3,6

3,1

3

15

10

7,5

6

5

4,3

3,8

3,5

17,5

11,7

8,8

7

5,8

5

4,4

4,5

22,5

14,3

11,3

9

7,5

6,4

5,6

6

30

20

15

12

10

8,6

7,5



Powszechnie uznaje się za optymalne terminy późno letnie lub jesienne w stosowaniu wapna. Dodać należy, że wapnowanie gleb organicznych o pH powyżej 5,0 jest
niekorzystne, gdyż przyspiesza rozkład materii organicznej. Jednorazowa dawka wapna nie
powinna przekraczać:
• 3,5 CaO tony/ha
• 12 ton masy towarowej na łąkach,
• 6 ton masy towarowej na pastwiskach.
Po roku od zastosowania wapna należy skontrolować odczyn i w razie potrzeby
zabieg wapnowania powtórzyć.

Typy i odmiany wapna nawozowego
Nawozy do odkwaszania gleby wprowadzane są do obrotu na mocy ustawy o nawozach i nawożeniu. Od roku 2004, szczegółowe wymagania dotyczące wapna nawozowego
znalazły się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, aktualnie z roku 2010 [11]. Uregulowania krajowe wynikają z faktu nieuwzględnienia w przepisach Rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie
nawozów, kwestii dotyczących wapna nawozowego. Jednak obecnie trwają prace nad
ujednoliceniem przepisów na poziomie wspólnotowych także z uwzględnieniem nawozów
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wapniowych. Często znajomość przepisów prawnych postrzegana jest jako formalna,
a nie praktyczna. W przypadku wapna nawozowego, warto je poznać właśnie ze względów
praktycznych, ponieważ mogą być one pomocne przy wyborze nawozu do zastosowania.
Wydzielono w nich bowiem wapna zawierające magnez oraz niezawierające magnezu.
Ma to kluczowe znaczenie ze względu na potrzeby stosowania wapna celem podniesienia
zasobności gleby w Mg. Nie zawsze jest to uzasadnione. Oprócz tego tabelaryczne zestawienia wskazuje na typ wapna i jego symbol (stosowany w handlu tymi nawozami),
ale również formę i % zawartość CaO i CaO+MgO. Niezwykle cenne informacje dotyczą
zawartości wody oraz rozdrobnienia wapna (odsiew i przesiew). Te dwa parametry decydują
o skuteczności działania wapna (a nie wody w nim zawartej) jak też i o tempie odkwaszania
gleby (im uziarnienie wapna będzie większe, tym jego rozpuszczalność w roztworze
glebowym będzie słabsza – nie dotyczy to jednak form granulowanych).
Tabela 15. Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu [11]

Lp.

Typ

Odmiana

Składniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna
zawartość
składników
nawozowych
CaO %

1

2

3

4

5

6
Odsiew na sicie
o wymiarze boku
oczek kwadratowych:
2 mm, %,
najwyżej 25

1

01

Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych

80

2

02

Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych

70

03

Tlenek wapnia.
Przerób skał wapiennych

60

3

4

Z przerobu
skał wapiennych

04

Tlenek wapnia i węglan
wapnia lub węglan
wapniowy.
Przerób skał wapiennych

50

Inne
wymagania

Odsiew na sicie
o wymiarze boku
oczek kwadratowych:
2 mm, %,
najwyżej 10;
przesiew przez
sito o wymiarze
boku oczek
kwadratowych:
0,5 mm, %, co
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najmniej 50
5

6

7

Z produkcji
ubocznej

8

05

Węglan wapnia.
Przerób skał wapiennych

06

Tlenek wapnia, węglan
wapnia, krzemiany
wapnia.
Wapno posodowe suche,
wapno defekacyjne,
wapno pokarbidowe

07

Węglan wapnia.
Wapno pocelulozowe,
wapno posiarkowe,
wapno dekarbonizacyjne,
wapno defekacyjne,
wapno pokarbidowe
wilgotne, wapno posodowe podsuszone, wapno
pogaszalnicze podsuszone

08

Węglan wapnia.
Wapno defekacyjne,
wapno posodowe odsączone, wapno pocelulozowe wilgotne, wapno
poneutralizacyjne

40

35

Zawartość wody,
%,
najwyżej 10;
zawartość
chlorków, %,
najwyżej 2,51)

30

Zawartość wody,
%,
najwyżej 30;
zawartość
chlorków, %,
najwyżej 3,52)
lub 33); zawartość siarczków,
%, najwyżej 1,54)

25

Zawartość wody,
%,
najwyżej 40;
zawartość
chlorków, %,
najwyżej 33)
lub 3,52)

20

Zawartość wody,
%,
najwyżej 50;
zawartość
chlorków, %,
najwyżej 33)

9

09

Węglan wapnia.
Wapno defekacyjne
mokre, wapno posodowe
mokre

10

06a

Węglan wapnia,
wapno kredowe suche

35

Zawartość wody,
%,
najwyżej 10

11

07a

Węglan wapnia, wapno
kredowe podsuszone

30

Zawartość wody,
%,
najwyżej 30

08a

Węglan wapnia,
kreda odsączona

25

Zawartość wody,
%,
najwyżej 40

12

34

Pochodzenia
naturalnego
- kopalina

13

09a

Węglan wapnia,
wapno kredowe mokre

Zawartość wody,
%,
najwyżej 50

20

1)

Tylko dla wapna posodowego suchego.
Tylko dla wapna pocelulozowego.
3)
Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsączonego i wapna posodowego mokrego.
4)
Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.
2)

Tabela 16. Typy wapna nawozowego zawierającego magnez [11]

Lp.

1

Typ

2

1

2

3

Tlenkowe

Składniki podstawoOdmiana we i sposób otrzymywania

3

4

01

Tlenek wapnia i tlenek
magnezu oraz węglan
wapnia i węglan
magnezu. Prażenie,
mielenie, odsiewanie
skał wapniowomagnezowych

02

Tlenek wapnia i tlenek
magnezu oraz węglan
wapnia i węglan
magnezu. Prażenie,
mielenie, odsiewanie
skał wapniowomagnezowych

03

Węglan wapnia i
węglan magnezu lub
węglan wapnia,
węglan magnezu,
tlenek wapnia i tlenek
magnezu. Mielenie,
odsiewanie skał
wapniowo-

Minimalna
zawartość
składników
nawozowych
CaO
+
MgO
%

W
tym
MgO
%

5

6

75

60

50

Inne wymagania

7

25

Odsiew na sicie
o wymiarze boku
oczek kwadratowych:
2 mm, %, najwyżej 25

20

Odsiew na sicie
o wymiarze boku
oczek kwadratowych:
2 mm, %, najwyżej 25

15

Zawartość wody, %,
najwyżej 10; odsiew
na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych: 2 mm, %,
najwyżej 10; przesiew przez sito o
wymiarze boku
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4

5 Węglanowe

6

7
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04

magnezowych lub
mieszanie skał wapniowo-magnezowych
z prażonymi skałami
wapniowomagnezowymi

oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 50

Węglan wapnia i
węglan magnezu lub
węglan wapnia,
węglan magnezu i
tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie,
mieszanie skał wapniowo-magnezowych
ze skałami wapniowymi lub tlenkiem
wapnia

8

Zawartość wody, %,
najwyżej 10; odsiew
na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych: 2 mm, %,
najwyżej 10; przesiew przez sito o
wymiarze boku
oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 50

15

Zawartość wody, %,
najwyżej 10; odsiew
na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych: 2 mm, %,
najwyżej 10; przesiew przez sito o
wymiarze boku
oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 50

8

Zawartość wody, %,
najwyżej 10; odsiew
na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych: 2 mm, %,
najwyżej 10; przesiew przez sito
o wymiarze boku
oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 50

8

Zawartość wody, %,
najwyżej 10; odsiew
na sicie o wymiarze
boku oczek kwadra-

05

Węglan wapnia i
węglan magnezu.
Mielenie, odsiewanie
skał wapniowomagnezowych

06

Węglan wapnia i
węglan magnezu lub
węglan wapnia,
węglan magnezu i
tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie,
mieszanie skał wapniowo-magnezowych
ze skałami wapniowymi lub tlenkiem
wapnia

07

Węglan wapnia i
węglan magnezu lub
węglan wapnia,
węglan magnezu i

50

45

45

40

tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie,
mieszanie skał wapniowo-magnezowych
ze skałami wapniowymi lub tlenkiem
wapnia

towych: 2 mm, %,
najwyżej 10; przesiew przez sito o
wymiarze boku
oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 50


Przykłady doboru wapna do odkwaszania gleby:
Gleba organiczna
− pH – 4,6
− zasobność w magnez – bardzo niska
− zalecana dawka CaO – 2,5 t/ha (wapnowanie potrzebne)
− zalecana dawka MgO – 150 kg/ha
Powinno być zastosowane wapno węglanowe zawierające magnez w ilości nie mniejszej niż 6%.
Gleba mineralna
− pH – 5,7
− gleba średnia
− zasobność w magnez – wysoka
− zalecana dawka CaO – 1,7 t/ha (wapnowanie wskazane)
− zalecana dawka MgO dla większości roślin 0-30 kg/ha, kukurydza dawki wyższe)
Powinno być zastosowane wapno mieszane lub tlenkowe nie zawierające magnezu,
w przypadku uprawy kukurydzy, może zawierać magnez w ilości ok. 6%.
Gleba mineralna
− pH – 4,2
− gleba lekka
− zasobność w magnez – bardzo niska
− zalecana dawka CaO – 3,5 t/ha (wapnowanie konieczne)
− zalecana dawka MgO – zróżnicowana dla różnych gatunków roślin
Powinno być zastosowane wapno węglanowe zawierające magnez - w przypadku roślin
o mniejszym zapotrzebowaniu na Mg w ilości nie mniejszej niż 1%, a w przypadku roślin
o większych potrzebach nie mniej niż 3%.
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Tamara Jadczyszyn
IUNG-PIB Puławy
Nawozy naturalne, do których zalicza się obornik, gnojowicę i gnojówkę są cennymi
źródłami substancji organicznej i składników pokarmowych roślin. Umiejętne gospodarowanie nawozami naturalnymi ma ważne znaczenie ze względów produkcyjnych i ekonomicznych, bowiem przyczynia się do poprawy żyzności gleby i jej urodzajności, a przy tym
pozwala zmniejszyć nawożenie mineralne. Natomiast nadmiar nawozów naturalnych może
być poważnym zagrożeniem dla środowiska. Wiąże się to ze zbyt dużym, w stosunku
do potrzeb, ładunkiem składników mineralnych. Składniki mineralne, które nie mogą być
pobrane przez rośliny uprawne ulegają niekontrolowanemu rozproszeniu poza systemy
rolnicze. Składniki biogeniczne (azot i fosfor) trafiające do środowiska wodnego przyczyniają
się do eutrofizacji wód. To bardzo niepożądane zjawisko jest skutkiem nadmiernego rozwoju
glonów w wodach bogatych w składniki pokarmowe. Intensywnie rozwijające się glony
pobierają duże ilości tlenu, którego niedobór hamuje rozwój innych organizmów wodnych.
Jako dopuszczalne obciążenie nawozami naturalnymi uważa się dawkę, w której ładunek azotu nie przekracza 170 kg N/ha użytków rolnych. Jest to maksymalna dawka
nawozów, jaką można zastosować na jednym polu w ciągu roku. Odpowiedni zapis znalazł
miejsce w ustawie o nawozach i nawożeniu, co oznacza, że dotyczy obszaru całego kraju.
Dopuszczalna dawka azotu jest podstawowym kryterium analizy systemu gospodarowania nawozami naturalnymi. W gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja
roślinna i zwierzęca, najważniejsze jest określenie ile azotu w postaci nawozów naturalnych
można zagospodarować na posiadanych gruntach. Ilość tą obliczamy mnożąc powierzchnię
użytków rolnych przez dopuszczalną dawkę składnika:
Nt = Ur × 170 kg N/ha
gdzie: Nt – ilość azotu, jaką można zagospodarować
Ur – powierzchnia użytków rolnych w ha.
Na przykład dysponując powierzchnią 50 ha jesteśmy w stanie zagospodarować 8500 kg
azotu w postaci nawozów naturalnych. Wyznaczoną azotochłonność należy skonfrontować
z ilością azotu w nawozach zwierzęcych wytwarzanych w gospodarstwie.
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Określenie wielkości produkcji nawozów naturalnych
Zawartość azotu w nawozach naturalnych zależy od gatunku zwierząt, ich wieku
i sposobu żywienia. Istnieje kilka metod szacowania ilości azotu w nawozach naturalnych.
Do samodzielnego obliczania ilości nawozów proponujemy wykorzystanie najnowszych
wskaźników opracowanych przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
(tabela 1), które zostały wykorzystane w tzw. programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Nowością jest zaproponowany przez IZ-PIB
współczynnik korekcyjny, który stosuje się do obliczenia rzeczywistej ilości azotu
w nawozach naturalnych, zmniejszonej dzięki stosowaniu przez hodowcę praktyk żywieniowych polegających na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej,
środków zwiększających strawność białka, żywienia wielofazowego itp. Dotyczy to krów
mlecznych, trzody i drobiu. W przypadku, gdy uzasadniona jest korekta ilości azotu należy
odpowiednią wartość z tabeli pomnożyć przez wartość współczynnika „w”.
Tabela 1. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i azotu w tych nawozach w zależności od gatunku i wieku zwierzęcia oraz systemu utrzymania.
głęboka ściółka
Zwierzęta

System utrzymania zwierząt
płytka ściółka
obornik
gnojówka

bezściołowy

masa
ilość
masa
ilość
ilość
ilość
ilość
ilość
nawozu
azotu nawozu azotu nawozu azotu nawozu azotu
t/rok kg N/rok t/rok kg N/rok m3/rok kg N/rok m3/rok kg N/rok

Współczynnik
„w”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buhaje
Krowy (6 tys. l mleka)
Krowy (6-8 tys. l
mleka)
Krowy (> 8 tys. l
mleka)
Jałówki cielne
Jałówki > 1rok
Jałówki ½ -1 rok
Cielęta do ½ r.
Bydło opasowe ½ - 1 r.
Bydło opasowe > 1 r.

19,0
18,8

58,9
48,9

10,5
10,0

34,7
28,0

5,8
6,2

19,7
16,7

22,0
17,6

77,0
59,8

10

0,97

23,8

73,8

14,8

48,8

7,6

24,3

23,0

92,0

0,97

26,0

96,2

16,2

64,8

8,4

31,9

25,4

114,3

0,95

18,4
12,4
7,8
2,4
12,0
15,0

55,2
34,7
26,5
9,1
31,2
45,0

8,5
6,0
3,6
1,6
5,0
7,0

27,2
16,8
12,6
4,5
15,5
18,9

5,4
5,8
2,4
1,4
3,8
6,9

16,7
15,7
8,9
4,5
12,9
20,0

16,4
11,6
6,8
2,6
10,0
14,2

55,8
33,6
32,0
8,3
45,0
45,4

Knury
Lochy
Warchlaki 2-4 mies.
Prosięta do 2 miesięcy
Tuczniki

5,5
5,0
1,5
0,5
2,0

17,1
19,5
4,4
1,2
8,4

3,2
3,7
1,0
0,3
1,5

9,9
14,8
3,5
0,9
6,6

1,9
1,8
0,5
0,2
1,0

6,3
7,6
0,4
0,7
4,6

4,6
4,6
1,4
0,7
1,9

16,6
19,8
5,0
2,1
8,7

Ogiery
Klacze, wałachy

8,5
8,5

42,5
44,2

5,0
5,5

8,5
10,5

2,0
2,4

3,8
5,0

0,85
0,79
0,79
0,75
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Źrebaki >2 lata
Źrebaki >1 roku
Źrebaki ½ -1 r.
Źrebaki do ½ r.

6,5
6,0
2,5
1,6

27,3
19,2
6,8
0,2

5,5
4,0
2,0
1,0

8,3
5,6
2,6
0,8

1,7
1,4
1,2
0,7

3,1
1,8
1,1
0,4

Ogiery małe
Klacze wałachy
Źrebaki >2 lata
Źrebaki >1 rok
Źrebaki ½ -1 r.
Źrebięta do ½ r.

5,4
5,4
4,5
4,0
1,7
1,2

13,5
14,0
9,5
6,4
2,4
0,1

4,0
4,5
4,5
3,4
1,4
0,7

3,2
4,1
3,6
2,4
0,8
0,3

1,5
1,7
1,2
1,0
0,8
0,7

1,4
1,7
1,1
0,7
0,4
0,2

Tryki >1 ,5 r.
Owce >1,5 r.
Jagnięta > 3 ½ mies.
Jarlaki

1,4
1,2
0,4
0,7

9,4
8,3
3,3
7,4

Kury
Kury pomiot podsuszony
Pisklęta
Brojlery kurze
Kaczki
Gęsi
Indyki
Gołębie

0,046

0,4

0,03
0,05
0,064
0,036
0,067
0,01

0,2
0,6
0,4
0,5
1,0
0,1

0,04

0,5

0,86

0,03

0,3

0,86

0,03
0,06
0,04
0,06
0,04

0,5
0,5
0,7
1,1

0,86
0,91
0,91
0,91
0,91

Ilość azotu w nawozie od danej grupy zwierząt otrzymujemy mnożąc średnioroczny
stan w danej grupie wiekowej przez wskaźnik rocznej produkcji azotu w odpowiednim
systemie utrzymania zwierząt. Ilość azotu produkowanego w systemie utrzymania
na płytkiej ściółce odpowiada sumie azotu w oborniku i gnojówce. Całkowita ilość azotu
w nawozach naturalnych w gospodarstwie jest sumą składnika w nawozach od wszystkich
gatunków i grup wiekowych zwierząt.
Na podstawie średniorocznej obsady zwierząt i danych o masie nawozów produkowanych w ciągu roku (wg tabeli 1) można obliczyć również ilość poszczególnych rodzajów
nawozów wytwarzanych w gospodarstwie.
W komputerowym systemie doradztwa nawozowego, opracowanym przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ilość i skład
chemiczny nawozów naturalnych wyznacza się w oparciu o model SFOM. Model symuluje
proces powstawania nawozów naturalnych i ich przemian w czasie przechowywania,
przedstawiony na rysunku 1.
Masa i skład chemiczny nawozów są obliczane na podstawie ilości i składu chemicznego odchodów od poszczególnych gatunków i grup wiekowych zwierząt oraz ilości
i składu chemicznego słomy stosowanej do ściołowania pomieszczeń inwentarskich.
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W oborach głębokich masa obornika jest sumą odchodów zwierzęcych, ilości zużytej
ściółki oraz wody z poideł i mycia zwierząt (tabela 2). Zawartość składników pokarmowych w nawozie wynika z sumowania ich ilości w odchodach zwierzęcych i w słomie.
Ilość składników w słomie oblicza się na podstawie zużycia słomy i jej składu chemicznego. Zawartość składników w słomie zależy od gatunku zboża.
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Rys. 1. Schemat produkcji nawozów naturalnych
W oborach płytkich powstają dwa rodzaje nawozów: obornik i gnojówka. Na masę
obornika składa się słoma, 95% kału i mocz pochłonięty przez słomę. Gnojówka powstaje
z moczu odpływającego do zbiornika, kału oraz wody. Składniki nawozowe zawarte
w odchodach są w odpowiednich proporcjach rozdysponowywane pomiędzy obornik
i gnojówkę.
W oborach bezściołowych ilość gnojowicy jest sumą odchodów oraz wody z poideł
i mycia stanowisk. Skład gnojowicy zależy od ilości składników pokarmowych w odchodach zwierzęcych.
Skład, a do pewnego stopnia i masa nawozów zmieniają się podczas przechowywania. Model uwzględnia straty masy i azotu z zachodzące zarówno w pomieszczeniach
inwentarskich, jaki i podczas składowania na płycie gnojowej czy w zbiorniku.
Model SFOM jest jednym z modułów komputerowego programu doradztwa nawozowego NawSald opracowanego przez IUNG-PIB. Model SFOM został także oprogramowany, jako niezależny kalkulator ilości nawozów naturalnych, dostępny on-line na stronie
www.iung.pulawy.pl/naturalne/nawozynaturalne.php.
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W odróżnieniu od pierwszej omówionej metody szacowania ilości nawozów naturalnych w oparciu o wskaźniki produkcji nawozów dla średniorocznej obsady zwierząt, model
SFOM uwzględnia tzw. przelotowość stada.
Wyniki uzyskane różnymi metodami szacowania produkcji nawozów naturalnych
i zawartości azotu w tych nawozach mogą się różnić między sobą. Najbardziej pewną
metodą określenia ilości azotu i innych składników mineralnych jest oczywiście laboratoryjna analiza składu chemicznego nawozów w okresie przed ich wywożeniem na pole.
Zawartość azotu i fosforu w płynnych nawozach naturalnych można oznaczyć samodzielnie, z dosyć dużą precyzją, wykorzystując aparat typu Agrosmeter (fot. 1.).

Źródło: zdjęcie własne

Fot. 1. Aparat typu Agrosmeter

Zagospodarowanie nawozów naturalnych
W celu sprawdzenia obciążenia użytków rolnych azotem pochodzenia zwierzęcego
w gospodarstwie, całkowitą ilość składnika w nawozach naturalnych musimy podzielić
na powierzchnię użytków rolnych. Jeżeli dawka azotu na 1 ha powierzchni jest większa niż
170 kg N/ha to nadwyżkę nawozów gospodarstwo powinno zbyć do wykorzystania rolniczego na innych gruntach lub do innych celów, np. do produkcji biogazu lub przetworzenia
na nawozy organiczne. Dokument potwierdzający zbyt nawozów (umowa pisemna) musi
być przechowywany w gospodarstwie przez okres 8 lat do celów kontrolnych.
Jeśli dawka azotu w nawozach naturalnych jest mniejsza niż 170 kg N/ha to znaczy,
że teoretycznie gospodarstwo jest w stanie wykorzystać w sposób bezpieczny dla środowiska całą ilość nawozów na własnych gruntach.
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Terminy stosowania nawozów naturalnych są uwarunkowane koniecznością opróżniania zbiorników na nawozy płynne i płyt obornikowych przed nastaniem zimy i po jej
zakończeniu. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o nawozach i nawożeniu zakazują stosowania nawozów po 30 listopada i przed 1 marca.
Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) obowiązują odrębne przepisy odnośnie terminów stosowania nawozów, tj.:
− na gruntach ornych nawozy naturalne można stosować od 1 marca do 15 listopada,
− nawozy naturalne płynne na łąkach i pastwiskach trwałych – od 1 marca do 15 sierpnia,
− nawozy naturalne stałe na pastwiskach trwałych – od 1 marca do 15 kwietnia
i od 15 października do 30 listopada.
Pod względem działania obornik wyraźnie odróżnia się od płynnych nawozów naturalnych. Gnojowica i gnojówka są nawozami szybkodziałającymi, podobnie jak nawozy
mineralne. Obornik natomiast jest nawozem wolnodziałającym, ponieważ azot i fosfor
występują w tym nawozie w postaci związków organicznych, niedostępnych bezpośrednio
dla roślin. Składniki te są uruchamiane w procesie mineralizacji i dopiero wówczas mogą
być przyswajane przez rośliny. Przyjmuje się, że proces całkowitej mineralizacji obornika
trwa do 4 lat, natomiast w okresie 2 lat po zastosowaniu jego efekty są na tyle znaczące,
że powinny być uwzględniane przy planowaniu nawożenia. Dla potrzeb doradztwa nawozowego działanie azotu z nawozów naturalnych wyraża się równoważnikiem nawozowym.
Wartość równoważnika pokazuje, jaką ilość azotu mineralnego zastępuje 1 kg azotu
z nawozu naturalnego (tabela 2).
Tabela 2. Wartości równoważnika nawozowego azotu w zależności od rodzaju nawozu
i terminu stosowania

Rodzaj nawozu
Obornik
Gnojowica
Gnojówka

Termin stosowania
jesień
0,3
0,5
0,5

wiosna
0,3
0,6 – 0,7
0,8

Źródło: Maćkowiak 1999

W przypadku obornika wartość równoważnika nawozowego stosowanego jesienią
i wiosną jest taka sama, ponieważ mineralizacja nawozu zastosowanego jesienią następuje
praktycznie dopiero w okresie wiosny, co daje podobne efekty jak w przypadku zastosowania obornika w tym właśnie okresie. W drugim roku po zastosowaniu obornika wartość
równoważnika nawozowego azotu wynosi 0,1.
Nawozy naturalne płynne stosowane wiosną lub wczesnym latem, krótko przed siewem lub sadzeniem roślin, wymieszane z glebą lub stosowane przy pomocy aplikatorów
doglebowych mają najwyższy równoważnik nawozowy. W przypadku gnojowicy i gnojówki stosowanych jesienią, niższa wartość równoważnika jest skutkiem częściowych strat
azotu w okresie od zastosowania nawozów do momentu wiosennego wznowienia wegetacji
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ozimin lub siewu i wschodów roślin jarych. Z uwagi na duże wykorzystanie azotu z nawozów płynnych w pierwszym roku, ich działanie następcze można pominąć przy planowaniu
nawożenia.
Równoważniki nawozowe pozwalają oszacować o ile można zmniejszyć dawki nawozów azotowych mineralnych po zastosowaniu nawozów naturalnych. Na przykład
po zastosowaniu 100 kg N/ha w oborniku dawki azotu można zmniejszyć o 30 kg N/ha
(100 kg N × 0,3).

Fosfor i potas w nawozach naturalnych
Nawozy naturalne oprócz azotu zawierają także znaczne ilości innych składników
pokarmowych, przede wszystkim fosforu i potasu (tabela 3). Wymagania pokarmowe roślin
w stosunku do potasu są duże, co w połączeniu z dobrą przyswajalnością potasu z nawozów
naturalnych sprawia, że wykorzystanie tego składnika przez rośliny w pierwszym roku
po jego zastosowaniu sięga 80% (tabela 4). W drugim roku rośliny mogą pobrać dalsze
10% potasu. Niewielka ilość potasu pozostaje zatem w glebie.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku fosforu. Zapotrzebowanie roślin na ten
składnik jest relatywnie niskie. Wykorzystanie fosforu z płynnych nawozów naturalnych
wynosi w pierwszym roku do 70%, natomiast w przypadku obornika jest to 40% w pierwszym roku i do 30% w drugim roku po zastosowaniu. Co najmniej 30% wnoszonego
fosforu pozostaje w glebie. Przy corocznym stosowaniu nawozów naturalnych następuje
akumulacja tego składnika i zasobność gleby może przekroczyć granicę zawartości bardzo
wysokiej. Fosfor jest składnikiem mało mobilnym, jednak przekroczenie pojemności
buforowej gleby zagraża wymywaniem składnika do wód podziemnych. Wzbogacenie
powierzchniowej warstwy gleby w fosfor zwiększa ryzyko przemieszczania składnika
związanego z cząsteczkami gleby do wód powierzchniowych i ich eutrofizacji. Dlatego
równie ważnym jak ładunek azotu czynnikiem, który należy kontrolować w gospodarstwach stosujących duże dawki nawozów naturalnych, jest bilans fosforu. Wykorzystując
dane z tabeli 2 dotyczące zawartości fosforu w poszczególnych rodzajach nawozu można
łatwo obliczyć ile fosforu wnosi się do gleby w danej dawce nawozu naturalnego.
Na przykład w 30 tonach obornika bydlęcego wnosi się 60-90 kg P2O5/ha. Jeśli pobranie
składnika z plonami zbieranymi z pola jest mniejsze to mamy do czynienia z dodatnim
saldem składnika. Przyjmuje się, że nadwyżka bilansowa fosforu równa 30 kg P2O5 na 1 ha
powoduje przyrost zawartości składnika w glebie o 1 mg/100 g gleby. Oznacza to,
że utrzymanie takiej nadwyżki bilansowej przez okres 5 lat powoduje wzrost zasobności
gleby o jedną klasę, czyli np. od zawartości niskiej do średniej. Oczywiście są to założenia
teoretyczne, które powinny być weryfikowane analizą gleby. Kontrola zasobności fosforu
przyswajalnego konieczna jest, co 4-5 lat. W warunkach bardzo wysokiej zawartości
fosforu niestety, należy liczyć się z koniecznością ograniczenia stosowania nawozów
naturalnych, czyli zmniejszenia dawek nawozów lub częstotliwości ich stosowania.
Przy zawartości fosforu przyswajalnego w glebie na poziomie 40 mg P2O5/100 g gleby
zaleca się całkowite zaniechanie stosowania nawozów zawierających fosfor.
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Tabela 3. Orientacyjne zawartości składników w nawozach naturalnych
Zawartość w świeżej masie na 1 tonę lub m3
Rodzaj nawozu
Fosfor (P2O5)

Potas (K2O)

Magnez (MgO)

Wapń (CaO)

Obornik bydlęcy

2-3

5-6

1-2

4-5

Obornik koński

3

6,3

1,5

2

Obornik świński

2

6

0,9

0,8

Obornik owczy

2,3

6,7

1,8

3,3

Gnojówka

-

4-7

1,2

0,4

Gnojowica bydlęca

2

4

1

3

Gnojowica świńska

1,5-3,5

2,5-3

1

2,5

Pomiot kurzy

15

8

-

24

Pomiot gęsi

5,5

9,5

-

8,5

Pomiot kaczy

11

5

-

13,5

Źródło:M. Krysztoforski 2011 i dane IUNG

Tabela 4. Wykorzystanie fosforu i potasu z nawozów naturalnych (%)
W pierwszym roku

W drugim roku

Fosfor

Potas

Fosfor

Potas

70

80

10

10
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Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Ochrona zasobów naturalnych we współczesnym świecie nabiera coraz większego
znaczenia. W tym aspekcie rolnictwo zrównoważone pełni bardzo ważną rolę, będąc
alternatywą na optymalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przy zwróceniu uwagi na poszanowanie środowiska. O wpływie rolnictwa na środowisko w dużym
stopniu decyduje nawożenie. Jest ono niezbędnym elementem agrotechniki, pozwalającym
na uzyskiwanie wysokich plonów oraz utrzymywanie wysokiego poziomu żyzności gleby.
Stosowanie zbyt wysokich dawek, szczególnie nawozów azotowych, może wpływać
na rozpraszanie składników pokarmowych do środowiska. Szczególnie narażone na zanieczyszczenie są przypowierzchniowe wody gruntowe oraz atmosfera, do której emitowane
są gazy cieplarniane, głównie w postaci dwutlenku węgla i podtlenku azotu [Igras 2006].
Natomiast zbyt niskie dawki nawozów, nie pokrywające w pełni potrzeb nawozowych
roślin mogą obniżać wielkość i jakość plonów oraz pogarszać żyzność gleby. Z powyższych względów współczesne rolnictwo dąży do optymalizacji nawożenia. Optymalizacja
ta musi uwzględniać również aspekt ekonomiczny. Koszty nawożenia stanowią znaczący
udział w strukturze kosztów bezpośrednich i wahają się w granicach od 30 do 50%
w zależności od uprawy [Skarżyńska 2007]. Dlatego też, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych poszukuje się optymalnych metod stosowania nawozów.
Najbardziej skuteczną metodą, choć ze względów technologicznych i analitycznych,
jeszcze mało popularną, jest rolnictwo precyzyjne. Polega ono na wdrożeniu systemu
pozwalającego na dostosowanie dawek składników pokarmowych do potencjalnej produktywności pola wynikającej przede wszystkim z właściwości fizykochemicznych gleby
[Jadczyszyn 2004]. Innymi słowy nawóz trafia na polu tam gdzie jest potrzebny, w ilości
optymalnej dla uprawianej rośliny. Dzięki temu unika się niebezpieczeństwa przenawożenia
pola lub niedoboru składników pokarmowych. Jednak system precyzyjnego nawożenia nie
jest dedykowany dla wszystkich gospodarstw. Ze względu na koszty technologii i doradztwa dostępny jest dla gospodarstw wielkopowierzchniowych. Zróżnicowanie dawek
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nawożenia ma też sens na polach z występującą mozaiką glebową, czyli sytuacją gdzie
w obrębie jednego zwartego pola występują różne warunki glebowe lub siedliskowe.
Nawożenie precyzyjne jest ściśle związane z systemem rolnictwa precyzyjnego,
który musi być pierwotnie przyjęty w gospodarstwie zainteresowanym tym rodzajem
agrotechniki. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia długoterminowego pozytywnego
wyniku finansowego. W celu optymalnego zróżnicowania dawki nawozu w gospodarstwie,
najważniejszym jest prawidłowa interpretacja zróżnicowania warunków glebowych
na polach uprawnych, która jest możliwa jedynie w oparciu o zastosowanie specjalistycznych sensorów mierzących (pośrednio lub bezpośrednio) właściwości fizyczne i chemiczne
gleby. W oparciu o te pomiary można stworzyć pełny scenariusz precyzyjnej agrotechniki.
W poniższych podrozdziałach zostaną scharakteryzowane wszystkie kroki służące
do optymalnego wdrożenia metod precyzyjnego nawożenia. W pierwszym podrozdziale
scharakteryzowane zostało rolnictwo precyzyjne, jako system zarządzania gospodarstwem,
w kolejnym przytoczono przykłady występującej w Polsce zmienności glebowej, umożliwiającej implementacje zróżnicowanego sposobu aplikacji siewu, nawożenia i stosowania
środków ochrony roślin; w trzecim podrozdziale zaprezentowano przykład efektów zróżnicowania nawożenia azotem i w ostatnim z podrozdziałów analizę efektu ekonomicznego,
który jest spodziewany w przypadku zróżnicowania nawożenia.

Rolnictwo precyzyjne
Rolnictwo precyzyjne (ang. precision agriculture, site-specific farming) jest to
system uprawy roślin, który zakłada uzyskanie maksymalnych korzyści dzięki dostosowaniu zabiegów agrotechnicznych do rzeczywistych potrzeb roślin uprawnych oraz zmienności pola uprawnego. Głównym celem rolnictwa precyzyjnego jest osiągnięcie jak najkorzystniejszego efektu ekonomicznego gospodarowania. Maksymalne korzyści produkcyjne
uzyskuje się przez połączenie w jeden system wielu zaawansowanych technologii. Ogólny
schemat rolnictwa precyzyjnego przedstawiono na rysunku 1. Można go podzielić
na 3 części: gromadzenie danych, ich interpretacja oraz zastosowanie w praktyce zróżnicowanej aplikacji (np. nawozów, środków ochrony roślin, wysiewu ziarna). Podstawową informacją w rolnictwie precyzyjnym jest analiza zmienności plonów. W celu oceny zmienności
plonów dane pozyskiwane są w trakcie pracy kombajnu, wyposażonego w odbiornik GPS
oraz rejestrator plonu. Na podstawie tych danych tworzona jest mapa plonów. Mapa umożliwia wnioskowanie czy istnieje na polu strefowe zróżnicowanie jego produktywności.
Istnienie takiej zmienności jest przesłanką przemawiającą za zasadnością różnicowania
agrotechniki. Następnym etapem jest przestrzenna analiza wyniku wraz z danymi opisującymi zróżnicowanie warunków glebowych, stwierdzonych w trakcie wegetacji ognisk
chorób roślin, warunkami meteorologicznymi itp. Od rzetelności tych analiz zależy czy
podjęte w trzecim etapie wdrażania rolnictwa precyzyjnego zabiegi będą skuteczne i czy
przyniosą pożądane rezultaty.
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Rys. 1. Schemat organizacji rolnictwa precyzyjnego
Rozpoznanie zmienności cech pola produkcyjnego polega na określeniu przestrzennego występowania i zróżnicowania wszystkich elementów, bezpośrednio lub pośrednio
wpływających na wielkość uzyskiwanych plonów. Najważniejszą do rozpoznania cechą
pola jest zmienność właściwości fizycznych i chemicznych gleb. Podstawowym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na zwiększenie zysku jest optymalizacja nawożenia.
Polega ona na dostosowaniu wielkości dawek nawozów do zróżnicowania plonów roślin,
zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz kategorii agronomicznych gleb [Jadczyszyn
1998, Jadczyszyn i Pietruch 2003]. Różnicowane mogą być również inne zabiegi uprawowe
takie jak aplikacja środków ochrony roślin, nawadnianie, a nawet wysiew nasion. Ocenę
rezultatów zastosowania zasad rolnictwa precyzyjnego w danym roku można przeprowadzić na podstawie mapy plonów [Faber 1998 a,b; Pudełko 2007]. Mapa plonów jest źródłem informacji na kolejny rok, na podstawie, których optymalizuje się różnicowanie
zabiegów agrotechnicznych. Mapy plonów powinny być gromadzone każdego roku.
Pozwala to ocenę uzyskanych rezultatów oraz planowanie zabiegów w latach kolejnych.
Ważnym celem gospodarowania zgodnie z rolnictwem precyzyjnym są korzyści ekologiczne wynikające z ograniczenia zanieczyszczenia środowiska nawozami i środkami ochrony
roślin (Hołownicki 2003).
Intensywne badania nad możliwościami wdrożenia rolnictwa precyzyjnego rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych i Europie pod koniec lat osiemdziesiątych. Pierwszą precyzyjną maszyną rolniczą był opatentowany w 1986 roku siewnik nawozów. W połowie lat
dziewięćdziesiątych praktyczne zastosowanie rolnictwa precyzyjnego umożliwił szybki
rozwój technologii (głównie informatycznej i GPS). Rolnictwo precyzyjne zaczęto postrzegać także, jako oddzielną dyscyplinę nauk rolniczych. Pierwszym opracowaniem przeglądowym poświęconym rolnictwu precyzyjnemu w języku polskim jest artykuł Lipy dotyczący możliwości wdrożenia nowych technologii w rolnictwie polskim [1997]. Możliwości
popularyzacji rolnictwa precyzyjnego w Polsce oraz pierwsze próby wdrożeniowe zostały
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przedstawione przez pracowników naukowych IUNG-PIB, na europejskiej konferencji
poświęconej rolnictwu precyzyjnemu, która odbyła się w 1997 r. w Wielkiej Brytanii
[Fotyma i in. 1997].
Wdrożenie rolnictwa precyzyjnego stało się możliwe dzięki zastosowaniu:
1. Systemów Informacji Geograficznej (Geographical Information System - GIS),
2. Globalnego Systemu Pozycjonowania (Global Positioning System - GPS) oraz
3. Rozwojowi technologii informatycznych opartych na mikroprocesorach.
Środowisko GIS jest to zestaw programów komputerowych pozwalających
na gromadzenie i przetwarzanie informacji zbieranych różnymi sposobami na polach
produkcyjnych (pobieranie próbek, zastosowanie różnych instrumentów pomiarowych lub
zdjęć lotniczych czy satelitarnych). Informacje te konwertowane są do postaci map, na
podstawie, których planowana jest strategia różnicowania dawek. Na tym etapie konieczna
jest współpraca doradcy (wykonującego analizy w środowisku GIS) z rolnikiem, który musi
podjąć decyzję o celu, który chce osiągnąć. Celem tym może być zrównoważenie produkcji
lub jej intensyfikacja.
GPS jest to satelitarny system pozwalający na określenie współrzędnych geograficznych. Współrzędne te mogą być określone np. dla miejsca pobierania próbek lub podczas
jazdy maszyny rolniczej na polu. Udostępnienie tego systemu przez Ministerstwo Obrony
Stanów Zjednoczonych dla zastosowań cywilnych przyczyniło się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do rozwoju wielu technologii korzystających z pozycjonowania
[Jadczyszyn i Stuczyński 2001]. Rolnictwo precyzyjne zawdzięcza systemowi GPS „precyzję”, która jest głównym założeniem jego działania. W maju 2000 roku Departament
Obrony Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o zaprzestaniu wprowadzania „szumu”
do sygnału emitowanego przez pion satelitarny GPS. Wpłynęło to na znaczne zwiększenie
dokładności pozycjonowania oraz obniżenie kosztów związanych z wdrażaniem technologii
GPS. Od tego czasu, w większości zabiegów precyzyjnych można stosować odbiorniki,
których cena nie przekracza 1000 zł. Rozwój technologii opartych na mikroprocesorach
dał rolnictwu precyzyjnemu szereg niezbędnych narzędzi. Oprócz GIS i GPS (technologie
bezpośrednio korzystające z mikroprocesorów) należy tu wymienić komputery, dzięki
którym możliwa stała się automatyczna analiza zależności przestrzennych oraz gromadzenie danych w postaci cyfrowej.
Kolejnym „krokiem milowym” stało się zastosowanie mikroprocesorów do budowy
sensorów uzyskujących informację w systemie rejestrowania ciągłego (mierniki plonu,
mierniki oporności elektromagnetycznej gleby, sensory teledetekcyjne itp.) oraz czujników
sterujących pracą maszyn.
Informację o zmienności przestrzennej można uzyskiwać mierząc wartości badanego zjawiska punktowo lub w sposób ciągły. Pomiary punktowe to tradycyjne próbobrania,
z reguły czasochłonne i kosztowne. Pomiary ciągłe natomiast stanowią nową jakość
w badaniach i praktyce rolniczej. Można je wykonywać na dwa sposoby: używając sensorów rejestrujących wartość zjawiska z założonym interwałem czasowym lub stosując
techniki teledetekcyjne. Sensory montowane na maszynach rolniczych umożliwiają wykonywanie pomiarów podczas prac polowych. Mierzone wartości to najczęściej wielkość
plonu, przewodnictwo elektryczne gleby czy odczyn gleby (pH). Techniki teledetekcyjne
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umożliwiają uzyskiwanie informacji w sposób zdalny. Największą ich zaletą jest bezinwazyjność i szybkość pomiarów. Wszystkie powyższe procesy są zaawansowane technologicznie i powinny być przeprowadzane przez doradców współpracujących z rolnikiem.

Zmienność cech fizycznych i chemicznych gleby na polach uprawnych
Badania zmienności właściwości gleb
Tekstura, struktura oraz zawartość materii organicznej w glebach wykazują silną
zależność z rodzajem podłoża (skały macierzystej) oraz topografią terenu. Takich związków
nie wykazują właściwości chemiczne gleb, od których głównie zależy plonowanie roślin.
Wynikać to może ze zróżnicowania zabiegów agrotechnicznych, np. sposobu orki, płodozmianu, nawożenia itp. Najpopularniejszym rodzajem danych opisujących właściwości
glebowe są zbiory punktów reprezentujące miejsca próbobrania. Każdy z punktów posiada
współrzędne miejsca pobrania próbki oraz określone właściwości fizyczne i/lub chemiczne
gleby w danym punkcie. Na podstawie takiego zbioru można sporządzić mapę typów,
rodzajów, kompleksów glebowych lub mapę zasobności pola w dany składnik pokarmowy,
wpływający na właściwości plonotwórcze gleby. Decydujący wpływ na jakość mapy ma
sposób wyboru lokalizacji pobierania próbek oraz metoda jej wykreślenia. Metoda próbobrania powinna być dostosowana do zmienności przestrzennej i czasowej właściwości
glebowych [Faber i in. 2003, Pudełko 2005, 2006]. Z badań gleboznawczych wynika,
że najbardziej stabilną właściwością gleby jest jej odczyn (pH), większą zmienność przestrzenną wykazuje zawartość substancji organicznej oraz przyswajalnych form potasu
i fosforu, a największą zawartość azotu mineralnego Nmin. Zmienność ta może być spotęgowana nierównomiernym nawożeniem lub różnicowaniem zabiegów agrotechnicznych
w granicach pola. Zmienność przestrzenna gleby może być opisywana w czasie. Jak już
napisano wcześniej zawartości potasu, fosforu, magnezu oraz odczyn gleby uważa się za
właściwości stosunkowo stabilne [Lipiński 2000], dlatego też zaleca się wykonywanie
oznaczeń tych właściwości co 3-4 lata. Najmniejszą stabilność w glebie wykazuje azot,
który dla celów doradztwa nawozowego powinien być oznaczany każdego roku przed
ruszeniem wegetacji roślin. Większość analiz zawartości składników pokarmowych wykonuje się dla warstwy ornej gleb. Próbki gleby pobierane są powierzchniowo do głębokości
15-25 cm, jedynie zawartość azotu mineralnego oznacza się w próbkach pobranych z trzech
głębokości profilu glebowego, co 30 cm, tj. z głębokości 30, 60 i 120 cm.
W celu ograniczenia zmienność lokalnej, każda próbka zbiorcza powinna być
pobierana w kilkunastu miejscach z powierzchni ok. 1 m2. Gęstość przestrzenna pobieranych próbek nie może być zbyt mała. W przypadku ilości mniejszej niż 1 próbka/ha traci
się możliwość określenia zróżnicowania przestrzennego. Istnieją też rejony o dużej mozaice
glebowej, w których próbkowanie musi być bardziej dokładne. Efekt ten zilustrowano
na rysunku 2, który przedstawia różne obrazy mapy zawartości potasu w glebie, uzyskane
na podstawie różnej ilości próbek. Przykład dotyczy pola o powierzchni 50 ha i wyraźnie
ilustruje problematykę nawożenia precyzyjnego. Pierwsza mapa (A) przedstawia obraz
zbliżony do rzeczywistości (uzyskany na podstawie bardzo dużego zbioru prób). Jeżeli
rolnik zdecydowałby się na standardowe oznaczenie zasobności jego pola, metodą pobrania
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1 próbki na 1-3 ha, to wówczas uzyska mapę, która w ogóle nie odpowiada rzeczywistości
(mapy D i E). Zaprezentowany przykład dotyczy regionu o dużym zróżnicowaniu warunków glebowych. Jak widać na rysunku 2 dopiero pobranie ok. 8 prób z hektara, przynosi
pożądany efekt. Jednak ze względów ekonomicznych trudno by było przekonać rolnika
do takiego wydatku. Dlatego też na potrzeby rolnictwa precyzyjnego rozwijane są intensywnie technologie pomiarów ciągłych, które w niedalekiej przyszłości będą coraz tańsze
i coraz bardziej uniwersalne.
Przykład przedstawiony na rysunku 3 ilustruje wpływ doboru metody interpolacji
danych na uzyskany wynik. Mapy zawartości potasu i fosforu w glebie oraz jej odczynu
zostały wykreślone za pomocą 3 różnych metod komputerowych dla tego samego zbioru
danych. Różnice w zasięgu klas poszczególnych zasobności gleby spowodowane są specyficznymi właściwościami metod interpolacji danych. To od wiedzy i doświadczenia doradcy
wykonującego analizy będzie głównie zależało czy zastosowanie metod precyzyjnych
przyniesie wymierny efekt.

Rys. 2. Wpływ liczebności próbek na obraz mapy zawartości potasu w glebie.
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Rys. 3. Wpływ różnych metod interpretacji wyników pomiarów na obraz zmienności
przestrzennej map zawartości fosforu, potasu w glebie oraz jej odczynu.
Najlepsze oszacowanie zależności przestrzennych i właściwy dobór rozdzielczości
próbobrania zapewniają metody geostatystyczne, które powinny być stosowane przez
doradców (analityków) w systemie rolnictwa precyzyjnego. Strategia pobierania próbek
glebowych powinna być określona na podstawie przewidywanej liczby próbobrań, spo52

dziewanej zmienności przestrzennej badanego zjawiska, możliwości określenia charakterystycznych skupień tej zmienności, dodatkowych informacji (wcześniejsze mapy zjawiska,
numeryczny model terenu, zdjęcia lotnicze, mapy plonów), ilości charakterystycznych stref
w obrębie pola oraz możliwości finansowych.
Oznaczone cechy próbek gleb służą do sporządzenia mapy. Przed zastosowaniem
metod komputerowych mapy glebowe wykreślane były ręcznie z zastosowaniem triangulacji punktów na mapie. Następnie obliczano proporcję między wartościami punktów
i wyrysowywano izolinie z użyciem krzywika. Szkice wykonywane były bezpośrednio
na polu, dlatego też metoda ekspercka określania lokalizacji punktów cieszyła się dużym
powodzeniem. Obecnie mapy glebowe konstruuje się przy użyciu metod komputerowych
(w środowisku GIS). Metody komputerowe pozwalają na wykonywanie obliczeń, które nie
były możliwe w przypadku stosowania klasycznych metod kartograficznych. Umożliwiło
to w ostatnich latach zastosowanie naziemnych technologii pomiaru ciągłego dla pozyskiwania informacji o glebie. Do technik tych należą pomiary wykonywane przy użyciu
sensorów rejestrujących właściwości przewodnictwa elektromagnetycznego, właściwości
optyczne i radiometryczne, mechaniczne, akustyczne, pneumatyczne oraz elektrochemiczne
gleby. Sensory te montowane są najczęściej na maszynach rolniczych. Pomiary są przeważnie bezinwazyjne i dokonywane mogą być przy okazji prac polowych.
Techniki teledetekcji lotniczej i satelitarnej stosowane są do badania zmienności
właściwości glebowych na dużych obszarach. Możliwość ich zastosowania zależy
od wielu czynników. Do najważniejszych należą: możliwość doboru terminu nalotu (brak
wegetacji) oraz warunki meteorologiczne. Metody teledetekcyjne rozwijane są od początku historii lotnictwa. Na zwiększenie ich efektywności w badaniach glebowych wpłynęło
zastosowanie skanerów wielospektralnych, zwiększenie rozdzielczości (w przypadku
zdjęć satelitarnych) oraz zastosowanie metod komputerowych do opracowywania uzyskanych materiałów.
Badania zmienności plonu w obrębie pola produkcyjnego
Badania nad zmiennością plonu w obrębie pola produkcyjnego są uważane przez
wielu naukowców za najważniejsze zadanie rolnictwa precyzyjnego. Najczęściej używaną
metodą określania zróżnicowania plonów w obrębie pola jest ich rejestracja w trybie
pomiarów ciągłych prowadzonych podczas pracy kombajnu. Bezpośredni pomiar dokonywany jest przy pomocy różnych typów mierników: optyczne, ultradźwiękowe, elektroniczno-optyczne i wagowe. Równolegle z pomiarem plonu rejestrowana jest pozycja kombajnu
przy pomocy odbiornika GPS. Informacje te zapisywane są w pamięci komputera pokładowego kombajnu zbożowego. Po wczytaniu danych z komputera kombajnu do środowiska
GIS następuje ich opracowanie metodami geostatystycznymi. Efektem końcowym jest
wizualizacja w postaci mapy plonu. Na jej jakość wpływają błędy, które mogą wystąpić
przy rejestracji danych podczas prac polowych. Wielkość błędów zależy od technologicznego zaawansowania użytego sprzętu oraz od kalibracji urządzeń przed dokonaniem
pomiarów. Średni błąd pomiaru czujnika plonu szacuje się na ok. 2,5%. Błąd ten można
zmniejszyć nawet do 1% stosując metody pośrednie polegające na pomiarze pewnej
wielkości fizycznej (np. wilgotności ziarna), która pozostaje w ścisłej zależności z plonem.
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W przypadku kalibracji miernika plonu największe znaczenie ma określenie poprawek na
opóźnienia czasowe potrzebne do przejścia masy żniwnej od listwy tnącej do punktu
pomiarowego strumienia ziarna, gdy kombajn jest w ruchu, synchronizacji rejestracji
strumienia ziarna w stosunku do rejestracji pozycji kombajnu, wypełniania się drogi
przepływu masy żniwnej w momencie ruszania kombajnu oraz opóźniania się drogi przepływu masy żniwnej w momencie zatrzymania się kombajnu. Dodatkowo plony określone
przez kombajn muszą być skorygowane przez uwzględnienie wilgotności ziarna i obecności
zanieczyszczeń. Masę ziarna obliczoną przez miernik można weryfikować przez jego
zważenie. Na błąd pomiaru mogą wpływać także zakłócenia odczytu pozycjonowania GPS,
brak kontroli nad szerokością koszenia, lokalne przeszkody i nawroty kombajnu. Większość
błędów może zostać skorygowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Interpretacja map plonów została szczegółowo przedstawiona przez Fabera [1998 b i 1999].
W Polsce badania nad automatyczną rejestracją zmienności plonu rozpoczęto w 1994 roku
w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Baborówku [Fotyma i in. 1997, Faber i in. 2003].
Jest to obecnie jedyna placówka naukowa w kraju prowadząca badania w zakresie rolnictwa
precyzyjnego.
Mapy plonów z kolejnych lat są podstawowym źródłem wiedzy o możliwościach
produkcyjnych pola, występowaniu stref niższych i wyższych plonów oraz stanowią punkt
wyjścia dla planowania strategii nawożenia.

Rys. 4. Mapa plonów
Metody teledetekcyjne
Najbardziej oczywistym sposobem detekcji zmienności warunków glebowych
w obrębie pól jest analiza zdjęć lotniczych. Sam obraz nie daje wprawdzie informacji
o zależnościach ilościowych (np. zawartości substancji mineralnych) ani jakościowych
(np. skład gleby), ale może stanowić wartościowy materiał analityczny służący do wstępnego rozpoznania przestrzennego występowania mozaiki glebowej lub stopnia erozji. Zdjęcia
lotnicze są najbardziej efektywnym sposobem uzyskania informacji przestrzennej
dla większego obszaru. Są szeroko wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Dzięki
technikom komputerowym, zdjęcia zrobione zwykłym aparatem fotograficznym mogą
stanowić cenne źródło informacji, gdyż w środowisku GIS istnieje możliwość ich konwersacji do postaci mapy. Można też na ich podstawie obliczyć indeksy wegetacji, wyznaczyć
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strefy kompleksów glebowych, punktów próbkowania, itp. Na rysunku 5 przedstawiono
zdjęcie lotnicze pól Stacji Doświadczalnej w Baborówku, na której prowadzone są doświadczenia z zakresu wdrażania metod rolnictwa precyzyjnego. Na zdjęciu widoczne są
przykłady zróżnicowania warunków glebowych (a) oraz wpływu gleby na zróżnicowanie
łanu (b). Mozaika glebowa występująca często w Wielkopolsce, jest związana z procesami
geomorfologicznymi zachodzącymi na przedpolach ustępujących lodowców w późnym
holocenie. W rezultacie w bezpośrednim sąsiedztwie gleb gliniastych występują gleby
lekkie, np. piaski luźne. Analizując zdjęcia w powiększeniu można dostrzec zmiany cech
fizycznych gleby zachodzące na przestrzeni kilku metrów (rysunek 6). Tak duża zmienność
jest pewnym utrudnieniem przy aplikacji zmiennej dawki nawożenia, ponieważ zmieniając
dawkę nawozu należy się liczyć z pewną inercją urządzenia, a wysiewany nawóz na
odległość kilkunastu metrów może trafić do różnych stref. Kolejne przykłady występowania zróżnicowanych warunków glebowych w granicach jednego pola pokazano na rysunkach 7, 8 i 9. Przykłady te ilustrują zasadność tezy, że duże pole produkcyjne nie powinno
być traktowane w każdym przypadku, jako jednostka o takich samych właściwościach
geograficznych.

Rys. 5. Zdjęcie lotnicze. Pola SD IUNG w Baborówku (Wielkopolska)
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Rys. 6. Przykład zmienności warunków glebowych w obrębie pola

Rys. 7. Przykład wpływu rzeźby terenu oraz siedliska na obecność mozaik glebowej
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Rys. 8. Przykład wpływu rzeźby terenu oraz erozji na występowanie niekorzystnych
warunków glebowych do uprawy na wierzchowinach

Rys. 9. Przykład wpływu sieci drenarskiej na obraz fotografowanej gleby (wczesna wiosna)
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Zróżnicowanie nawożenia azotem
Azot jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, niezbędnym dla uzyskania
wysokich plonów o dobrej jakości. Dotychczasowe systemy doradztwa nawozowego
w zakresie nawożenia azotem opierają się o metody bilansowe, niekiedy z wykorzystaniem krzywych reakcji lub analizy gleby i roślin. Metody te bywają zawodne ze względu
na trudności w dokonaniu oceny aktualnego stanu łanu (odżywienia roślin azotem)
w trakcie wegetacji, co powoduje, że rośliny są niedożywione (niebezpieczeństwo spadku
plonu) lub przenawożone (możliwość zanieczyszczenie wód gruntowych, emisja tlenków
azotu do atmosfery). Współczesne narzędzia agrotechniczne i pomiarowe dostarczają
możliwości lepszego wykorzystania azotu, poprzez zróżnicowanie jego dystrybucji
w obrębie pola produkcyjnego. Metody te stosowane szeroko w produkcji rolniczej
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, spotykają się z coraz większym zainteresowaniem w rolnictwie polskim.
Precyzyjne nawożenie azotem opiera się na stosowaniu bezinwazyjnych pomiarów
stanu łanu za pomocą metod teledetekcyjnych. W ocenie stanu odżywienia roślin azotem
wykorzystuje się właściwości odbicia promieniowania świetlnego od roślin. Roślina,
która ma zapewnioną optymalną dawkę nawozów, odbija światło inaczej niż roślina
niedożywiona, pozbawiona wody czy rosnąca na słabej glebie. Istnieją przedziały spektralne, które szczególnie uczulone są na kondycję wegetacji. Najbardziej wrażliwym przedziałem jest bliska podczerwień (nie widoczna dla ludzkiego oka). Rośliny zdrowe i dobrze
odżywione odbijają od powierzchni liści (prawie w całości) padające na nie promieniowanie podczerwone, natomiast przy pierwszych symptomach chorób, ograniczeniach
w pobieraniu substancji pokarmowych z gleby czy suszy, odbicie to gwałtownie się zmniejsza. Dzięki tej właściwości sensory mierzące intensywność odbicia od roślin tego zakresu
promieniowania są czułym detektorem stanu i kondycji łanu. Pomiary odbicia w innych
zakresach (promieniowania czerwonego i zielonego) dodatkowo zwiększają możliwość
interpretacji wyników pomiarów. Znając zależności stanu wegetacji roślin i odbicia promieniowania od ich powierzchni można obliczać indeksy wegetacji, które dają informację
liczbową o stanie uprawy. Analiza zdjęć wielospektralnych lub szeregu pomiarów w polu
pozwala na wykonanie mapy stanu łanu i zróżnicowania wegetacji. Na podstawie mapy
indeksu wegetacji roślin określa się wielkość dawek azotu w oparciu o zależność pomiędzy
indeksem wegetacji i dawką.
Na rysunku 10 przedstawiono przykład aparatury pomiarowej zainstalowanej
na ciągniku. Aparatura ta zawiera zestaw sensorów mierzących intensywność promieniowania odbitego w 4 zakresach spektralnych (niebieskim, zielonym, czerwonym, podczerwieni). Sposób montażu oraz rozmiary sensorów pozwalają na dokonywanie pomiarów
przy okazji innych zabiegów agrotechnicznych, co dodatkowo zmniejsza koszty pozyskiwania danych. Rejestracja z interwałem 1 sekundowym zapewnia wykonanie próbkowania
dla setek czy nawet tysięcy punktów, co w przypadku próbkowania metodami tradycyjnymi
ze względu na czas i koszty nie byłoby możliwe.

58

Rys. 10. Zestaw do pomiarów odbicia promieniowania od łanu, zainstalowany na ciągniku.

Stan łanu w dużej mierze uzależniony jest od warunków glebowych. Również
planowanie dawek nawozów, w tym szczególnie nawozów azotowych, uwarunkowana jest
od właściwości fizycznych gleby. Jednak w przypadku występowania mozaiki glebowej, na
dużym polu mogą występować różne kompleksy glebowe. W ich kartowaniu coraz częściej
wykorzystuje się pomiary przewodności elektromagnetycznej gleby (Rys. 11). Pomiar
przewodności elektromagnetycznej wykonywany jest jednorazowo w okresie kiedy na polu
nie występuje pokrywa roślinna lub rośliny są w bardzo wczesnym stanie wegetacji.
Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie sensor zbiera wielką ilość próbek pomiarowych i z takiej „chmury” danych produkowana jest mapa. Należy tu podkreślić, że produktem nie jest mapa glebowa ale mapa przewodności elektromagnetycznej, która koreluje
z właściwościami fizycznymi gleby (Rys. 12). Generalnie gleby lżejsze posiadają gorszą
przewodność elektromagnetyczną niż gleby cięższe. Aby jednak taka mapa stała się mapą
glebową należy ją porównać z wynikami analiz próbek gleby. Właściwości gleby powinny
być oznaczone w miejscach, w których na mapie widoczne są zwarte i jednorodne kompleksy. Zapewnia to optymalny wybór próbek (ilości i lokalizacji), co umożliwia zmniejszenie gęstości próbkowania, która jest wymagana przy tradycyjnej metodzie losowego
wyboru miejsc i ich statystycznej reprezentacji.
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Rys. 11. Pomiar przewodności elektromagnetycznej gleby miernikiem EM 38

Rys. 12. Mapa warunków glebowych uzyskana dzięki pomiarom przewodności elektromagnetycznej gleby.
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Strategia różnicowania dawki nawożenia azotem polega na wydzieleniu na polu
stref i przydzieleniu każdej strefie odpowiedniej wartości dla wysiewanej masy nawozu.
Wydzielenie stref możliwe jest na podstawie map indeksów wegetacji i mapy glebowej.
Efektem wydzielenia stref jest cyfrowa mapa zróżnicowania dawek. Mapa ta jest źródłem
informacji dla urządzenia sterującego wielkością dawki na siewniku (Rys. 13). Z tego
względu przy jej wykreślaniu należy uwzględnić szerokość aplikacji nawozu, rozstaw
ścieżek technologicznych oraz granice stref. Każdorazowo przekraczanie takiej strefy przez
ciągnik jest sygnałem do zmiany stosowanej dawki (Rys. 13). Aplikacja trzeciej dawki
azotu dla zbóż (w maju) jest możliwa przy bezpośrednim sterowaniu dawką przez sensory
kondycji roślin (np. takie jak pokazano na rys. 10). Sensory te dokonują pomiarów
w trakcie zabiegu, dzięki czemu rośliny otrzymują optymalną dawkę nawozu dostosowaną
do ich potrzeb.

Rys. 13. Mapa zróżnicowania dawek azotu

Przykład oceny kosztów zastosowania zróżnicowanej dawki azotu na polu
pszenicy ozimej
Ocenę kosztów zastosowania zróżnicowanej dawki azotu na polu pszenicy ozimej,
wykonano na podstawie rzeczywistych kosztów nawozu, które należałoby ponieść
w systemie rolnictwa precyzyjnego, przy założeniu, że dawka jest różnicowana na podstawie mapy potencjalnej produktywności pola. Wynik ten porównano do kosztów zastosowania nawozów w intensywnym i wysoko intensywnym systemie nawożenia. W systemie
intensywnym założono dawkę azotu na poziomie 100 kg N · ha-1, zaś w systemie wysoko
intensywnym na poziomie 160 kg N · ha-1. W systemie ze zróżnicowaną dawką azotu, jej
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wielkość była zmienna i wahała się w przedziale od 100 do 160 kg N · ha-1. W szacunku
kosztów przyjęto jednostkową cenę azotu w saletrze amonowej z wiosny 2013 roku
w wysokości 4,2 zł za 1 kg N.
Jako przykład analizy wykorzystano materiały pochodzące z badań przestrzennej
zmienności pola uprawnego pszenicy ozimej, prowadzonych w Stacji Doświadczalnej
Baborówko (województwo wielkopolskie) należącej do IUNG – PIB [Jarosz i in. 2010].
Stacja prowadzi wielkoobszarowe doświadczenia łanowe w zmianowaniu towarowym
z pszenicą ozimą, jęczmieniem jarym oraz rzepakiem ozimym z zastosowaniem zasad
rolnictwa precyzyjnego. Na polach doświadczalnych stosuje się ujednoliconą agrotechnikę
z uwzględnieniem zaleceń IUNG - PIB dla technologii przyjętych w rolnictwie integrowanym [Pudełko 2005, Pudełko 2006, Pudełko i in. 2006]. Do określenia przestrzennej
zmienności gleby i zasobności w składniki pokarmowe wykorzystano mapę gleboworolniczą w skali 1:1000 oraz wyniki analiz glebowych wykonywanych w siatce o rozdzielczości 24 m.
Zarówno w całym regionie Wielkopolski jak i na polach SD Baborówko obserwuje
się dużą mozaikowatość gleby. Analiza zgromadzonych danych przestrzennych wykazała
znaczące różnice warunków glebowych w obrębie analizowanego pola doświadczalnego.
Duży zakres zmienności warunków glebowych potwierdziły także zdjęcia lotnicze oraz
inne pomiary zdalne dotyczące oceny przewodności elektromagnetycznej gleby. Wcześniej
prowadzone badania wykazały potrzebę zróżnicowania dawek azotu w wydzielonych
strefach pola ze względu na warunki glebowe [Pudełko 2005, Pudełko 2006]. W związku
z tym opracowano wektorową mapę dawek azotu, wydzielając 4 zróżnicowane strefy
(rys. 13). Mapa dawek azotu uwzględniła dodatkowo możliwości agrotechniczne (rozstaw
ścieżek technologicznych) i zdolności zróżnicowania dawek rozsiewaczem do nawozów
typu Bogballe typ EX Trend. Informacje o powierzchni poszczególnych stref i ilości
zastosowanego azotu zamieszczono w tabeli 1. Na ich podstawie obliczono całkowitą ilość
azotu niezbędną do zastosowania na polu pszenicy ozimej.

Tabela 1. Ilości azotu zastosowane na poszczególnych strefach
Strefy

Powierzchnia
(ha)

Ilość azotu N
(kg)

Strefa 1

100

2,17

217,0

Strefa 2

120

18,05

2166,0

Strefa 3

140

22,65

3171,0

Strefa 4

160

5,96

953,6

-

48,83

6507,6

-
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Dawka azotu
(kg · ha-1)

Z wcześniejszego opracowania Jadczyszyn i in. [2004 a] wynika, że pobranie azotu przez
pszenicę ozimą na polu doświadczalnym wahało się w granicach od 110 do 180 kg N · ha-1 dla
zakresu zmienności plonu od 4,6 do 7,6 t · ha-1. Dawki azotu wyznaczono dla ww. zakresu
zmienności plonów wykorzystując doradztwo nawozowe NAWSALD [Jadczyszyn 2004 b].
Z zaleceń wynika, że dawki azotu dla ww. zakresu plonów powinny wynosić od 100 kg N ·
ha-1 dla plonu najniższego do 160 kg N · ha-1 dla plonu najwyższego. Dla porównania
kosztów zastosowania nawozów azotowych założono dolną granicę zakresu, jako intensywny system nawożenia azotem, zaś górną granicę jako wysoko intensywny system
nawożenia, przyjmując odpowiednie wielkości dawek azotu. Porównanie poszczególnych
systemów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Ilość azotu oraz koszty zastosowania nawozów w poszczególnych systemach
nawożenia
System nawożenia

Dawka azotu
(kg · ha-1)

Ilość azotu
(kg)

Koszty zastosowania
nawozów (zł)

Jednostkowy koszt
zastosowania
nawozów (zł · ha-1)

Intensywny

100

4883,0

20 508,6

420,0

Wysoko Intensywny

160

7812,8

32 813,8

672,0

6507,6

27 331,9

559,7

Na podstawie
mapy potencjalZróżnicowana
nej produktywności pola

Przeprowadzona analiza wykazała, że jednostkowe koszty zastosowania nawozów
azotowych w poszczególnych systemach były zróżnicowane i wynosiły ok. 420 zł · ha-1
w systemie intensywnym, ok. 672 zł · ha-1 w systemie wysoko intensywnym i ok. 560 zł · ha-1
w systemie ze zróżnicowaną dawką azotu. Zastosowanie zróżnicowanej dawki azotu
pozwoliło na zmniejszenie kosztów zastosowania nawozów o 16,7% (średnio o 27 kg N · ha-1)
w stosunku do systemu z wysoko intensywnym stosowaniem nawozów azotowych.
Natomiast w porównaniu do systemu intensywnego koszty te były o ok. 33,3% wyższe.
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z zaleceniami nawozowymi
uwzględniającymi warunki glebowe pola doświadczalnego zastosowanie najniższej
dawki azotu powinno być ograniczone tylko do powierzchni 2,17 ha. Stosowanie azotu na
całym polu zgodnie z intensywnym systemem nawożenia może nie zaspokoić potrzeb
pokarmowych roślin i skutkować zmniejszeniem plonów. Badania przeprowadzone przez
Podolską i in. [2005] dotyczące ekonomicznej i jakościowej oceny uprawy pszenicy ozimej
w zależności od poziomu nawożenia azotem wykazały, że dla osiągnięcia maksymalnego
plonu ziarna pszenicy niezbędna była dawka 140,6 kg N · ha-1. Zastosowanie tej dawki na
powierzchni całego pola spowodowałoby wzrost kosztów zakupu nawozów o ok. 5,5%
wyższy od oszacowanego na podstawie przeprowadzonych analiz. Otrzymane wyniki są
reprezentatywne dla regionu Wielkopolski, który odznacza się dużą mozaikowatością gleb
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oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych na plony, przede wszystkim
ze względu na stres suszy. Prezentowane badania pokazują tylko ogólny obraz możliwości
zastosowania w nawożeniu roślin techniki ze zmienną dawką składników pokarmowych.
Należy wyraźnie podkreślić, ze mapy dawek azotu powinny być opracowywane indywidualnie dla każdego pola z uwzględnieniem dodatkowych czynników, a przede
wszystkim warunków pogodowych. Opisywane w niniejszym rozdziale technologie dopiero
zaczynają być wdrażane w rolnictwie polskim. Technologie te ze względu na koszt dedykowane są przede wszystkim dla dużych gospodarstw towarowych. Rolnictwo precyzyjne,
a zwłaszcza precyzyjne nawożenie roślin stanowi teoretycznie duży potencjał i daje rolnictwu możliwości pełniejszej optymalizacji produkcji. Jednak ze względu na specyfikę
warunków geograficznych, metody rolnictwa precyzyjnego nie mogą być bezkrytycznie
przenoszone z doświadczeń uzyskiwanych w innych krajach.
Mapy różnicowania dawek nawozów powinny być opracowane dla każdego pola indywidualnie. Na spodziewany efekt ekonomiczny wpływ wywierają także inne czynniki,
np. warunki meteorologiczne w sezonie wegetacyjnym, w związku z tym zysk ze stosowania precyzyjnego nawożenia będzie zróżnicowany w zależności od miejsca zastosowania
tego systemu i lokalnych warunków przyrodniczych.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że duży zakres zmienności warunków glebowych pola doświadczalnego daje podstawę do różnicowania dawek składników pokarmowych w obrębie tego samego pola doświadczalnego. Zastosowanie zróżnicowanej dawki
azotu w uprawie pszenicy ozimej pozwoliło na zmniejszenie kosztów zastosowania nawozów o ok. 16,7% (średnio o 27 kg N ha-1) w stosunku do zaleceń z jednolitym stosowaniem
nawozów azotowych.
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