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Wstęp

Gospodarka nawozowa czyli sposób zarządzania składnikami pokarmowymi ma 
decydujący  wpływ na poziom plonowania roślin uprawnych, a w konsekwencji na 
wyniki produkcyjne i  ekonomiczne gospodarstw.  

Nadmierne w stosunku do potrzeb zużycie nawozów skutkuje bezproduktywnym  
zwiększeniem nakładów oraz  stratami składników z rolnictwa. Rozpraszanie składników 
mineralnych poza agrosystemy pól uprawnych, a zwłaszcza azotu i fosforu powoduje 
eutrofizację środowiska. Jej skutki są szczególnie niebezpieczne dla środowiska 
wodnego. Ulatnianie gazowych związków azotu powiększa pulę emitowanych do 
atmosfery „gazów cieplarnianych”. 

Gospodarowanie z ujemnym saldem składników pokarmowych, czyli nawożeni 
poniżej rzeczywistych potrzeb w krótkiej perspektywie czasowej ogranicza plonowanie 
roślin uprawnych, natomiast w dłuższym okresie powoduje spadek zasobności gleb  
w składniki pokarmowe i obniża ich żyzność.  

W ostatnich dwu dekadach  w Polsce zachodzą istotne przekształcenia gospodarcze 
obejmujące także rolnictwo. Wiążą się z nimi zmiany zużycia środków produkcji  
w rolnictwie, w tym  nawozów. 

Z uwagi na dużą rolę gospodarczą i środowiskową  różne aspekty tego problemu są  
analizowane   w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB w Puławach. Zadanie 1.3 
monitoruje wpływ rolnictwa na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz Morza Bałtyckiego. W zadaniu 2.3 monitorowana jest żyzność oraz zawartość azotu 
mineralnego w glebach użytkowanych rolniczo. Zadanie 3.1 jest wsparciem różnorakich 
działań podejmowanych w  zakresie gospodarki nawozowej. 

Zeszyt 34(8) "Studia i Raporty IUNG-PIB" jest analizą aktualnego stanu gospodarki 
nawozowej w Polsce, uwzględniającą  najważniejsze jej elementy tj. zakwaszenie 
gleb, ich zasobność w fosfor i potas oraz zużycie wapna nawozowego i nawozów 
mineralnych NPK, problem zarządzania materią organiczną, aktualny stan zaopatrzenia 
i potrzeby nawożenia siarką i mikroelementami. Dokonano także próby oceny praktyki 
w zarządzania składnikami pokarmowymi w gospodarstwach rolnych. 

Przeprowadzone w ramach zadań Programu Wieloletniego analizy wskazują, 
że  najważniejszymi aktualnie zagadnieniami gospodarki nawozowej w Polsce są:  
1) bardzo małe zużycie wapna nawozowego w stosunku do dużych  potrzeby wapnowania 
gleb, 2) niedostateczna efektywność wykorzystania azotu z nawozów i rosnące saldo 
składnika skutkujące zwiększeniem zasobów azotu mineralnego w glebach, 3) duży 
udział gleb mało zasobnych w fosfor i podobny odsetek gleb o wysokiej i bardzo 
wysokiej zawartości składnika, będące wynikiem wieloletniego stosowania nawozów 
fosforowych w dawkach nie dostosowanych do aktualnych potrzeb 4) zrównoważone 
saldo potasu w warunkach dużego udziału gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości 
składnika nie rokujące poprawy tego stanu, 5) niedostateczne dostosowywanie zużycia 
nawozów do rzeczywistych potrzeb nawożenia  w praktyce rolniczej. 

Kierownik zadania 2.3

dr Tamara Jadczyszyn
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ZAKWASZENIE GLEB I POTRZEBY WAPNOWANIA*

Słowa kluczowe: aktualny stan zakwaszenia gleb, potrzeby wapnowania, zużycie 
nawozów wapniowych

Wstęp

Jednym z najważniejszych czynników limitujących produkcję roślinną w Polsce jest 
duże zakwaszenie gleb (3, 6, 14). Przyczyniają się do niego zarówno warunki klimatyczno-
glebowe, jak i działalność człowieka. Większość obszaru kraju zajmują gleby wytworzone 
z kwaśnych skał osadowych, z których intensywnie następowało wymywanie kationów 
o charakterze zasadowym. Do tych procesów przyczyniają się opady, zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym. Spadek odczynu gleby następuje także w wyniku stosowania 
nawozów azotowych oraz odprowadzania z plonem kationów zasadowych (1-5, 9-11, 14). 
Wielu naukowców twierdzi, że procesy glebowe zachodzące w środowisku naturalnym 
nie prowadzą do degradacji chemicznej gleb. Degradacja chemiczna gleb, której pierwotną 
przyczyną jest zakwaszenie występuje natomiast wtedy gdy oddziaływanie czynników 
naturalnych zostanie wsparte czynnikami antropogenicznymi.

Oceną stanu zakwaszenia gleb w Polsce na skalę masową już od ponad 50 lat 
zajmują się okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Początkowa działalność stacji 
przypadająca na lata 1955-1975 miała charakter inwentaryzacyjny. W latach 1955-
1968 przebadano w Polsce, w zakresie odczynu i zawartości przyswajalnych form 
fosforu, potasu oraz magnezu wszystkie gleby użytkowane rolniczo (12). Wyniki 
tych badań przekazywane były w formie map bezpośrednio gospodarstwom 
państwowym, spółdzielczym oraz jednostkom administracji terenowej z zadaniem 
upowszechniania ich wśród rolników. Po roku 1975 zaprzestano systematycznych 
badań masowych na rzecz badań w gospodarstwach, które zlecały badania 
agrochemiczne gleb. Pozytywnym aspektem tej zmiany było lepsze wykorzystanie 
wyników chemicznej analizy gleby przez gospodarstwa zlecające analizy.
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Przedmiotem opracowania jest ocena aktualnego stanu zakwaszenia gleb, potrzeb 
wapnowania i zużycia nawozów wapniowych w ujęciu regionalnym. W ramach 
pracy dokonano również porównania stanu zakwaszenia gleb w Polsce w ujęciu 
historycznym.

Odczyn gleby

W Polsce zakwaszenie gleb jest od kilkudziesięcioleci jednym z głównych 
problemów rolnictwa. Zgodnie z indeksem żyzności gleby czynnik ten w naj-
większym stopniu ogranicza produkcję rolniczą. Odczyn gleby jest podstawowym 
czynnikiem wpływającym na efektywne wykorzystywanie przez rośliny składników 
pokarmowych. 

W Polsce do celów doradztwa nawozowego przyjęto oznaczanie odczynu w roz-
tworze 1 mol KCl∙dm-3. Na podstawie wartości pH w KCl, gleby dzieli się na 5 grup: 
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 > 7,2 (18).

Z zestawień wyników badań stacyjnych z lat 1955-2004 (12, 13) i 2005-2008 
(16) wynika, że procentowy udział próbek gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych ulega 
powolnemu, ale systematycznemu zmniejszeniu z 58% w latach pięćdziesiątych do 
50% w chwili obecnej. Nieznacznie, o kilka procent wzrósł procentowy udział próbek 
w klasach odczynu lekko kwaśnego i obojętnego. Zależności te przedstawiono na rys. 1.

Rysunek 1. Zestawienie zmian odczynu pH gleb w latach 1955-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lipiński, (12, 13), Ochal, 2011 (16).
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Poprawa odczynu gleby w okresie ponad 50 lat jest niewielka, i zwłaszcza 
w ostatnim okresie prawdopodobnie wynika ze zmiany podejścia do badań 
agrochemicznych z inwentaryzacyjnego (cały obszar kraju) na usługowy (lepsze 
gospodarstwa). 

Aktualny stan zakwaszenia gleb

Ocenę aktualnego stanu zakwaszenia gleb w ujęciu przestrzennym dla 
województw dokonano na podstawie wyników badań właściwości agrochemicznych 
gleb gruntów ornych w Polsce przeprowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-
rolnicze w latach 2005-2008. Baza obejmuje dane liczbowe dla odczynu (pHKCl), 
zawartości przyswajalnych form fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) 
oraz dane jakościowe dla kategorii agronomicznych gleb. Do obliczeń wykorzystano  
957 551 obserwacji z bazy danych zawierającej 974 624 rekordów. Szczegółowy 
sposób przygotowania zbioru danych do obliczeń znajduje się w pracy O c h a l a  (16).

W tab. 1 przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie procentowego udziału 
próbek gleb w poszczególnych klasach odczynu. Udział tych gleb decyduje o za-
potrzebowaniu na nawozy wapniowe w poszczególnych województwach. Próbki 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym stanowiły w kraju około 50%, gleb  
o odczynie lekko kwaśnym 28% i gleb o odczynie obojętnym i zasadowym około 22%. 
Gleby najsilniej zakwaszone występują w województwach: podkarpackim, podlaskim, 
łódzkim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej takich gleb 
występuje w województwach opolskim i kujawsko-pomorskim. Najwięcej gleb o od-
czynie obojętnym i zasadowym występuje w województwach kujawsko-pomorskim  
i świętokrzyskim. 

Na rysunku 2 przedstawiono wartości przeciętne (mediany) dla pH w KCl.  
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wartości analizowanych cech gleby były 
znacznie zróżnicowane pomiędzy województwami. Większe niż w kraju przeciętne 
wartości odczynu stwierdzono w województwach dolnośląskim, kujawsko-
pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim  
i zachodniopomorskim. Wartość mediany dla Polski oscyluje na granicy odczynu 
kwaśnego i lekko kwaśnego.

Zakwaszenie gleb i potrzeby wapnowania
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Tabela 1

Przestrzenne zróżnicowanie udziału próbek w klasach odczynu w województwach.

Województwa
Udział próbek w klasach odczynu (%)

b. kwaśny kwaśny l. kwaśny obojętny zasadowy
Dolnośląskie 14,3 28,7 33,9 14,2 9,0
Kujawsko-pomorskie 10,2 21,2 28,0 23,3 17,4
Lubelskie 21,1 26,3 23,4 14,5 14,8
Lubuskie 12,6 32,9 37,9 11,8 4,9
Łódzkie 32,1 33,3 21,7 9,1 3,7
Małopolskie 31,3 28,6 20,9 14,6 4,6
Mazowieckie 31,2 29,1 22,0 12,9 4,8
Opolskie 6,0 22,7 45,6 19,5 6,1
Podkarpackie 36,3 30,5 19,3 11,4 2,5
Podlaskie 31,7 34,8 21,3 10,1 2,2
Pomorskie 16,8 34,4 29,1 17,8 1,9
Śląskie 23,1 30,7 32,0 11,2 3,0
Świętokrzyskie 19,0 21,8 21,0 20,1 18,1
Warmińsko-mazurskie 22,1 39,3 25,5 11,1 2,0
Wielkopolskie 15,8 28,3 30,9 14,1 10,8
Zachodniopomorskie 11,7 30,9 29,9 16,2 11,3
Polska 20,2 29,4 28,0 14,7 7,7

Źródło: Ochal, 2011 (16).

Rysunek 2. Przeciętne wartości pH dla województw 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSChR.
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Zużycie nawozów wapniowych w Polsce

Bardzo istotnym elementem zrównoważonego systemu nawożenia jest odczyn 
gleby warunkowany w znacznej mierze zabiegiem wapnowania. Rośliny uprawiane na 
glebach kwaśnych dają niskie plony o słabej jakości. Zużycie nawozów wapniowych 
nawet w najlepszym okresie lat 70. i 80. było mniejsze od zapotrzebowania, a w 
os-tatnich latach uległo obniżeniu do niemal symbolicznego 36,8 kg CaO∙ha-1∙rok-1 
(7). Tak małe zużycie nawozów nie jest w stanie pokryć strat wapnia wynoszonego  
z plonem roślin i wymywanego w głąb profilu gleby. Analiza danych GUS wskazuje, 
że zużycie nawozów wapniowych (CaO) w chwili obecnej jest niemal 5-krotnie 
niższe niż na początku lat 90. ubiegłego stulecia, w tym okresie zużywano najwięcej 
wapna w historii polskiego rolnictwa (rys. 3). 

Rysunek 3. Zużycie wapna nawozowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (7).
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Zużycie nawozów wapniowych w Polsce jest zróżnicowane regionalnie (rys. 4), co 
wiąże się przede wszystkim z intensywnością produkcji rolniczej. Największe zużycie 
wapna nawozowego w ostatnich latach odnotowano w województwie opolskim, 
zachodniopomorskim kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Natomiast najmniej 
wapna nawozowego zużywano w województwach: świętokrzyskim małopolskim, 
podlaskim, podkarpackim i mazowieckim. Niestety, tak niskie zużycie wapna pokrywa 
się z województwami w których udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wynosi ponad 
60% i nie ma żadnych przesłanek, że sytuacja ta w najbliższym czasie ulegnie wyraźnej 
poprawie. Przy tak drastycznie niskim poziomie zużycia nawozów wapniowych możliwe 
jest, że w przyszłości udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych będzie się systematycz-

Zakwaszenie gleb i potrzeby wapnowania
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nie zwiększał. Nie pozostanie to z pewnością bez wpływu na ilość i jakość produkowanej 
żywności i pasz. Utrzymująca się tendencja spadkowa w zużyciu nawozów wapniowych 
może doprowadzić do dalszej degradacji gleb pod względem odczynu. Jedynym 
sposobem zapobieżenia temu zjawisku jest wapnowanie gleb.

Rysunek 4. Zużycie wapna nawozowego w roku gospodarczym 2010/2011 (kg∙ha-1 UR) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (7). 
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Zapotrzebowanie na wapno nawozowe 

W celu wyznaczenia zapotrzebowania na wapno nawozowe  wykorzystano wyniki 
analiz próbek glebowych wykonywanych usługowo przez okręgowe stacje chemiczno-
rolnicze. W każdym województwie określono liczebność próbek danej kategorii 
agronomicznej w poszczególnych przedziałach odczynu. Uwzględniając powierzchnię 
gruntów ornych w województwach w roku 2012 i zakładając, że każda próbka 
dostarczona do badań reprezentuje przeciętnie taki sam areał, obliczono powierzchnię 
gleb poszczególnych kategorii agronomicznych w określonych przedziałach odczynu. 
Sumując odpowiednie powierzchnie w województwach wyznaczono powierzchnie 
gruntów ornych w przedziałach odczynu w skali całego kraju (tab. 2). 

Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal
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Tabela 2
Powierzchnia gleb gruntów ornych w przedziałach odczynu w Polsce (tys. ha)

Kategoria 
agronomiczna gleby

pHKCl
Razem

<4,5 4,5-5,1 5,2- 5,6 5,7-6,1 6,2-6,6 >6,6
Bardzo lekkie 258 172 84 61 45 65 685
Lekkie 1240 1294 829 715 573 922 5573
Średnie 866 1180 883 863 807 1353 5951
Ciężkie 171 256 234 280 284 456 1681
Razem 2535 2903 2030 1919 1709 2796 13891

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i OSChR.

Optymalny odczyn (pH) zależy od kategorii agronomicznej i wynosi: 5,1 dla gleb 
bardzo lekkich, 5,6 dla gleb lekkich, 6,1 dla gleb średnich i 6,6 dla gleb ciężkich. 
Gleby, których odczyn jest niższy od optymalnego wymagają wapnowania. 
Dawki wapna niezbędne dla doprowadzenia odczynu do poziomu optymalnego 
przedstawiono w tabeli 3, a w tabeli 4 – minimalne dawki wapna, które pozwolą 
podnieść odczyn gleb do poziomu pH 5,1.  

Tabela 3
Zalecane dawki wapna nawozowego (Mg CaO∙ha-1)

Kategoria agronomiczna 
gleby

pH

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

Bardzo lekkie 2,5 1 - - -

Lekkie 5 3 1 - -

Średnie 6 4 2 1 -

Ciężkie 6 5 3 1,5 1

Źródło: obliczenia własne wg zaleceń IUNG.
Tabela 4

Minimalne dawki wapna (Mg CaO∙ha-1)

Kategoria agronomiczna 
gleby

pH

<4,5 4,5-5,1

Bardzo lekkie 2,8 1

Lekkie 3 1,5

Średnie 3,5 2

Ciężkie 5,5 2,5
Źródło: obliczenia własne wg zaleceń IUNG.

Zapotrzebowanie na wapno nawozowe w  wariancie optymalnym wynosi ok. 
29 mln Mg CaO, a w wariancie minimalnym − ok. 10 mln Mg CaO. W skali kraju 
na jeden cykl wapnowania tj. 5 lat. Zapotrzebowanie roczne wynosi odpowiednio  

Zakwaszenie gleb i potrzeby wapnowania
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4,6 mln i 2 mln Mg CaO. Według O c h a l a  (17) minimalna ilość wapna niezbędna 
dla przeprowadzenia regeneracyjnego wapnowania gleb, rozumianego jako zabieg 
wapnowania podnoszący odczyn gleb o pH niższym niż 4,8 do poziomu co najmniej 
5,0, wynosi ok. 8 mln Mg CaO.  

Uwzględniając aktualne powierzchnie gruntów ornych i udział gleb w prze-
działach odczynu obliczono także zapotrzebowanie na wapno w poszczególnych 
województwach (tab. 5). Zużycie wapna nawozowego w roku gospodarczym 
2010/2011 wg danych GUS w stosunku do obliczonego zapotrzebowania na wapno 
w wariancie optymalnym w większości województw nie przekracza kilkunastu 
procent. Największe pokrycie potrzeb stwierdza się w województwie opolskim – 
47% i zachodniopomorskim – 27%; w skali całego kraju jest to ok.12%. W stosunku 
do zapotrzebowania minimalnego przeciętne w kraju zużycie wapna nawozowego 
wynosi ok. 27%. 

Tabela 5
Aktualne zapotrzebowanie i zużycie wapna nawozowego (Mg CaO∙rok-1)

Województwo
Zapotrzebowanie

Zużycie 
wariant optymalny wariant minimalny

Dolnośląskie 296902 106577 52021
Kujawsko-pomorskie 296902 69976 63748
Lubelskie 429327 187462 58545
Lubuskie 93339 36611 15743
Łódzkie 376180 205430 28888
Małopolskie 331362 175761 8639
Mazowieckie 679124 348054 49191
Opolskie 113360 26180 53341
Podkarpackie 301443 154363 8856
Podlaskie 250683 150090 15376
Pomorskie 216554 82634 36300
Śląskie 190225 83974 13073
Świętokrzyskie 150975 70905 2246
Warmińsko-mazurskie 349753 140718 38159
Wielkopolskie 371758 168221 72973
Zachodniopomorskie 187402 72202 51187
Polska 4635290 2079158 568283

Źródło: obliczenia własne i dane GUS. 

Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal
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W zależności od przyjętych założeń wyniki obliczeń zapotrzebowania na nawozy 
wapniowe wykonanych przez różnych autorów (5, 8, 15) mogą różnić się znacząco, 
niemniej jednak wszystkie jednoznacznie potwierdzają ogromne potrzeby w tym 
zakresie.

Podsumowanie

Poważnym problemem polskiego rolnictwa jest zakwaszenie gleb. Wynika ono po 
części z uwarunkowań naturalnych, a po części jest skutkiem oddziaływania czynników 
antropogenicznych. Od wielu lat udział gleb pilnie wymagających wapnowania stanowi 
ok. 50% gleb użytkowanych rolniczo. Największym udziałem gleb zakwaszonych 
wyróżniają się województwa: podkarpackie, podlaskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, 
mazowieckie i małopolskie. Najmniej takich gleb występuje w województwach opolskim 
i kujawsko-pomorskim. Szacuje się, że dla poprawy odczynu gleb bardzo kwaśnych 
konieczne jest zastosowanie ok. 10 mln Mg CaO, natomiast w celu doprowadzenia 
wszystkich gleb do poziomu optymalnego konieczne byłoby trzykrotnie większe zużycie 
wapna nawozowego.

Rysunek 5. Aktualne zużycie wapna w stosunku do zapotrzebowania wg wariantu optymalnego (%)
Źródło: obliczenia własne i dane GUS.
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ŚRODOWISKOWE SKUTKI ZAKWASZENIA GLEB UPRAWNYCH

Słowa kluczowe: kwaśny odczyn, toksyczny glin, system korzeniowy, tlenki azotu, 
środowisko

Wprowadzenie

Najbardziej znamienną cechą środowiska wzrostu roślin – gleby – jest obecność  
w roztworze glebowym protonów, bez których zarówno powstanie, jak i funk-
cjonowanie świata żywego nie byłoby i nie jest możliwe (14). W glebie zachodzą 
jednocześnie procesy neutralizacji protonów, które wywołują  wtórne zjawiska 
biogeochemiczne, oddziaływające w konsekwencji na życie biologiczne, zarówno 
gleby, jak i roślin wyższych.

Skutki zakwaszenia gleby, będące wypadkową procesów akumulacji i neutralizacji 
protonów (H+) w tym środowisku, rozpatruje się najczęściej w bardzo wąskim, 
uproszczonym ujęciu, biorąc pod uwagę tylko straty produkcyjne w rolnictwie. 
Pośrednim wskaźnikiem strat jest wielkość produkcji roślinnej uzyskanych w na-
stępstwie zabiegu agrotechnicznego, jakim jest wapnowanie. Tak wąskie wyjaśnienie 
skutków zakwaszenia gleb uprawnych, wynika z niedostatecznej wiedzy o zakresie  
procesów wywołanych zakwaszeniem gleb i szeregu negatywnych skutków pro-
wadzących do  zakłócenia funkcjonowania  nie tylko  pól uprawnych, lecz także 
ekosystemów do nich przyległych, wodnych, czy też atmosfery.

Redukcja systemu korzeniowego roślin 

Związki glinu w formie aktywnej oddziaływają ujemnie na szereg procesów życiowych 
rośliny. Głównym, wizualnie niewidocznym bez podjęcia określonych badań, jest redukcja 
systemu korzeniowego (fot. 1). Bezpośrednią przyczyną zakłócenia funkcji rośliny, 
prowadzącą do zahamowania wzrostu korzeni jest: 

• obecność w glebie  aktywnych i toksycznych dla organizmów żywych  form glinu, Al3+;
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• niedobór wapnia i magnezu, składników niezbędnych w procesach formowania 
i wzrostu korzenia.  

Istotą toksycznego wpływu glinu na system korzeniowy rośliny jest zastępowanie 
w apoplaście korzenia kationów zasadowych, głównie wapnia, Ca2+ przez ka-
tiony glinu, Al3+ (11, 16). Jakiekolwiek zjawisko, zaburzające wzrost systemu 
korzeniowego w głąb profilu glebowego ogranicza możliwość wykorzystania 
przez roślinę lokalnych zapasów wody i zawartych w niej ruchliwych składników 
mineralnych, takich jak azotany, a jednocześnie redukuje pobieranie składników 
mało ruchliwych z gleby, takich jak potas i fosfor, warunkujących wykorzystanie 
przez roślinę pobranego azotu.

Redukcja systemu korzeniowego ma charakter przestrzenny, prowadząc do 
dysfunkcji rośliny w całym profilu glebowym. Pojawia się zatem pytanie o skutki 
środowiskowe zmniejszonej wielkości systemu korzeniowego (fot. 1). W tym 
miejscu należy najpierw określić skutki redukcji systemu korzeniowego dla samej 
rośliny i ocenić zarówno wagę produkcyjną, jak i środowiskową zachodzących 
procesów.  Rozważania te należy rozpocząć od analizy skutków redukcji systemu 
korzeniowego dla gospodarki wodnej uprawianej rośliny. Ilość wody możliwej 
do pobrania przez roślinę zależy od kilku czynników kształtujących strukturę 
porów glebowych, takich jak: a) ilość wody opadowej zakumulowanej w glebie, 
b) wielkości systemu korzeniowego. Struktura porów glebowych jest pochodną 
aktywności mikroorganizmów, tempa rozkładu świeżej materii organicznej, aku-
mulacji próchnicy (sekwestracja CO2)  i aktywności fauny glebowej. Wszystkie te 
procesy warunkuje aktualny stan odczynu gleby (10, 13).  Za kryterium potencjału 
rośliny do pobieranie wody i składników mineralnych przyjmuje się pionowy zasięg 
korzeni. Rośliny pobierają bowiem wodę i zawarte w niej składniki mobilne (azotany, 
chlorki, siarczany) w strefie ukorzenienia do 20 cm poniżej zasięgu korzeni. Zatem 
wniosek o ograniczonej możliwości rośliny do korzystania z glebowych zasobów 
składników pokarmowych w warunkach redukcji systemu korzeniowego, jest jak 
najbardziej poprawny. 
Bezpośrednim skutkiem ograniczenia, ściślej redukcji strefy korzeniowej rośliny 
jest: 

• zwiększone wymycie azotanów, chlorków siarczanów;
• brak możliwości pobierania kationów, głównie wapnia i magnezu, w ilości 

niezbędnej do prawidłowego pobierania i gospodarki azotem. 
Obecność w wodach lądowych azotanów, toksycznych dla wielu organizmów 

żyjących w zbiornikach wodnych, skłoniła ustawodawców w wielu krajach do 
uchwalenia ustaw chroniących je przed degradacją. 

Witold Grzebisz, Jean Diatta, Witold Szczepaniak
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> 4,0

Fot. 1. System korzeniowy jęczmienia w warunkach narastającego zakwaszenia 
Źródło: Grzebisz i in., 2008 (6).

6,5 4,0

Klasycznym przykładem prawnych działań prewencyjnych jest obowiązująca w kra-
jach Unii Europejskiej Dyrektywa Azotanowa (EU, 1991), określająca dopuszczalną 
zawartość azotanów, NO3

-, na poziomie 50 mg dm-3, co odpowiada 11,3 mg N-NO3 dm-3. 
Zakresy te uznawane są obecnie za zbyt wysokie, zagrażające populacji ryb, płazów, czy 
też bezkręgowców. W roku 2003 Ministerstwo Ochrony Środowiska Kanady podniosło 
kryteria ochrony wód śródlądowych do 2,9-3,6 mg N dm-3 a w Hiszpanii proponuje się 
podniesienie tej bariery do 2 mg N dm-3 (1). 

W kontekście przedstawionych procesów i skutków nadmiaru azotanów w wodach 
śródlądowych pojawia się pytanie o stopień wpływu stanu zakwaszenia gleby i stopnia 
kontroli tego procesu na dopływ azotanów do wód śródlądowych w Polsce, a w kon-
sekwencji na skutki biologiczne w kontekście utrzymania zasobów pierwotnych i bio-
różnorodności ekosystemów wodnych.

Skutki środowiskowe - sukcesja ekologiczna

Zmiany fizyczne i geochemiczne w glebie indukują szereg procesów 
adaptacyjnych roślin. Sukcesja ekologiczna polega na stopniowym, lecz ciągłym 
procesie  zmian w składzie botanicznym gatunków w krajobrazie. Wyróżnia się 
pięć podstawowych przyczyn sukcesji gatunków: a) procesy glebowe, b) odczyn, c) 
warunki wilgotnościowe, d),  dostępność światła, e) konkurencja roślin. 

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych
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W siedliskach quasi-naturalnych, a takimi są użytki rolne, oddziaływanie protonów, 
H+ na mechanizmy adaptacji roślin do środowiska kwaśnego są obserwowane przez 
człowieka, lecz jednocześnie przyjmowane jako stan różnorodności ekosystemów. 
Rośliny rosnące w siedliskach naturalnych (dzikich) nie wykazują zarówno objawów 
toksycznego działania glinu (manganu), jak i objawów niedoboru fosforu, wapnia, 
czy też  magnezu. Rośliny są zasobne w w/w składniki, co jest fizjologicznym 
wskaźnikiem ich adaptacji do kwaśnego środowiska wzrostu. Jednak wytwarzana 
przez rośliny w okresie wegetacji biomasa jest zdecydowanie mniejsza niż 
wytwarzana przez osobniki rosnące w warunkach optymalnego odczynu (10, 13). 

Klasycznym przykładem zbiorowisk quasi-naturalnych są sosna zwyczajna 
(Pinus silvestris L.) i świerk pospolity (Picea abies L.). Rośliny te wykazują 
wyraźną reakcję na wzrastającą koncentrację toksycznego glinu.  Większe wartości 
cech wskaźnikowych (masa części nadziemnej, masa korzeni, długość korzeni 
siewek) odnotowano dla sosny. Gatunek ten inwestuje związany fotosyntetycznie 
węgiel w większym stopniu w rozbudowę organu absorpcji składników mineralnych 
z gleby – system korzeniowy, niż świerk. Oba gatunki reagują spadkiem wartości 
cech wskaźnikowych w następstwie wzrastającej koncentracji toksycznego glinu 
w roztworze. Odnotować należy także różnice w stopniu reakcji między organami. 
Masa korzeni wykazuje najmniejszy stopień reakcji, czyli względnie największą 
tolerancję na narastającą koncentrację glinu w glebie (16). 

Odczyn gleby a gazowe straty azotu

Azot, podstawowy składnik organizmów żywych, podlega cyklicznym przemianom 
w glebie, poczynając od redukcji azotu cząsteczkowego – N2, a kończąc na redukcji 
najbardziej utlenionej formy, jakim jest anion azotanowy – NO3

-. Proces redukcji 
azotanów do azotu cząsteczkowego jest naturalnym i pożądanym środowiskowo 
zjawiskiem. 

Rośliny pobierają azot w dwóch formach chemicznych, to jest amonowej NH4
+ i azo-

tanowej NO3
-. Formy te pozostają w swoistej zależności, to znaczy kation amonowy 

ulega utlenieniu do anionu azotanowego. Powstały anion zostaje pobrany przez rośliny 
wyższe lub podlega redukcji przez mikroorganizmy. W procesie transformacji azotu  
w glebie pojawiają jako produkty przejściowe związki gazowe (NO, N2O), stanowiące 
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania biosfery i atmosfery (4, 5). 

Pierwszym, w kolejności etapów transformacji azotu w biosferze, jest utlenienie 
azotu amonowego, czyli nitryfikacja. To w pełni naturalne zjawisko zachodzi  
z udziałem bakterii, dla których warunkiem koniecznym dla egzystencji w glebie jest 
tlen. Warunkiem dostatecznym jest odczyn gleby, gdyż proces ten ustaje w glebach  
o pH  mniejszym od 4,5 (5). Od tej wartości pH aż do pH w zakresie 7,0-8,5 wydajność 
procesu utleniania azotu amonowego do azotanów wzrasta. W glebach kwaśnych 
utlenianie kationu amonowego zachodzi z udziałem heterotroficznych grzybów, dla 

Witold Grzebisz, Jean Diatta, Witold Szczepaniak



23

których kationy amonowe są źródłem energii (Fusarium sp., Trichoderma hamatum, 
Chaetomium sp., Gibberella fujikuroi) (5). Sekwencja zachodzących reakcji 
przedstawia się następująco:

N2O

  ↑
           2)←1)

NH4
+ → NH2OH → NOH → NO2

- → NO3
-

W procesie utleniania zredukowanych związków azotu może wystąpić 
tymczasowy stan niedoboru tlenu i wówczas NO2

- (stan 1) staje się akceptorem 
elektronów ulegając tym samym redukcji do N 2O (2) (8).  

Drugi proces prowadzący do strat azotu z pól uprawnych to denitryfikacja. Ten 
proces, jak większość związanych z przemianami azotu w glebie, wynika z aktyw-
ności  szerokiej grupy bakterii, które w warunkach niedoboru tlenu, traktują azotany 
jako akceptor elektronów (w dalszej kolejności siarczany). Denitryfikacja zachodzi 
w wielu sekwencyjnych etapach. W każdym z tych etapów bierze udział inna 
grupa bakterii, produkująca inną reduktazę, a tym samym powstają inne produkty 
przejściowe, z których trzy ostatnie tworzą formy gazowe:

NO3
- → NO2

- → ↑NO → ↑N2O → ↑N2

Podtlenek azotu, N2O jest jednym z podstawowych związków gazowych, 
zaliczanych do tzw. grupy gazów szklarniowych. Okres pół-rozkładu wynosi 
ponad 120 lat a wartość efektu cieplarnianego 1 cząsteczki N2O w porównaniu do  
1 cząsteczki CO2 wynosi 210 (w 100-letnim okresie czasu). W okresie od roku 1750 
do 1998 zawartość N-N2O w atmosferze ziemskiej zwiększyła się o 16%, z 270 do 
314 ppbv. Gaz ten odpowiada obecnie za 6% efektu cieplarnianego (4, 8).  Rolnictwo 
jest jednym z głównych źródeł emisji tego gazu do atmosfery, stanowiąc około 40%, 
w tym nawozy pośrednio dostarczają 60% (9). 

Rolę odczynu, jako czynnika prowadzącego do strat azotu w formie gazowej  
z gleby, trzeba rozpatrywać w kontekście struktury uwalnianych gazowych związków 
azotu. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że gleby kwaśne w środowisku 
naturalnym zawierają względnie małe ilości N-NO3, będące naturalnym substratem 
w procesie denitryfikacji. Gleby uprawne, nawet kwaśne, nawozi się azotem w for-
mie azotanowej, tym samym tworzy się warunki do powstawania aktywnych form 
składnika w glebie. H u e t s c h  i  i n. (7) wykazali istotny wzrost udziału N-N2O 
przy spadku pH poniżej wartości naturalnej dla danej gleby. W glebach kwaśnych do 
pH 5,8-6,0 dominuje emisja N-N2O nad N-N2 (2, 7, 12, 15, 17). 

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych
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Pierwszy aspekt negatywnego oddziaływania podtlenku azotu u tlenków azotu na 
atmosferę wynika z ich udziału w procesach rozkładu stratosferycznego ozonu, O3:

 
N2O + hv → N2 + O (90-94% substratu) 

N2O + O → 2NO (6-10% substratu)
NO + O3 → NO2 + O2
NO2 + O → NO + O2

Uzyskane wyniki eksperymentalne wskazują  na wapnowanie gleb jako czynnik 
ograniczający zarówno łączne straty azotu w procesie denitryfikacji, jak i czynnik 
prowadzący do  zmniejszenia udziału N-N2O. 

Podsumowanie pro-środowiskowej roli wapnowania

Wprowadzone do gleby wapno nawozowe stymuluje aktywność mikroorganizmów 
glebowych, zwiększając mineralizację głównie frakcji labilnej węgla. Wapno, stabilizując 
związki próchniczne gleby, zwiększa tym samym sekwestrację CO2 w glebie. Wzrost 
zawartości próchnicy trwałej prowadzi do powstawania agregatów glebowych, co tym 
samym skutkuje zwiększoną retencją wód opadowych. 

W konsekwencji wielorakiego oddziaływania wapnowania na właściwości 
gleby zwiększa się zarówno jej potencjał produkcyjny, a jednocześnie zmniejsza się 
ujemne oddziaływanie na środowisko. Aspekty ekonomiczno-środowiskowe tego 
prostego zabiegu obejmują szereg skutków, między innymi:

1. Wzrost stabilności sezonowej plonów, co warunkuje bezpieczeństwo żyw-
nościowe kraju. 

2. Zwiększenie sekwestracji CO2 w glebach użytków rolnych i leśnych, co zmniej-
sza ilość gazu w atmosferze. 

3. Zmniejszenie strat azotu do ekosystemów przyległych (wodnych, powietrza), 
prowadzi do zmniejszenia tempa:

• eutrofizacji wód śródlądowych,
•  rozkładu ozonu w stratosferze.  

4. Zmniejszenie nakładów gospodarstwa rolnego na nawozy oznacza także mniej-
sze zużycie energii kopalnej.

5. Zwiększenie efektywności działania a jednocześnie krótszy okres retencji 
pestycydów w glebie zmniejsza zużycie środków ochrony roślin.

Witold Grzebisz, Jean Diatta, Witold Szczepaniak
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Wniosek końcowy

Wapnowanie jest zabiegiem przywracającym podstawowe funkcje gleby. Zabieg ten  
winien być traktowany jako istotny czynnik warunkujący utrzymanie stanów równowagi 
procesów biogeochemicznych w glebach uprawnych i ekosystemach przyległych. Jest 
to więc zabieg agrotechniczny o dużym, korzystnym oddziaływaniu na środowisko,  
a jednocześnie istotnym produkcyjnie i ekonomicznie dla regionu i kraju. 
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Wstęp

Nawozy mineralne to obrotowe środki produkcji kształtujące efektywność 
ekonomiczną gospodarstw. Poziom nawożenia mineralnego jest jednym z głównych 
wskaźników intensywności i efektywności gospodarowania (18). Nawożenie jest 
jednym z najważniejszych czynników decydujących o plonowaniu roślin i żyzności 
gleb. Niewłaściwe stosowanie nawozów może jednak powodować niekorzystne 
zmiany w środowisku ujawniające się w mierzalny sposób w zmianie wskaźników 
żyzności gleby oraz w składzie i jakości wód gruntowych (10, 17). 

W Europie Polska zajmuje trzecie (po Rosji i Ukrainie) miejsce pod względem 
wielkości produkcji nawozów azotowych (12). Roczna produkcja 1833 tys. t N sta-nowi 
1,8 % całkowitej ilości nawozów wytwarzanych na świecie (23). W ostatnich latach 
odnotowano w Polsce znaczny przyrost zużycia nawozów mineralnych, szczególnie 
azotowych. Wynika to z materialnego wsparcia rolnictwa po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej i wzrostu dochodów z działalności rolniczej (16). Znaczna część 
tych środków jest kierowana do dostawców środków produkcji, w tym nawozów 
mineralnych (13). Jednak środki napływające z funduszy unijnych, pośrednio prowadzą 
do nadmiernego uzależnienia dochodów od dotacji, a w konsekwencji mogą osłabiać 
wysiłki (działania) na rzecz poprawy efektywności technicznej produkcji rolniczej (21).

Wielkość zużycia nawozów mineralnych jest w dużej mierze uwarunkowana 
zróżnicowaniem struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, a także 
zachodzącymi procesami koncentracji i specjalizacji produkcji rolniczej (4, 15, 20).
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Celem pracy jest ocena zmian zużycia azotowych nawozów mineralnych, ich 
skutków produkcyjnych (plonowanie roślin) i środowiskowych (saldo bilansu, 
zawartość azotu mineralnego w glebie i stężenie azotanów w wodach podziemnych) 
na przestrzeni ostatnich lat. 

Struktura zużycia nawozów mineralnych

Polska jest liczącym się w świecie producentem nawozów mineralnych. 
Potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do 
nawozów azotowych przekracza 1,8 mln ton, z czego znaczna ilość (ok. 30%) jest 
eksportowana (tab. 1). 

Tabela 1
 Bilans azotowych nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik (N)

ROK

Przychód Rozchód

ogółem produkcja import zmniejszenie 
zapasów ogółem dostawy 

krajowe eksport zwiększenie 
zapasów

w tys. ton
2006 1948,1 1714,3 217,7 16,1 1948,1 1412,0 536,1 -
2007 2078,4 1833,8 244,6 - 2078,4 1446,0 632,4 -
2008 1922,3 1715,7 236,6 - 1922,3 1166,0 789,4 45,7
2009 1893,4 1545,8 307,2 40,4 1893,4 1502,7 390,7 -
2010 1902,6 1637,5 236,7 28,4 1902,6 1327,7 574,9 -

Źródło: GUS (11).

Dominującymi nawozami w strukturze zużycia nawozów azotowych są nawozy 
saletrzano-amonowe (saletry, saletrzak) i mocznik (rys. 1). W większych obszarowo 
gospodarstwach coraz większym zainteresowaniem cieszy się roztwór saletrzano-
mocznikowy (RSM). W kolejnych latach prognozuje się wzrost jego zużycia, 
zwłaszcza w tej grupie gospodarstw.

Ze względu na wystarczające zdolności produkcyjne istniejących fabryk nawozów 
(12), w niedalekiej perspektywie nie przewiduje się znaczącej rozbudowy sektora 
nawozów mineralnych w kraju. Na poziom produkcji i zużycia nawozów mineralnych 
zasadniczy wpływ ma sytuacja ekonomiczna na rynkach płodów rolnych w skali 
światowej, a szczególnie na rynku zbóż. Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym 
na ceny nawozów są ceny gazu ziemnego, od której są silnie uzależnione (24). 

Tamara Jadczyszyn, Jerzy Kopiński
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Zmiany zużycia azotowych nawozów mineralnych w układzie regionalnym

W Polsce zużycie nawozów mineralnych od połowy lat 90. ubiegłego wieku 
wykazuje tendencję wzrostową. Tempo wzrostu zużycia nawozów uległo przy-
śpieszeniu po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej (UE) (9). Jednostkowe 
zużycie azotu, w latach 2009-2012 wynosiło 72,5 kg N∙ha-1 UR w dk1. Z analizy 
długoterminowego trendu (rys. 2) wynika, że roczny przyrost zużycia nawozów w 
Polsce wynosi ok. 2,0 kg∙N ha-1 UR w dk. Stosunek składników pokarmowych N:P:K 
w stosowanym nawożeniu mineralnym ulega stale poszerzeniu na rzecz azotu. Ze 
względów produkcyjnych, ale też środowiskowych jest to zjawisko niekorzystne, 
gdyż prowadzi do zubożenia gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, a także 
do spadku efektywności działania nawozów azotowych, szczególnie w kontekście 
postępującego zakwaszenia gleb (10).

Dynamiczny wzrostowy trend intensywności produkcji w Polsce jest sprzeczny  
z tendencjami mającymi miejsce w krajach UE-15. Dane międzynarodowej statystyki 
publicznej pochodzące z baz Faostat i Eurostat oraz publikowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Nawozowego Fertilizers Europe wskazują, że spośród 
27 krajów UE wyraźną tendencję do zwiększania zużycia nawozów azotowych 
odnotowano, oprócz Polski, także w Czechach, Łotwie i Rumunii (22). Zużycie azotu 
w UE-27 w latach 2002-2010, wykazywało natomiast słabą tendencję spadkową  
z dynamiką 0,6 kg∙ha-1∙rok-1. Sytuacja w Polsce jest o tyle niepokojąca, że w ostatnich 
latach tendencji tej na ogół nie towarzyszyła równie dynamiczna tendencja wzrostu 
1 UR w dk – użytki rolne w dobrej kulturze (użytkowane rolniczo); wg definicji GUS
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Rysunek 1. Zużycie azotu w Polsce według rodzajów nawozów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EFMA, 2012 (1, 2).
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plonowania roślin pomimo istnienia dość ścisłej korelacji pomiędzy zużyciem 
nawozów azotowych i plonami roślin (rys. 3). W roku 2012 przeciętna wydajność 
roślin mierzona w jednostkach zbożowych wzrosła w porównaniu do roku 2002 
tylko o 19%, podczas gdy w tym samym czasie zużycie nawozów azotowych 
mineralnych wzrosło o 48%. W znacznej mierze  sytuacja ta wynika z zaniedbań  
w sferze organizacyjnej rolnictwa. 
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R2 = 0,9258
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Rysunek 2. Długookresowa (20-letnia) analiza trendu zmian zużycia azotu w nawozach mineralnych 
w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (25).

Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest duże regionalne zróżnicowanie 
intensywności produkcji (13), produkcyjności i efektywności rolniczej. Różnice 
poziomu poszczególnych wskaźników, w tym także dotyczące poziomu zużycia 
azotu w nawozach mineralnych pomiędzy województwami są często ponad 
dwukrotne (tab. 2). Wynika to z tego, że z jednej strony funkcjonuje niskonakładowe 
(na ogół ekstensywne) rolnictwo tradycyjne, a z drugiej – rolnictwo intensywne 
odpowiadające współczesnym wymaganiom ekonomiczno-rynkowym, w tym kon-
kurencji. Najbardziej intensywna produkcja roślinna prowadzona jest w Polsce 
zachodniej i północno-zachodniej, a najmniej intensywna na wschodzie i w Polsce 
centralnej. Największy średni przyrost zużycia azotowych nawozów mineralnych 
(powyżej 30 kg N∙ha-1 UR w dobrej kulturze), pomiędzy latami 2004-2006 a 2010-
2012, wystąpił w województwie dolnośląskim, gdzie w latach 2002-2004 poziom 
nawożenia nie przekraczał średniej krajowej (13).

Tamara Jadczyszyn, Jerzy Kopiński
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W województwach kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim zużycie 
azotu w nawozach mineralnych osiągnęło lub nawet przekroczyło średni poziom 
nawożenia w państwach Unii Europejskiej (UE-27) wynoszący ok. 64 kg N∙ha-1 UR 
w dk (1, 2). W tych województwach poziom nawożenia azotem wynosi ponad 90 
kg N∙ha-1 UR w dk (tab. 2). W Polsce wschodniej i centralnej zużycie nawozów 
mineralnych jest mniejsze i mieści się w granicach od 50 do 80 kg N∙ha-1 UR  
w dk. W województwach podkarpackim i małopolskim, o rozdrobnionej strukturze 
agrarnej, z dominującym typem rolnictwa ekstensywnego zużycie azotu w nawozach 
mineralnych jest najmniejsze i nie przekracza poziomu 40 kg N∙ha-1 UR w dk.

2002     2003      2004     2005     2006      2007     2008     2009     2010     2011     2012

Nawożenie mineralne N
Rysunek 3. Dynamika zmian zużycia mineralnych nawozów azotowych i produkcyjności roślin w 

Polsce w latach 2002-2012. Rok 2002 = 100%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (25).
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Zmiany w zużyciu nawozów zaznaczają się najsilniej w przypadku nawozów 
azotowych, ale podobna tendencja dotyczy wszystkich nawozów mineralnych. 
Największy średni przyrost zużycia (powyżej 50 kg NPK∙ha-1 UR w dobrej kulturze) 
występował w województwach o intensywnej produkcji roślinnej, tj.: opolskim  
i wielkopolskim, ale także w dolnośląskim, przy średniej polaryzacji dla Polski 
α=19° (19) (rys. 4).

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem
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Bilans azotu brutto „na powierzchni pola” jako wskaźnik 
zagrożeń środowiskowych

Wprowadzenie na początku XX wieku nawozów mineralnych zwiększyło 
znacznie produktywność sektora rolniczego oraz spowodowało zmiany w sposobie 
użytkowania i zagospodarowania gleby. Procesy te wraz z uprzemysłowieniem  
i emisją gazów zarówno z sektora rolniczego jak i przemysłowego, przyczyniły się 
do degradacji środowiska naturalnego i to na skalę globalną (8). We współczesnym 
rolnictwie postindustrialnym coraz większego znaczenia nabierają jego funkcje 
użyteczności społecznej (będące odzwierciedleniem relacji zachodzących pomiędzy 
wartością środowiska − jako dobra publicznego, a wartością prowadzonej w tym 
środowisku produkcji rolniczej). Działalność rolnicza powoduje znaczącą ingerencję 
w naturalny obieg składników pokarmowych, głównie poprzez intensyfikację 
produkcji. Azot dopływa do rolnictwa głównie w nawozach mineralnych i natural-
nych. Nie bez znaczenia są także ilości dostarczane w formie opadu atmosferycznego, 
azotu związanego przez bakterie wolnożyjące i bakterie symbiotyczne oraz azotu  
w białku pasz importowanych. Z punktu widzenia oddziaływania azotu na środowisko 
bardziej interesujące niż suma dopływu składnika jest saldo bilansu rozumiane 
jako różnica pomiędzy dopływem ze wszystkich źródeł i odpływem w produktach 
roślinnych zabieranych z pola („bilans na powierzchni pola”) lub produktach rolnych 
sprzedawanych z gospodarstwa („bilans u wrót gospodarstwa”).

Rysunek 4. Wielkość zmian nawożenia mineralnego NPK pomiędzy średnimi z lat 2002-2004 a 2009-
2011 (oś OY) w odniesieniu do poziomu nawożenia mineralnego NPK z lat 2002-2004 (oś OX)  

w województwach Polski oraz stopień nachylenia linii trendu tych zmian (polaryzacji)
Źródło: Kopiński, 2013 (15).
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Środowiskowe skutki wysokiej intensywności produkcji rolniczej ujawniają się  
w mierzalny sposób w zmianie wskaźników żyzności gleby oraz w składzie wód 
gruntowych. Saldo bilansu składników mineralnych świadczy o poprawności 
gospodarowania nimi i jest jednym z najważniejszych wskaźników agrośrodo-
wiskowych (14). W bilansie sporządzanym metodą „na powierzchni pola” po stronie 
przychodów uwzględnia się ilość składników w nawozach mineralnych i naturalnych, 
ilość składników wprowadzanych z materiałem siewnym (sadze-niakowym),  
a w przypadku azotu również opad z atmosfery i wiązanie biologiczne. Po stronie 
rozchodów uwzględnia się ilość składnika zabieraną z pola z plonami roślin (rys. 
5). Dzięki jednolitej metodyce możliwe jest dokonywanie porównań regionalnych, 
pomiędzy poszczególnymi państwami (tab. 3). Po wejściu Polski do struktur UE, 
obserwujemy wzrostowy trend salda azotu brutto, wynikający w znacznym stopniu ze 
wzrostu intensywności produkcji roślinnej, mierzonej zużyciem azotowych nawozów 
mineralnych. Aktualnie wielkość salda azotu w Polsce jest zbliżona, lub nawet 
przewyższa wartości  dla niektórych państw UE (tab. 3). 

Tabela 3
Saldo bilansu azotu brutto (kg∙ha-1 UR) Polsce w odniesieniu do średnich wskaźników w UE

ROK Polska UE-15 UE-25 UE-27
2005 63,9 58 56 51
2006 54,7 57 55 53
2007 62,7 56 53 49
2008 49,0 60 55 50

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostatu (7).

Rysunek 5. Główne elementy bilansu azotu brutto (N) obliczanego metodą OECD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD (6).
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Przeciętne saldo bilansu azotu w Polsce w latach 2005-2008, było zbliżone 
do poziomu krajów UE15 i wynosiło 58 kg N∙ha-1 UR. W krajach UE-15 saldo 
bilansu azotu ulega jednak systematycznemu zmniejszaniu, natomiast w Polsce 
w ostatnich latach wzrosło i przekroczyło poziom 60 kg N∙ha-1 (tab. 3). Znaczący 
spadek wielkości salda miał miejsce w Polsce w okresie intensywnych przemian 
gospodarczych i tzw. transformacji ustrojowej na początku lat 90. (tab. 4). Obok 
salda bilansu azotu ważnym wskaźnikiem intensywności produkcji jest stopień 
efektywności wykorzystania składnika, rozumiany jako iloraz całkowitego (ze 
wszystkich źródeł) dopływu i całkowitego odpływu. Jest to wskaźnik podobny do 
wskaźnika zwanego nawozochłonnością produkcji roślinnej.

Z tabeli 4 wyraźnie wynika, że od początku lat 90-tych nastąpiło przejście od 
intensywnego modelu produkcji rolnej charakteryzującego się dużym zużyciem 
nawozów azotowych, dużą obsadą zwierząt i małym zużyciem pasz przemysłowych 
na model bardziej ekstensywny, w większym stopniu nastawiony na wydajność 
jednostkową i jakość produkcji. Obecnie, począwszy od 2006 roku, saldo bilansu 
azotu w Polsce uległo zwiększeniu, a główną tego przyczyną jest zwiększające się 
zużycie nawozów azotowych obok zbyt małego postępu w wydajności jednostkowej 
produkcji roślinnej. Z badań IUNG-PIB (19) wynika, że w latach 2006-2011 
w Polsce wielkość potencjalnie utraconej produkcji roślinnej tylko z powodu 
nieuregulowanego odczynu gleb wyniosła rocznie średnio 4,3 j. zb.∙ha-1 UR w dk 
i była na ogół dwukrotnie większa niż potencjalna produkcja tracona z powodu 
niekorzystnych warunków pogodowych. W aspekcie środowiskowym konsekwencją 
tego stanu jest migracja niewykorzystanych w procesie produkcji składników 
nawozowych do wód powierzchniowych i gruntowych. Szczególnie niebezpieczne 
są biogenne związki azotu i fosforu. Obecnie wielkość możliwych strat składników 
nawozowych spowodowanych nieuregulowanym odczynem gleb w Polsce szacuje 
się na ok. 25 kg NPK z 1 ha (w tym blisko połowę stanowią związki azotu) (19). 
Oczywiście istnieją możliwości ograniczenia tych strat przez zabieg wapnowania, 
gdyż uregulowanie odczynu gleb prowadziłoby do poprawy plonowania roślin 
(wzrostu produkcyjności) i lepszego wykorzystania składników nawozowych, czyli 
spadku nawozochłonności.

Zarówno poszczególne elementy bilansu azotu jak i jego saldo są znacznie 
zróżnicowane regionalnie (tab. 5). Bardzo duże nadwyżki bilansowe azotu występują 
w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim, w których 
należy oczekiwać dużej presji na środowisko ze strony nadmiaru azotu. 

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem
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Tabela 4

 Wybrane elementy bilansu azotu brutto w Polsce w latach 1985-2012

Wyszczególnienie
Średnia z lat:

1985-
1987

1988-
1990

1991-
1993

1994-
1996

1997-
1999

2000-
2002

2003-
2005

2006-
2008

2009-
2012

Nawożenie mineralne azotem  
w kg N∙ha-1 UR

70,2 73,5 36,4 45,0 49,4 49,9 54,2 68,0 72,6

Obsada zwierząt inwentarskich  
w DJP∙ha-1 UR

67,0 65,5 58,7 51,9 51,2 43,9 43,4 44,0 47,3

Wynoszenie azotu w zbiorach 
roślin towarowych w kg N∙ha-1 UR

34,6 36,7 32,1 32,5 34,7 33,8 37,3 38,0 43,6

Wynoszenie azotu w zbiorach 
roślin pastewnych oraz TUZ 
w kg N∙ha-1 UR

39,5 36,4 27,3 24,6 26,2 22,4 22,1 24,9 29,1

Saldo bilansu azotu brutto  
w kg N∙ha-1 UR

65,9 68,0 38,4 42,5 41,9 44,3 47,5 59,2 56,9

Efektywność wykorzystania azotu 
(odpływ/dopływ x 100) w %

56,2 55,3 64,2 60,7 62,2 58,8 58,0 54,0 58,3

Źródło: Opracowanie własne oraz dane GUS (25).

W województwach z wysokimi nadwyżkami azotu wykorzystanie składnika jest 
gorsze od średniej wartości dla Polski. Natomiast niskie saldo azotu w województwach 
małopolskim i podkarpackim związane jest ze słabym plonowaniem roślin. Nadwyżki 
bilansowe na poziomie szacowanego opadu azotu z atmosfery (17 kg∙ha-1 UR) 
mogą skutkować zubożeniem gleb prowadząc do spadku ich żyzności, a następnie 
degradacji. Cele produkcyjne (plony roślin) w relacji do celów środowiskowych 
oceniane przez pryzmat wyników bilansu azotu i jego wykorzystania są obecnie 
najlepiej łączone w województwach: dolnośląskim, lubelskim, podlaskim i świę-
tokrzyskim. Chociaż na przestrzeni 10 lat wyniki bilansu i ich wymowa ulegają 
bardzo dużej fluktuacji. 

W województwach wyróżniających się wysokim dodatnim saldem  bilansu 
azotu na pola uprawne wnoszone są znaczne ilości składnika, zarówno w nawozach 
mineralnych jak i naturalnych (pochodna wysokiej dostawy pasz przemysłowych), 
które pomimo wysokiej intensywności produkcji roślinnej, z różnych powodów 
– słabe gleby, zakwaszenie, warunki pogodowe – nie są w wystarczającym 
stopniu wykorzystywane. Istotne znaczenie ma tu poziom zużycia nawozów 
mineralnych i na-turalnych. Te dwa źródła stanowią obecnie w Polsce ponad 80% 
przychodu składnika. Najwyższą dynamikę zmian, widocznych zarówno w układzie 
przestrzennym i cza-sowym, stwierdza się w poziomie zużycia mineralnych nawozów 
azotowych (rys. 6). Największy przyrost zużycia azotowych nawozów mineralnych 
(szacowany na 30-60%) miał miejsce, w ostatnich 11 latach w województwach: 
dolnośląskim,  mazowieckim, opolskim i wielkopolskim.

Tamara Jadczyszyn, Jerzy Kopiński
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Znaczące ograniczenie zużycia azotu w nawozach mineralnych nastąpiło 
tylko w województwie małopolskim. Wahaniom ulega także pula azotu 
dostarczana w nawozach naturalnych, przy zaznaczającym się trendzie 
polaryzacji. W województwach mających niską obsadę zwierząt pogłębia się 
spadek pogłowia i przybywa gospodarstw bezinwentarzowych. Procesy te 
przebiegają zgodnie z zasadą określoną przez A n d r e a e  (3) „ekstensywnie 
organizować, intensywnie produkować”. Nasilają się także procesy specjalizacji  
i koncentracji produkcji, które dość wyraźnie zaznaczają się w ocenie mniejszych 
jednostek administracyjnych czy gospodarstw. Z „symbolicznej” produkcji 
zwierzęcej rezygnują także gospodarstwa nastawione tylko na „samozaopatrzenie”. 

Analizując strukturę wnoszenia azotu również obserwuje się dość wyraźne 
zróżnicowanie regionalne (rys. 7). Tylko w województwie podlaskim udział azotu 
pochodzenia zwierzęcego jest większy od ilości azotu wnoszonego w postaci 
nawozów mineralnych na powierzchnię użytkowaną rolniczą (w dobrej kulturze). 
Znaczący udział (25% lub więcej) w strukturze przychodowej bilansu azotu 
województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, stanowi azot  
z pozostałych źródeł. 

Zróżnicowanie regionalne widoczne jest także w przypadku strony rozchodowej 
(wynoszenia) bilansu azotu (rys. 8). Oczywiście jej kształt zależy przede wszystkim 
od struktury użytkowania ziemi, a także jej produktywności. W województwach: 
małopolskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim, wiodących w chowie bydła 
oraz w województwie małopolskim znaczna ilość azotu pobierana i wynoszona jest 
w zbiorach roślin pastewnych uprawianych na gruntach ornych (GO) i w zbiorach  
z trwałych użytków zielonych (TUZ).

Tamara Jadczyszyn, Jerzy Kopiński

Rysunek 6. Zmiany w puli azotu w nawozach mineralnych i powstającego w trakcie produkcji 
zwierzęcej pomiędzy latami 2002-2004 a 2010-2012

Źródło: opracowanie własne.
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W Polsce, w latach 2009-2011, globalna produkcja roślinna z powierzchni 
wykorzystywanej rolniczo osiągnęła średnio 39 j. zb.∙ha-1 UR w dk, po wzroście 
tylko o 5 j. zb. w porównaniu do lat 2002-2004. Mimo ponad dwukrotnie wyższego 
poziomu plonowania roślin w grupie województw z najbardziej intensywną produkcją 
roślinną niż w województwach o ekstensywnym charakterze tej produkcji, istniejące 
dotychczas i tak duże różnice regionalne uległy dalszemu pogłębieniu (polaryzacji) (15). 

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem

Rysunek 7. Udział głównych źródeł wnoszenia (wpływu) azotu w przychodowej stronie bilansu azotu 
brutto dla Polski i województw w latach 2010-2012

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach i stężeń azotanów w wodach 
glebowo-gruntowych

Niewykorzystany przez rośliny azot, pozostający w glebie po zbiorach jest 
podatny na wymywanie przez wody opadowe. W okresie jesienno-zimowym gleba jest 
nasycona wodą, a jej nadmiar odpływa z profilu glebowego zasilając wody podziemne. 
Wraz z wodą drenującą w dół profilu glebowego przemieszczają się rozpuszczone 
w niej związki azotu. Im większa jest zatem zawartość azotu mineralnego w glebie 

Tamara Jadczyszyn, Jerzy Kopiński

Rysunek 8. Udział głównych źródeł wynoszenia (odpływu) azotu w rozchodowej stronie bilansu 
azotu brutto dla Polski i województw w latach 2010-2012

Źródło: opracowanie własne.
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jesienią, tym większe ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami. Niestety wyniki 
badań monitoringowych wskazują, że zasoby azotu mineralnego w glebach jesienią 
na przestrzeni ostatnich lat uległy zwiększeniu (tab. 6). W zależności od kategorii 
agronomicznej gleby przyrost zawartości azotu mineralnego w glebie wynosi od 18 
do 31 kg N∙ha-1. W tym czasie tj. od 1997 do 2012 r. zużycie nawozów mineralnych 
wzrosło o 23 kg N∙ha-1, a saldo składnika zwiększyło się o 15 kg N ∙ha-1 (tab. 4).

Tabela 6
Przeciętne zawartości azotu mineralnego Nmin w kg∙ha-1 w profilu gleby do 90 cm

Kategoria agronomiczna gleby
Lata:

1997-2006 2008-2011 
Bardzo lekka 79 105
Lekka 90 121
Średnia 95 115
Ciężka 96 114

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań monitoringowych.

Na rys. 9 przedstawiono przeciętne zawartości azotu mineralnego w profilu 
gleby do głębokości 90 cm w okresie jesieni w latach 2008-2011 w poszczególnych 
województwach. Wyniki pochodzą z badań monitoringowych prowadzonych przez 
IUNG-PIB we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Największe 
zasoby azotu stwierdza się w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, 
wielkopolskim i opolskim. Jest to azot potencjalnie podatny na straty w wyniku 
wymywania w okresie jesienno-zimowym. Jednak o rzeczywistych stratach 
azotu decyduje szereg czynników, z których najważniejsze to: ilość opadów 
atmosferycznych w okresie od jesieni do wiosny, właściwości retencyjne gleb, 
zamarzanie i rozmarzanie gleb, pokrycie roślinnością etc.

Przeciętne stężenie azotanów w wodach glebowo-gruntowych na głębokości 
ok. 90 cm przedstawiono na rysunku 10. Stężenie to, w monitorowanych punktach, 
na obszarze województwa wielkopolskiego w latach 2008-2011 przewyższało 
poziom 50 mg NO3∙dm-3, a w województwach: mazowieckim, łódzkim i kujawsko-
pomorskim było wyższe niż 40 mg NO3∙dm-3. Zgodnie z Dyrektywą Azotanową (5) 
wody zawierające powyżej 50 mg NO3∙dm-3 uznaje się za zanieczyszczone azotanami, 
zaś wody zawierające powyżej 40 mg NO3∙dm-3, jako zagrożone zanieczyszczeniem. 
Wyniki badań monitoringowych wskazują, że na obszarze wskazanych województw 
centralnej Polski produkcja rolna w znaczący sposób oddziałuje na środowisko 
wodne.

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem
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Rysunek 9. Przeciętne zawartości azotu mineralnego (Nmin) w glebie do 90 cm w okresie jesieni  
w latach 2008-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z monitoringu.
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Rysunek 10. Przeciętne zawartości azotanów (mg N-NO3∙dm-3) w wodach glebowo-gruntowych  
w latach 2008-2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z monitoringu.
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Podsumowanie

Potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do 
nawozów azotowych przekracza 1,8 mln ton, z czego znaczna ilość (ok. 30%) jest 
eksportowana. Dominującymi nawozami w strukturze zużycia nawozów azotowych 
są nawozy saletrzano-amonowe (saletry, saletrzak) i mocznik.

Z analizy długoterminowego trendu wynika, że roczny przyrost zużycia nawozów 
w Polsce wynosi ok. 2,0 kg∙N ha-1 UR w dk. Stosunek składników pokarmowych 
N:P:K w stosowanym nawożeniu mineralnym ulega stale poszerzeniu na rzecz azotu. 
Ze względów produkcyjnych, ale też środowiskowych jest to zjawisko niekorzystne, 
gdyż prowadzi do zubożenia gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, a także 
do spadku efektywności działania nawozów azotowych, szczególnie w kontekście 
postępującego zakwaszenia gleb. Wzrostowy trend w intensywności produkcji 
rolniczej w Polsce jest sprzeczny z tendencjami obserwowanymi w większości 
krajów krajach UE, w tym w UE-15. Sytuacja w Polsce jest o tyle niepokojąca, 
że w ostatnich latach tendencji tej na ogół nie towarzyszył równie dynamiczny 
wzrost plonowania roślin. W roku 2012 przeciętna wydajność roślin mierzona  
w jednostkach zbożowych wzrosła w porównaniu do roku 2002 tylko o 19%, podczas 
gdy w tym samym czasie zużycie nawozów azotowych mineralnych wzrosło o 48%. 

Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest duże zróżnicowanie regionalne, 
w tym intensywności produkcji, produkcyjności i efektywności rolniczej. Różnice 
poziomu poszczególnych wskaźników, w tym także dotyczące poziomu zużycia azotu 
w nawozach mineralnych, pomiędzy województwami są często ponad dwukrotne.

W Polsce w ostatnich latach, w przeciwieństwie do krajów UE, saldo bilansu azotu 
rosło i przekraczało poziom 60 kg N∙ha-1 UR w dk. Główną przyczyną rosnącego 
salda azotu jest zwiększające się jego zużycie w nawozów azotowych, obok zbyt 
małego postępu wydajności jednostkowej produkcji roślinnej.

Aktualnie bardzo duże nadwyżki bilansowe azotu występują w województwach: 
kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Świadczy to o dużej presji na 
środowisko ze strony nadmiaru azotu, co potwierdzają wyniki badań wód glebowo-
gruntowych. Z kolei względnie korzystnie pod tym względem może wyglądać 
sytuacja w województwach małopolskim i podkarpackim, w których mała presja 
ze strony nadmiaru azotu wiąże się także z małymi plonami roślin. Stosunkowo 
niewielkie nadwyżki azotu na poziomie opadu atmosferycznego (17 kg∙ha-1 UR) 
wskazują na procesy ubożenia gleb i spadku ich żyzności. Cele produkcyjne (plony 
roślin) w relacji do celów środowiskowych (umiarkowane saldo bilansu i dobre 
wykorzystanie dopływającego azotu), oceniane przez pryzmat wyników bilansu 
azotu, są obecnie najlepiej łączone w województwach: dolnośląskim, lubelskim, 
podlaskim i świętokrzyskim. Natomiast w czterech województwach centralnej 
Polski zawartość azotanów w wodach glebowo-gruntowych przewyższa wartości 
dopuszczalne wg Dyrektywy Azotanowej.

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) 
I AZOTANÓW (III) W ROŚLINACH*

Słowa kluczowe: azotany (V), azotany (III), azotyny, warzywa, pobieranie, nawożenie, 
warzywa ekologiczne, warzywa  konwencjonalne

Rośliny pobierają azot z gleby w dwóch podstawowych formach: azotanowej NO3
- 

oraz amonowej NH4
+. Azotany (V) są naturalnymi metabolitami roślin, dzięki którym 

mogą one budować swoje wszystkie białka. Intensywne nawożenie mineralne powo-
duje jednak wzmożone pobieranie związków azotowych, których rośliny nie są w sta-
nie przetworzyć  na białko (6). W efekcie dochodzi do nadmiernego wysycenia tkanek 
roślinnych azotanami (V), do ich kumulacji oraz kumulacji ich zredukowanych form 
− azotanów (III), potocznie nazywanych azotynami (20).

Azotany (V) same w sobie nie stanowią poważnego zagrożenia toksykologicz-
nego ponieważ są szybko metabolizowane w przewodzie pokarmowym człowieka  
i zwierząt, a następnie usuwane wraz z moczem (4). Problem zdrowotny związany  
z narażeniem na azotany (V) wynika z faktu, że w przewodzie pokarmowym ulegają 
one redukcji do azotanów (III) (6). Azotyny wykazują bardzo silne działanie methemo-
globinotwórcze, czyli upośledzają zdolność krwi do zaopatrywania komórek w tlen.  
W grupie szczególnie narażonej znajdują się osoby starsze, chore oraz niemowlęta  
i małe dzieci, ze względu na fizjologiczną podatność ich erytrocytów na utlenowanie 
(4). Azotany (III) reagują również z aminami tworząc nitrozoaminy − związki o udo-
wodnionym, działaniu kancerogennym, mutagennym i teratogennym (17).

Jak wspomniano zawartość azotanów (V) oraz azotanów (III) w roślinach wa-
runkuje nawożenie, ale również szereg innych czynników takich jak: okres uprawy 
(15%), warunki glebowe (20%), stopień nawożenia i zasobność gleby (30%), wa-
runki klimatyczne (25%) oraz czynniki genetyczne (10%) (liczby w nawiasach 
mówią o szacowanym wpływie poszczególnych czynników na ostateczną zawartość 
azotanów (V) w roślinach) (21,1). 
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Uwarunkowania genetyczne i wiek rośliny 

W związku z tym, że zawartość azotanów (V) wyraźnie zależy od czynników 
genetycznych, stężenie tych związków w roślinach stanowi istotną cechę gatunku 
a nawet odmiany. Pod względem zdolności do kumulowania azotanów (V) rośliny 
warzywne dzieli się na kilka grup. Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że 
pewne rośliny mają szczególną skłonność do kumulacji azotanów (V) w tkankach 
(tzw. hiperakumulatory azotanów). Wyniki badań J a w o r s k i e j (9) wskazują, 
że szpinak potrafi gromadzić nawet do 7g NO3

-·kg-1 świeżej masy rośliny. Warto 
podkreślić, że część autorów dodatkowo wyróżnia grupę warzyw o znacznych waha-
niach zawartości azotanów w obrębie tego samego gatunku, należą do niej np. cebula, 
kalafior, por (21). Owoce zawierają zwykle mniej niż 10 mg NO3

-·kg-1 świeżej masy,  
z wyjątkiem bananów i truskawek, które mogą zawierać azotany (V) w ilości 25-150 
mg NO3

-·kg-1.
Tabela 1

Klasyfikacja roślin warzywnych w zależności od zdolności kumulowania azotanów (V)

Zawartość azotanów (V)
[mg·100g-1 świeżej masy] Gatunki warzyw

Bardzo niska < 20 karczochy, szparagi, fasola, czosnek, groch, pataty, pomidory, 
arbuz, papryka

Niska 20 do < 50 brokuły, ogórek, dynia

Średnia 50 do <100 marchew, kapusta, koper, rzepa, seler naciowy, pietruszka 
korzeniowa

Wysoka 100 do < 250 kalarepa, cykoria

Bardzo wysoka >250 seler, szpinak, sałata, rzodkiew, burak ćwikłowy, wczesna 
kapusta, rukola

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hord i in., 2009 (7) oraz Wojciechowska, 2005 (21).

Zawartość azotanów w roślinach w dużym stopniu zależy również od wieku (fazy 
wegetacyjnej) rośliny (1). Rośliny młode gromadzą znacznie większą ilość azotanów 
(V) w biomasie niż starsze, co jest następstwem przewagi procesów pobierania 
jonów nad procesami ich redukcji i znacznego wzrostu stężeń azotanów w młodych 
liściach (nawet powyżej 1% s.m.). Znajomość dynamiki przemian azotowych  
w roślinie jest istotna przy wyborze optymalnego terminu zbiorów. Według badań  
W o j c i e c h o w s k i e j  (21) dojrzała sałata masłowa w fazie zbioru może zawierać 
o 50% i o 35% mniej azotanów (odpowiednio w uprawie szklarniowej i konwen-
cjonalnej) niż ta, zebrana w okresie zawiązywania się główek.

Nadmierną akumulację azotanów stwierdza się raczej w grupie roślin o krótszym 
okresie wegetacji i tzw. wczesnych. Wczesne odmiany ziemniaka mają zdolność 
gromadzenia ponad dwukrotnie większej ilości azotanów w porównaniu do od-
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mian średniowczesnych i niemal pięciokrotnie większej niż odmiany późne i tzw. 
średniopóźne (21). Potwierdzają to wyniki badań warzyw z łódzkich hal i targowisk 
przedstawione w tab. 2.

Tabela 2
Zawartość azotanów (V) w wybranych warzywach (mg·kg-1). Sezon wiosna − lato od 1 kwietnia do 

30 września, sezon jesień-zima od 1 października do 31 marca

Sezon Liczba próbek
NaNO3 (mg·kg-1)

minimum maksimum średnia
Kapusta biała

Wiosna − lato 12 75,0 915,2 522,3
Jesień − zima 13 30,5 655,4 508,7

Sałata
Wiosna − lato 12 879,8 4690,0 3034,0
Jesień − zima 11 632,5 4520,0 2877,0

Burak ćwikłowy
Wiosna − lato 10 422,5 2250,0 1038,0
Jesień − zima 15 461,4 2420,0 1295,0

Kalafior
Wiosna − lato 15 58,7 670,5 335,7
Jesień − zima 10 33,2 390,4 210,6

Marchew
Wiosna − lato 20 61,8 342,8 184,4
Jesień − zima 17 98,7 455,0 202,2

Ogórek
Wiosna − lato 20 44,7 354,7 105,9
Jesień − zima 20 41,2 312,3 98,4

Pomidor
Wiosna − lato 17 94,5 191,0 82,3
Jesień − zima 23 41,1 153,8 60,5

Źródło: Gajewska i in., 2009 (6).

Należy mieć świadomość, że stężenie azotanów (V) w tkankach roślin nie jest 
równomierne, a typowe stężenia azotanów (V) w poszczególnych częściach roślin  
w kolejności malejącej przedstawia się następująco: szypułki>liście>łodyga>korzenie 
>bulwy>cebulka >owoce>nasiona (7).

Czynniki wpływające na zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w roślinach
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Czynniki glebowe, nawożenie i herbicydy

W naturalnych warunkach mikroflora gleby w kolejnych reakcjach cyklu 
azotowego przekształca azot do azotanów (V), które następnie są pobierane przez 
rośliny. Azotany (V) w tkankach roślinnych redukowane są następnie stopniowo 
do azotanów (III). Gdy ilość dostępnych związków azotowych w glebie wzrasta  
i przekracza możliwości denitryfikacyjne gleby następuje kumulacja azotanów (V) 
w roślinach. 

Warunki glebowe mogą determinować ilość azotanów w warzywach na kilka 
sposobów. Po pierwsze, rodzaj gleby wpływa na zawartość tych związków na 
głębokościach dostępnych dla korzeni roślin. Gleby lekkie pozwalają na wymy-
wanie jonów azotanowych w głąb profilu utrudniając pobieranie ich roślinom, 
zaś gleby ciężkie, torfowe, czarnoziemy i te z dużą zawartością materii organicz-
nej zatrzymują jony, przez co wpływają dodatnio na akumulację azotanów (V)  
w roślinach (21). Drugim czynnikiem znacząco wpływającym na kumulację tych 
związków w tkankach roślin jest odczyn gleby, ponieważ warunkuje on dostępność 
wielu związków, w tym azotanów (V). Przy pH gleby zbliżonym do obojętnego 
lepszym źródłem jest azot amonowy (N-NH4

+). Duże ilości azotanów (V) dostar-
czane do środowiska z nawozami azotowymi w rolnictwie i leśnictwie wraz z in-
nymi zanieczyszczeniami obecnymi w środowisku powodują zakwaszanie gleby, co 
zwiększa ilość azotanów (V) dostępnych dla roślin, a zwiększona ilość azotanów 
(V) w glebie wydatnie przyczynia się do ich kumulowania w roślinach. Warto 
podkreślić, że wraz ze spadkiem odczynu gleby wzrasta również zdolność do pobie-
rania i kumulowania metali ciężkich. Zdaniem W o j c i e c h o w s k i e j  (21), aby 
ograniczyć pobieranie zarówno jonów azotanowych (V) jak i metali optymalne pH 
gleby powinno oscylować między 6,5 a 7,5.

Zasobność gleby w składniki mineralne również warunkuje pobieranie azotanów 
(V). Czynnikami wspomagającymi gromadzenie azotanów w biomasie są: niedobór 
fosforu (zwłaszcza w starszych tkankach), magnezu i molibdenu (5). Deficyt molib-
denu, jako składnika wchodzącego w skład reduktazy azotanowej, powoduje spo-
wolnienie redukcji i kumulację azotanów w tkankach, zaś niedobór żelaza hamuje 
asymilację azotanów z gleby.

Jednym z najistotniejszych czynników warunkujących poziom azotanów w roś-
linach jest nawożenie. Wpływ wywiera zarówno poziom nawożenia (dawkowanie), 
sposób aplikacji jak i forma nawozu wprowadzanego do gleby. W przypadku bardzo 
wielu upraw wykazano, że wraz ze wzrostem dawki nawozów azotowych wzrasta 
nie tylko plon, ale również znacząco zawartość azotanów w uprawach sałaty, rzod-
kiewki, buraków czy ziemniaków (16, 13, 21). Największy wzrost zawartości azo-
tanów w tkankach roślinnych notuje się poprzez nawożenie azotem w formie azo-
tanowej. Jest to forma najchętniej przyswajana przez rośliny, gdyż jony azotanowe 
pełnią funkcje odżywcze i zapasowe, uczestniczą w utrzymaniu równowagi anio-
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nowo – kationowej oraz korzystnie wpływają na zjawiska osmotyczne, zarówno na 
poziomie komórki, jak i całej rośliny. Obniżenie ilości azotanów w warzywach jest 
możliwe poprzez nawożenie zredukowanymi formami azotu, takimi jak mocznik 
czy nawozy amonowe. Nawożenie azotem w dawkach niedostosowanych do potrzeb  
pokarmowych roślin oraz tempa wzrostu nagromadzania azotu, w szczególności 
stosowanie zbyt dużych jednorazowych dawek składnika powoduje, przynajmniej 
okresową, nadmierną akumulację azotanów w tkankach, a patrząc kompleksowo –
również powoduje straty poprzez wymywanie lub ulatnianie do atmosfery w proce-
sie denitryfikacji. Zróżnicowanie warzyw pod względem zawartości azotanów (V) 
jest wyraźnie udokumentowane w zestawieniach porównujących płody uprawiane  
w sposób konwencjonalny z tymi pochodzącymi z rolnictwa ekologicznego (17), 
gdzie nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych (tab. 3). R e m b i a ł k o- 
w s k a (17) uważa, że żywność ekologiczna zawiera prawie dwukrotnie mniejszą 
zawartość azotanów (V) niż żywność konwencjonalna.

W badaniach oceniających wpływ nawożenia azotowego i terminu zbioru na 
końcową zawartość azotanów w biomasie zauważono, że wpływ zwiększonej dawki 
azotu na zawartość azotanów (V) w bulwach zależał od terminu zbioru. Z badań  
M a c h n a c k i e g o  (14) wynika, że w pierwszym terminie zbioru, tj. po 60 dniach 
wegetacji, statystycznie istotną zwyżkę zawartości azotanów (V) w biomasie zaob-
serwowano po zastosowaniu dawki 80 kg·ha-1, tymczasem w późniejszym terminie 
zbioru, po całkowitym zaschnięciu naci, statystycznie istotną zwyżkę azotanów (V) 
w biomasie roślin wywołała dawka 120 kg·ha-1.

Tabela 3
Zawartość azotanów w warzywach pochodzących z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych 

Autorzy badań Gatunek rośliny

Warzywa z gospodarstw 
konwencjonalnych −  

śr. zawartość mg N-NO3·kg-1 
świeżej masy

Warzywa z gospodarstw 
ekologicznych −  

śr. zawartość mg N-NO3·kg-1 
świeżej masy

Leszczyńska 1996

Pietruszka – korzeń 383 234
Marchew 293 154
Ziemniaki 203 145

Burak cukrowy 2255 932
Rzepa 928 147

Rutkowska 1999

Kapusta biała 512 99
Kapusta czerwona 643 176

Marchew 461 102
Pietruszka – korzeń 381 116

Rembiałkowska 1999

Ziemniaki 229 99
Marchew 266 155

Kapusta biała 908 344
Buraki 2217 1343

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rembiałkowska, 2002 (17).

Czynniki wpływające na zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w roślinach
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Hiperakumulacja azotanów w roślinach może być również skutkiem zastoso-
wania niektórych herbicydów:

• pochodnych diazyn i triazyn (amitrol, atrazyna, prometryna, propazyna, syma-
zyna)

• herbicydów aryloalkanokarboksylowych, głównie pochodnych kwasu fenoksy - 
octowego (kwas 2,4-dwuchlorooctowy, kwas 2,4,5-trichlorooctowy) (3,13). 

Należy podkreślić, że w ostatnich latach nastąpił wzrost zużycia właśnie her-
bicydów będących pochodnymi kwasu fenoksyoctowego, co budzi niepokój 
również w kontekście potencjalnych zagrożeń toksykologicznych związanych  
z przeazotowaniem środowiska (8). 

Czynniki klimatyczne

Zahamowanie procesów redukcji azotanów (V) do azotanów (III) w następstwie znacz-
nego ograniczenia procesu fotosyntezy w wyniku niedostatecznego nasłonecznienia 
i/lub niskich temperatur i/lub ujemnego bilansu wodnego, powoduje wzrost ilości 
azotanów (V) w tkankach roślinnych (3, 21). Główną przyczyną tego zjawiska jest 
indukujący wpływ światła na powstawanie bezpośrednich i pośrednich produktów fo-
tosyntezy (będących akceptorami zredukowanych form azotu) (21). Jak udowodniono, 
susza sprzyja akumulowaniu azotanów (3, 2, 21). Okresy suszy powodują nagromadza-
nie się azotanów (V) w roślinach, głównie ze względu na spowolnienie tempa redukcji 
do azotanów (III) (21).  W warzywach korzeniowych ilość jonów NO3

- w korzeniach, po 
spadku wywołanym obumieraniem części nadziemnej, może wzrosnąć, gdy pojawi się 
ciepła jesienna pogoda indukująca tworzenie się nowych liści. Pobrane azotany są wte-
dy transportowane do liści i poziom azotanów (V) w korzeniu, nawet w fazie zbiorów, 
może okazać się znaczący (21). Wraz ze spadkiem temperatury pobieranie azotanów 
zmniejsza się a w końcu ustaje przy niskich temperaturach. Potwierdzają to badania  
K r u c z k a  i  S u l e w s k i e j  (11), którzy zauważyli, że kukurydza znacząco ogranicza 
przyswajanie azotu przy temp. poniżej 5°C. Jak wykazano w wieloletnim doświadczeniu 
IHAR na ziemniakach, w warunkach dużych opadów zmniejszeniu ulegała wartość po-
brania i wykorzystania azotu (22).

Przytoczone informacje na temat różnorodności czynników warunkujących 
akumulację azotanów (V) w roślinach potwierdzają również wyniki badań G a j d y  
i  K a r ł o w s k i e g o  (5). Autorzy wykazali, że poziom zanieczyszczenia warzyw  
w obrębie tego samego gatunku bardzo się różni. Badając zanieczyszczenie szpinaku 
azotanami (V) zanotowali stężenia od 29 do 6757 mg NO3

-·kg-1świeżej masy, z tym, 
że aż 28% prób zawierało poniżej 180 mg NO3

-·kg-1. Na podstawie otrzymanych 
wyników można wysnuć wniosek, że zanotowane różnice w zawartości azotanów 
(V) musiały wynikać z czynników innych niż genetyczne, czyli prawdopodobnie  
z różnic w nawożeniu, terminie uprawy, warunkach glebowych bądź jeszcze z in-
nych, omówionych wcześniej.
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Analiza czynników wpływających na zawartość azotanów (V) w roślinach jest nie-
zwykle ważna w kontekście doniesień mówiących, że źródłem ok. 85% ogólnej dziennej 
dawki azotanów pobieranych przez człowieka są właśnie warzywa (15, 7, 19).

Zawartość azotanów (III) w roślinach

W czasie wegetacji azotany (III) pojawiają się w roślinach w niewielkiej ilości 
jako produkt powolnej redukcji pobranych azotanów (V) (21). Zdaniem J a- 
w o r s k i e j  (10) istnieją rośliny, jak np. szpinak czy czteroróg rozłożysty (szpinak 
nowozelandzki), które oprócz zdolności do kumulowania dużych ilości azotanów 
(V), wykazują również tendencję do gromadzenia w biomasie liści dużych ilości 
azotanów (III), zwłaszcza gdy stosowane są niewłaściwe zabiegi agrotechniczne. 
Jest to niepokojące zjawisko, dlatego, że azotyny są niebezpieczne dla zdrowia ludzi  
i większości zwierząt, gdyż wywołują methemoglobinemię i w skrajnych przypad-
kach ich nadmierne pobranie może zagrażać zdrowiu i życiu.

Ilość azotanów (III) i azotanów (V) w roślinach przetworzonych i przechowywa-
nych nie odpowiada nigdy ilości pobranej przez rośliny w czasie wegetacji. Wynika to  
z faktu, iż już samo zerwanie roślin, procesy wstępnej obróbki (mycie, obieranie,  
rozdrabnianie) jak i różne techniki ich przetwarzania (gotowanie, pieczenie, kisze-
nie) – oddziałują na końcową zawartość azotanów (V) w produktach roślinnych (12). 
Czynnikiem, który znacząco przyspiesza proces redukcji w roślinach jest już sam 
fakt zakończenia ich wegetacji (zbiory) i następnie rozpoczęcie przechowywania. 
W czasie przechowywania stężenie azotanów (V) bardzo szybka się obniża, co 
związane jest z procesem ich redukcji do bardziej toksycznych azotanów (III). Gen-
eralnie należy przyjąć, że wraz z długością czasu przechowywania ilość azotanów 
poddanych redukcji zwiększa się, tzn., że ilość azotanów (V) maleje, a ilość w ten 
sposób powstałych azotanów (III) zwiększa się (12). Pozostałe czynniki, które nasilają 
proces redukcji azotanów (V) do azotynów to składowanie w temperaturze innej niż 
zalecana oraz brak wystarczającej ilości tlenu. W dużym natężeniu proces ten zach-
odzi podczas przechowywania w lodówce (12). J a w o r s k a  (9) w swojej pracy 
przytacza wyniki badań, które sugerują, że podczas procesów przygotowywania 
pokarmów z użyciem wody najczęściej zawartość azotanów (V) i (III) zmniejsza 
się, a inne doniesienia, na które powołuje się w swojej pracy wskazują, że wraz  
z wydłużaniem czasu gotowania warzyw w wodzie spada zawartość jedynie azotanów 
(III). Wyniki innych polskich badań, przeprowadzanych w podobnych warunkach, 
wskazują na spadek zawartości azotanów (V), podczas gdy poziom azotanów (III) 
pozostał niezmienny (12). Chociaż doniesienia te nie są jednolite, należy jednak 
zaznaczyć, że stwierdzany w opisanych badaniach spadek zawartości azotanów  
w warzywach spowodowany jest bez wątpienia przenikaniem tych związków do 
wody, w której są gotowane. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji spożywania 
potraw, które taką wodę zawierają (zupy, sosy) jak również w przypadku poje-
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nia zwierząt wodą, która pozostaje po gotowaniu warzyw. Należy podkreślić, że 
gotowanie nie zapobiega dalszemu procesowi redukcji azotanów (V) do azotanów 
(III). Po zbadaniu typowych przedstawicieli z rodziny kapustowatych (kapusta 
włoska, brokuły, kalafior biały) ustalono powszechnie występujący poziom azo-
tanów (III) na 1.47 do 3.49 mg NO3

-·kg-1 (12).  
Ze względu na ryzyko przyjęcia wraz z dietą niebezpiecznej ilość azotanów (V)  

i (III) dokłada się starań by regulować ilość tych związków w produktach spożywczych. 
Maksymalne poziomy zanieczyszczeń azotanami (V) i (III) są określone dla wód, 
produktów mięsnych konserwowanych azotanem (V) sodu i azotanem (V) potasu. 
Dla produktów roślinnych określono maksymalne poziomy tylko dla wybranych ga-
tunków, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 5.

Tabela 4
Zawartość azotanów (III) w wybranych warzywach (mg·kg-1). Sezon wiosna-lato od 1 kwietnia do

 30 września, sezon jesień-zima od 1 października do 31 marca

Sezon Liczba próbek
NaNO2 (mg·kg-1)

minimum maksimum średnia
Kapusta biała

Wiosna-lato 12 0,6 3,5 0,9
Jesień-zima 13 0,8 4,1 1,1

Sałata
Wiosna-lato 12 0,9 7,8 2,3
Jesień-zima 11 1,2 10,1 2,9

Burak ćwikłowy
Wiosna-lato 10 0,6 8,0 1,5
Jesień-zima 15 1,1 11,2 1,8

Kalafior
Wiosna-lato 15 0,6 1,7 0,9
Jesień-zima 10 0,6 1,6 0,8

Marchew
Wiosna-lato 20 < 0,5 1,8 0,7
Jesień-zima 17 < 0,5 1,9 0,8

Ogórek
Wiosna-lato 20 < 0,5 1,2 0,6
Jesień-zima 20 < 0,5 1,3 0,6

Pomidor
Wiosna-lato 17 < 0,5 1,0 0,6
Jesień-zima 23 < 0,5 1,1 0,5

Źródło: Gajewska i in., 2009 (6).

Beata Jurga, Anna Kocoń
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Podsumowanie

Azotany (V) i (III) są niezwykle ważnymi metabolitami roślin. To dzięki nim pro-
ducenci mogą budować swoje białka, co stanowi fundament piramidy troficznej na  
szczycie której stoi człowiek. Ilość azotanów obecnych w tkankach roślinnych deter-
minuje szereg czynników omówionych powyżej i wszystkie one powinny być brane 
pod uwagę w zarządzaniu  produkcją roślinną i dostawie żywności. Należy dołożyć 
starań, by uzyskać optymalną zawartość azotanów w produkcji roślinnej, tj. taką, 
która, przy zachowaniu wszystkich wartości odżywczych, pozwala uzyskać wysoki 
plon zapewniając jednocześnie zdrowotne bezpieczeństwo produkowanej żywności. 

Tabela 5
Maksymalne poziomy azotanów (V) w wybranych warzywach i środkach spożywczych

Środki spożywcze Najwyższe dopuszczalne poziomy (mg NO3∙kg-1)

Świeży szpinak Zbiór od 1 października do 31 marca
Zbiór od  1 kwietnia do 30 września

3000
2500

Szpinak konserwowy, głęboko mrożony 
lub mrożony 2000

Świeża sałata szklarniowa i gruntowa

Zbiór od 1 października do 31 marca:
sałata szklarniowa

sałata gruntowa
Zbiór od 1 kwietnia do 30 września:

sałata szklarniowa
sałata gruntowa

4500
4000

3500
2500

Sałata lodowa sałata szklarniowa
sałata gruntowa

2500
2000

Przetworzona żywność na bazie zbóż 
oraz żywność dla niemowląt i małych 
dzieci

200

Źródło: Rozporządzenie Komisji WE nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (18).
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Wstęp

Fosfor występuje w przyrodzie w formie związków nieorganicznych i orga-
nicznych przede wszystkim w postaci ortofosforanów. W organizmach żywych 
jest składnikiem wielu związków organicznych pełniących funkcje  strukturalne 
i funkcjonalne. Należy zatem do najważniejszych składników plonotwórczych. 
Składnik ten wprowadzony do środowiska w nadmiarze może być usunięty tylko  
w procesie remediacji. W rolnictwie proces ten w sposób naturalny zachodzi poprzez 
sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych (27). W intensywnym rolnictwie 
pobierany w dużych ilościach fosfor  musi być uzupełniany poprzez nawożenie.  
Gospodarowanie z ujemnym saldem składnika może bowiem prowadzić do 
wyczerpania dostępnych, a w dalszej kolejności zapasowych form fosforu, jakimi 
są fosforany glinu, żelaza, wapnia i magnezu oraz połączenia z minerałami ilastymi 
i materią organiczną (9). Na glebach mało zasobnych stosowanie niskich dawek 
nawozów fosforowych może stać się czynnikiem minimum, silnie ograniczającym 
wielkość plonów uprawianych roślin oraz zmniejszającym efektywność techniczną 
i ekonomiczną nawożenia (5).

Z uwagi na małą mobilność związków fosforu jest on mniej narażony na straty  
z produkcji rolniczej. W warunkach normalnego (zrównoważonego) gospodarowania 
straty fosforu są znikome i nie istotne z praktycznego punktu widzenia (21, 28). 
Przemieszczanie fosforu w dół profilu glebowego może nastąpić w sytuacji 
przekroczenia pojemności sorpcyjnej gleby, czyli w warunkach bardzo wysokiej 
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zawartości składnika. Rozpraszanie fosforu związanego z cząsteczkami gleby 
następuje głównie w wyniku zmywu powierzchniowego, rzadziej w wyniku erozji 
wietrznej. Z badań S a p k a  (26) wynika, że łączne straty fosforu na drodze 
wymywania z gleby i na skutek zmywów powierzchniowych można szacować na 
poziomie 23,5 tys. t P, tj. ok. 1,5 kg P z 1 ha w ciągu roku. 

Nadmierna kumulacja fosforu w środowisku wodnym przyczynia się do nasilenia 
procesów eutrofizacji (11). 

Ogólnie zasobność gleb Polski w przyswajalny fosfor ocenia się, jako 
niezadowalającą (5), jednak ze względów środowiskowych ważny jest także udział 
gleb o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości w ten składnik, gdzie może występować 
ryzyko zanieczyszczenia wód.

W ostatnich latach produkcja nawozów fosforowych w Polsce waha się w prze-
dziale 200-650 tys. t P2O5 (8, 22). Zużycie fosforu, podobnie jak azotu, w ostatnich 
latach wykazuje tendencję wzrostową z jednoczesną dużą dynamiką zmian (10, 
18). Niewątpliwie w znacznym stopniu przyczynia się do tego wsparcie w ramach 
realizowanej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, mające coraz 
większy wpływ na kształtowanie dochodów w rolnictwie (7). Znaczna część tych 
środków kierowana jest do dostawców środków produkcji, w tym do producentów 
nawozów mineralnych (11). 

Celem pracy jest ocena gospodarowania fosforem w Polsce na przestrzeni ostatnich 
lat w aspekcie produkcyjnym i środowiskowych, z uwzględnieniem zróżnicowania 
regionalnego. 

Struktura zużycia mineralnych nawozów fosforowych

Nawozy fosforowe są wytwarzane w około 60 krajach, a poziom światowej 
produkcji przekracza ponad 40 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik (P2O5). 
Ponieważ obecnie handel gotowymi nawozami jest bardziej opłacalny niż handel 
półproduktami, produkcja nawozów fosforowych bardzo często koncentruje się w re-
jonach wydobycia fosforytów. Niekwestionowanym liderem w produkcji nawozów 
fosforowych od 2002 roku są Chiny. Systematycznie zwiększa się też stopień 
koncentracji produkcji nawozów fosforowych, gdyż udział pięciu największych 
producentów nawozów fosforowych zwiększył się z 67 do 75% w latach 2001-2010 
(31). Wielkość produkcji nawozów fosforowych w Polsce jest zbliżona do produkcji 
nawozów azotowych i plasuje nasz kraj na pierwszym bądź drugim miejscu  
w Europie (bez Rosji) (9). Potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego 
w odniesieniu do nawozów fosforowych sięga blisko 700 tys. ton, co w zupełności 
zaspokaja popyt krajowy i umożliwia eksport ok. 40% produkcji tj. 140-170 tys. 
ton (tab. 1). Wyjątkiem był rok 2009 w którym, w następstwie światowego kryzysu 
ekonomicznego, nastąpiło załamanie zarówno produkcji, jak i eksportu. Głównym  
i jedynym ekonomicznie opłacalnym źródłem fosforu na ziemi są fosforyty. Polska 
ma ok. 4% udział w globalnym imporcie fosforytów.

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal, Tamara Jadczyszyn
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Fosfor dostarczany jest na rynek w postaci prostych nawozów jednoskładnikowych 
(superfosfaty) oraz wieloskładnikowych. Udział nawozów wieloskładnikowych  
w produkcji nawozów fosforowych ogółem stanowi ponad 70%. Najpopularniejszym 
nawozem fosforowym jest fosforan amonu, a jego udział w produkcji ogółem wynosi 
około 50% (31).

Znaczny wpływ na poziom produkcji i ceny poszczególnych nawozów 
mineralnych, oprócz relacji podażowo-popytowych, ma stopień koncentracji 
produkcji. Prognozuje się, że w bliskiej perspektywie stymulowany przez wzrost 
zapotrzebowania na surowce rolne popyt na nawozy fosforowe oraz zwiększenie 
mocy produkcyjnych na świecie, będą wpływały na stabilizację, a nawet obniżenie 
cen (25). Ostatnie lata dekoniunktury skutkowały ograniczeniem zużycia nawozów 
mineralnych, przede wszystkim fosforowych i potasowych. Dlatego też zakłada 
się, że nawet po poprawie relacji ekonomicznych popyt na te nawozy będzie 
odbudowywał się w znacznie wolniej niż na nawozy azotowe (10).

Tabela 1
Bilans fosforowych nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik (P2O5)

Lata

Przychód Rozchód

ogółem produkcja import zmniejszenie 
zapasów ogółem dostawy 

krajowe eksport zwiększenie 
zapasów

w tys. ton
2006 677,2 595,1 66,8 - 677,2 510,0 167,2 -
2007 730,5 649,5 77,8 15,3 730,5 558,7 171,8 -
2008 594,8 535,6 59,2 3,2 594,8 376,8 163,1 54,9
2009 344,3 241,5 51,6 51,2 344,3 297,9 46,4 -
2010 556,5 486,4 69,3 0,8 556,5 415,8 140,7 -

Źródło: opracowanie własne J. Kopiński na podstawie danych GUS (8).

Zmiany zużycia fosforowych nawozów mineralnych w układzie regionalnym

Zużycie nawozów mineralnych od połowy lat 90. ubiegłego wieku wykazuje  
w Polsce tendencję wzrostową. Zwłaszcza po wejściu Polski do struktur Unii 
Europejskiej nastąpiło przyspieszenie jego tempa (9). Poziom zużycia mineralnych 
nawozów fosforowych, po integracji Polski z UE, wynosił 322-462 tys. t (30). 
Aktualnie jednostkowe zużycie fosforu (lata 2010-2012) wynosi 25,9 kg P2O5∙ha-1 UR  
w dk*. Z analizy długoterminowego trendu (rys. 1) wynika, że roczny przyrost 
zużycia nawozów fosforowych w Polsce wynosi ok. 0,9 kg P2O5∙ha-1 UR w dk. 

*UR w dk − użytki rolne w dobrej kulturze (użytkowane rolniczo); wg definicji GUS

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia fosforem
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Dynamiczny, wzrostowy trend intensywności produkcji w Polsce, widoczny jest 
także w zużyciu nawozów fosforowych. Jest on jednak przeciwstawny z sytuacją  
w większości krajów UE. Według opracowania M a t y k i  (18), na podstawie danych 
międzynarodowej statystyki publicznej, pochodzących z baz Faostat i Eurostat 
oraz publikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Nawozowego 
(Fertilizers Europe) (1, 2), w Unii Europejskiej (UE-27) w latach 2002-2010 
odnotowano duży spadek zużycia fosforu (P2O5) rzędu 0,8 kg∙ha-1∙rok-1. Ponieważ 
był on znacznie większy niż spadek zużycia nawozów azotowych, dlatego stosunek 
N:P uległ rozszerzeniu na niekorzyść fosforu. Zużycie fosforu w Polsce w latach 
2002-2012 wykazuje słabą tendencję wzrostową z dynamiką 0,6 kg∙ha-1∙rok-1. 
Największy wzrost nawożenia fosforem, wykraczający poza długoterminowy trend, 
odnotowano w latach 2007-2009 (tab. 2). Na przestrzeni ostatnich sześciu lat tempo 
wzrostu zużycia fosforu uległo zahamowaniu. Tempo wzrostu zużycia nawozów jest 
bardziej dynamiczne niż wzrost plonów roślin uprawnych. Od 2002 do 2012 roku 
przeciętna wydajność roślin mierzona w jednostkach zbożowych (j. zb.) wzrosła 
o 19%, podczas gdy zużycie fosforowych nawozów mineralnych zwiększyło się 
aż o 35% (rys. 2). Powodem tej sytuacji jest występowanie innych czynników 
ograniczających plonowanie roślin, z których najważniejszym jest zakwaszenie gleb 
(16). Większe w stosunku do potrzeb roślin zużycie fosforu w nawozach mineralnych 
może wynikać z niskiej zasobności gleb w przyswajalne formy tego składnika, ale 
może być także spowodowane korzystnymi dla rolnictwa relacjami cenowymi. 

Rysunek 1. Długookresowa (20-letnia) analiza trendu zmian zużycia fosforu w nawozach 
mineralnych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (30).
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Tabela 2
Zmiany zużycia fosforu (P2O5) w nawozach mineralnych w poszczególnych województwach  

i w Polsce w latach 2004-2012

Województwa

Średnia 
2004-2006

Średnia 
2007-2009

Średnia 
2010-2012

Zmiana zużycia P2O5 
(lata 2004-2006 = 100)

tys. t kg∙ha-1  
UR w dk tys. t kg∙ha-1  

UR w dk tys. t kg∙ha-1  
UR w dk

lata  
2007-2009

lata  
2010-2012

Dolnośląskie 19,7 19,8 28,4 31,1 29,0 32,3 144 147
Kujawsko-pomorskie 24,3 23,2 34,8 32,4 33,9 32,8 143 140
Lubelskie 32,5 21,8 36,7 23,8 36,3 26,4 113 112
Lubuskie 11,3 23,0 11,8 25,7 9,4 21,1 105 83
Łódzkie 23,6 21,5 29,0 26,7 25,6 26,5 123 108
Małopolskie 14,1 19,6 11,4 16,9 11,1 18,7 81 78
Mazowieckie 41,5 19,4 45,2 21,6 43,3 22,3 109 104
Opolskie 15,2 27,6 18,9 33,8 20,0 39,5 124 131
Podkarpackie 12,3 16,1 10,2 14,4 9,1 15,7 83 74
Podlaskie 20,2 18,2 21,7 19,5 24,3 23,2 108 121
Pomorskie 20,0 25,3 17,2 23,2 19,1 26,2 86 95
Śląskie 10,5 21,6 10,0 23,3 9,8 25,5 95 93
Świętokrzyskie 12,1 20,7 12,0 21,6 9,9 20,0 99 81
Warmińsko-mazurskie 16,7 16,5 20,7 22,1 20,2 20,3 124 121
Wielkopolskie 41,2 23,1 53,9 30,1 56,3 31,9 131 137
Zachodniopomorskie 16,8 16,6 19,4 21,9 20,3 24,5 116 121
Polska 332,0 20,7 381,2 24,5 377,4 25,9 115 114

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (30).
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Rysunek 2. Dynamika zmian zużycia mineralnych nawozów fosforowych i produkcyjności roślinnej 
w Polsce w latach 2002-2012. Rok 2002 = 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (30).
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Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest duże zróżnicowanie regionalne 
wskaźników intensywności produkcji (11, 12) oraz produkcyjności i efektywności 
rolniczej (15). Różnice w poziomie zużycia fosforu w nawozach mineralnych 
pomiędzy województwami są często ponad dwukrotne (rys. 3). 

Według podziału kraju na makroregiony przyjętego w systemie FADN (29) 
najbardziej intensywne nawożenie mineralne fosforem stosowane jest w regionie 
„Wielkopolska i Śląsk”, grupującym województwa: dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, opolskie i wielkopolskie. W tych województwach obserwowano także 
największy średni przyrost zużycia fosforu w nawozach mineralnych pomiędzy 
latami 2004-2006 a 2010-2012. W większości województw po silnym wzroście  
w latach 2007-2009 nastąpiło wyhamowanie tendencji wzrostowej w latach 2010-
2012, a nawet regres w porównaniu do okresu 2002-2004 r.

W województwach podkarpackim i małopolskim, o rozdrobnionej strukturze 
agrarnej, postępuje nadal ekstensyfikacja produkcji rolniczej, widoczna także w zu-
życiu fosforu w nawozach mineralnych. Stosowane w tych województwach dawki 
P2O5 na 1 ha UR w dk są najmniejsze w kraju i nie przekraczają 20 kg, a w okresie 
2010-2012 r. spadły o ponad 20% w stosunku do okresu lat 2004-2006 r. 

Rysunek 3. Poziom zużycia fosforu (kg P2O5∙ha-1 UR w dk) w nawozach mineralnych  
w poszczególnych województwach Polski (średnia z lat 2010-2012)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (30).

< 20,0

20,0-25,0

25,1-30,0

30,1-35,0

>35,0

kg P2O5

zachodniopomorskie
24,5

pomorskie
26,2 warmińsko-mazurskie

20,3

lubelskie
26,4 

kujawsko-
pomorskie

32,8

wielkopolskie
31,9

lubuskie 
21,1

podlaskie
23,2

mazowieckie
22,3

dolnośląskie 
32,3

małopolskie
18,7

opolskie
39,5

łódzkie
26,5

podkarpackie
15,7

śląskie
25,5

świętokrzyskie
20,0

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal, Tamara Jadczyszyn



63

Bilans fosforu na powierzchni pola

We współczesnym świecie coraz więcej uwagi poświęca się oddziaływaniu 
rolnictwa na środowisko naturalne. Jednym z ważniejszych mechanizmów tego 
oddziaływania jest rozpraszanie składników pokarmowych poza granice agrosys-
temów rolniczych. O ryzyku z tym związanym świadczy wartość salda bilansu 
składników. Jedną z powszechnie uznanych metod badania przepływów fosforu 
oraz oceny stopnia obciążenia środowiska tym składnikiem jest bilans sporządzany 
metodą zaproponowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) (3, 13). Bilansowanie fosforu ma szczególne znaczenie w zestawieniu ze 
stanem zasobności gleb oraz jakością wód gruntowych i powierzchniowych (11).

Efektem nadwyżek fosforu może być wzrost zasobności gleby, ale i pogorszenie 
jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Deficyt składnika może natomiast 
prowadzić do zmniejszenia produkcyjności gleb (3).

Elementy bilansu fosforu według metody „na powierzchni pola” przyjętej przez OECD 
i Eurostat (3) przedstawiono na rys. 4. Według tej metody różnicę bilansową określa się 
pomiędzy ilością składników mineralnych wnoszonych i wynoszonych z gleb użytków 
rolnych. Metodyka bilansu fosforu dla kraju i województw jest podobna jak dla bilansu 
azotu. Jej szczegółowy opis został przedstawiony we wcześniejszych pracach K o p i ń- 
s k i e g o  (12, 13, 14)  i  T u j a k i  (17). 

Zmiany elementów bilansu fosforu w Polsce od roku 1985 przedstawiono na rys. 
5. Do początku lat 90-tych ubiegłego wieku, przed tzw. „transformacją ustrojową”,  
z którą wiązało się urynkowienie mechanizmów gospodarczych, nadwyżka bilansowa 
fosforu była dosyć duża i wynosiła 16-19 kg P∙ha-1 UR, co wiązało się z intensywnym 
nawożeniem fosforem. Zmniejszenie zużycia nawozów, głównie mineralnych, 
spowodowało zmniejszenie salda fosforu do poziomu 3-4 kg∙ha-1 UR w latach 1993-
2001. W ostatnich latach saldo fosforu utrzymuje się w granicach 3-6 kg P∙ha-1 UR  
w dk. Ta niewielka nadwyżka jest niezbędna dla podtrzymania zawartości przyswajalnych 
form fosforu w glebie, bowiem pierwiastek ten charakteryzuje się bardzo powolnymi 
procesami uwalniania i akumulacji w glebie (4).

Zestawione w tabeli 3 średnie wielkości głównych elementów bilansu fosforu (za 
lata 2010-2012) wykazują znaczne zróżnicowanie regionalne. Wartości niektóre z nich 
różnią się ponad dwukrotne pomiędzy poszczególnymi województwami. Obecnie 
we wszystkich województwach występuje dodatni bilans fosforu. Największe saldo 
składnika, wynoszące ok. 11,1 kg P∙ha-1 UR w dk, stwierdzono w województwie 
wielkopolskim. W województwie tym nastąpił także największy wzrost wielkości salda 
w porównaniu do lat 2002-2004 (tab. 3). W województwach: kujawsko-pomorskim, 
łódzkim i śląskim saldo fosforu przekracza 5 kg P∙ha-1 UR. Natomiast w dwóch 
województwach Polski południowo-wschodniej tj. podkarpackim i małopolskim saldo 
to jest najniższe i nieznacznie przekracza wartość 0,5 kg P∙ha-1 UR. 

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia fosforem



64

Ujemne saldo może to wskazywać natomiast na zagrożenie dla utrzymania żyzności 
gleb, co jest szczególnie niepożądane z uwagi na duży udział gleb o niskiej i bardzo 
niskiej zawartości fosforu (19). Gleby ubogie w fosfor wymagają poprawy zasobności 
poprzez nawożenie, co łącznie z uregulowaniem ich odczynu przeciwdziałać będzie 
obniżeniu efektywności produkcyjno-ekonomicznej. Na przestrzeni ostatnich dzie-

Rysunek 4. Główne elementy bilansu fosforu obliczanego metodą OECD
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD (3).

Gleba
A-B

Saldo nadwyżka 
(deficyt)

Woda gruntowa

Wnoszenie składnika: A

Wnoszenie składnika: B

Nawozy 
mineralne

Nawozy 
naturalne

Opad (P) 
z atmosfery

Nasiona 
i materiał 
roślinny

Użytki rolne

Zbiory produkcji 
roślinnej z GO

Zbiór 
plonów 

ubocznych

Zbiór roślin pa-
stewnych, łąk 

i pastwisk Potencjalne przepływy 
niewykorzystanych składników

Rysunek 5. Bilans fosforu (P) na powierzchni pola w Polsce w latach 1985-2012
Źródło: opracowanie własne J. Kopiński.
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sięciu lat, poza województwami: lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim 
i pomorskim, nastąpił wzrost salda bilansu fosforu, w skali kraju przeciętnie o ok. 1,8 
kg P∙ha-1 UR w dk (tab. 3). 

Struktura (ilościowa) obu stron bilansu fosforu (wnoszenia i wynoszenia) 
wykazuje dość znaczne zróżnicowanie regionalne (rys. 6).

Najwięcej fosforu w polskim rolnictwie wnosi się do gleb w postaci nawozów 
mineralnych, a nieco mniej w naturalnych. Największe wynoszenie (odpływ) następuje 
w zbiorach głównych roślin towarowych. Ilości te są na ogół ponad dwukrotnie 
większe niż wynoszenie w roślinach zbieranych na paszę i w plonach ubocznych roślin 
towarowych. Największym obrotem (przepływami) w bilansie fosforu (P), czyli sumą 
ilości wnoszenia i wynoszenia, wyróżniają się województwa: wielkopolskie, opolskie 
i kujawsko-pomorskie. Natomiast mało intensywna gospodarka tym składnikiem 
(niski obrót) prowadzona jest w województwach Polski południowo-wschodniej  
(z ekstensywną produkcją rolniczą), ale także w województwie zachodniopomorskim 
i lubuskim (z ekstensywną organizacją produkcji).

Tabela 3
 Bilans fosforu dla Polski i województw, średnia z lat 2010-2012 na tle lat 2002-2004

Województwo

Wartości elementów bilansu w kg P∙ha-1 UR w dk, lata 
2010-2012 Zmiana salda P  

w odniesieniu do lat 
2002-2004 

kg P∙ha-1 UR w dk

wnoszenie (dopływ)
wynoszenie 

(odpływ)
różnica  
(saldo)ogółem  

(razem)
w tym nawożenie:

mineralne naturalne
Dolnośląskie 17,8 14,1 3,0 15,6 2,2 3,3
Kujawsko-pomorskie 23,3 14,3 8,2 16,9 6,4 4,5
Lubelskie 17,0 11,5 4,7 13,6 3,4 1,3
Lubuskie 15,3 9,2 5,4 11,8 3,5 -2,4
Łódzkie 21,0 11,6 8,6 14,9 6,0 3,6
Małopolskie 14,8 8,2 6,0 13,6 1,2 -2,5
Mazowieckie 17,9 9,7 7,6 13,8 4,1 0,1
Opolskie 23,7 17,3 5,7 20,1 3,6 3,7
Podkarpackie 11,9 6,9 4,5 11,3 0,6 -2,0
Podlaskie 19,3 10,2 8,5 15,2 4,1 -0,2
Pomorskie 18,0 11,4 5,8 14,0 4,0 -3,4
Śląskie 19,8 11,1 8,0 14,2 5,6 0,5
Świętokrzyskie 15,3 8,7 5,9 12,6 2,7 0,9
Warmińsko-mazurskie 17,2 8,9 7,8 14,7 2,6 1,4
Wielkopolskie 28,2 13,9 13,5 16,8 11,4 5,4
Zachodniopomorskie 14,4 10,7 3,0 13,2 1,2 0,1
Polska 19,2 11,3 7,2 14,7 4,5 1,8

Źródło: opracowanie własne J. Kopiński.
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Zasobność gleb w fosfor

W Polsce do oceny zawartości przyswajalnego fosforu w glebach stosuje się 
metodę Egnera-Riehma DL (PN-R-04023: 1996) (21), a wyniki analiz ocenia się  
w skali pięciostopniowej (tab. 4).

Tabela 4
 Ocena zawartości potasu w glebach mineralnych

Klasa zasobności fosforu mg P2O5∙100 g-1 gleby 

Bardzo niska do 5,0

Niska 5,1 - 10
Średnia 10,1 - 15,0
Wysoka 15,1 - 20,0
Bardzo wysoka od 20,0

Źródło: opracowanie własne J. Kopiński.

Rysunek 6. Struktura ilościowa źródeł przychodu i rozchodu bilansu fosforu w poszczególnych 
województwach Polski w latach 2010-2012 (kg P ha-1 UR w dk).

Źródło: opracowanie własne J. Kopiński.
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Stan zasobności gleb w fosfor przyswajalny analizowano w oparciu o dane 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (KSChR) za lata 2006-2011 (23). W tabeli 
5 przedstawiono procentowy udział próbek glebowych w poszczególnych klasach 
zasobności w województwach, a na rys. 7 przedstawiono procentowy udział próbek 
gleb o zawartości bardzo niskiej i niskiej.

Tabela 5
Przestrzenne zróżnicowanie udziału próbek gleb w klasach zawartości fosforu w województwach  

w latach 2006-2011

Województwa
Udział próbek w klasach zasobności (%)

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka
Dolnośląskie 11 23 23 16 27
Kujawsko-pomorskie 3 17 24 20 26
Lubelskie 10 26 27 18 19
Lubuskie 4 18 31 23 24
Łódzkie 7 29 27 16 21
Małopolskie 33 14 15 10 18
Mazowieckie 8 25 27 18 22
Opolskie 6 24 25 18 27
Podkarpackie 22 29 20 12 17
Podlaskie 13 31 26 14 16
Pomorskie 6 25 29 18 22
Śląskie 8 18 21 17 36
Świętokrzyskie 21 27 18 11 23
Warmińsko-mazurskie 9 27 27 16 21
Wielkopolskie 5 19 26 20 30
Zachodniopomorskie 5 25 32 20 18
Polska 9 24 26 17 24

Źródło: dane KSCh-R, wg GUS (23).

W skali Polski blisko 33% analizowanych próbek glebowych charakteryzuje 
się bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego fosforu. Najwięcej próbek 
o zawartości bardzo niskiej i niskiej występuje w województwach: podlaskim 
(44%), małopolskim (47%), świętokrzyskim (48%) i podkarpackim (51%) (rys. 7). 
W pozostałych województwach udział takich gleb nie przekracza 40%, a w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim udział ich jest najmniejszy i wynosi 20%. 

Analizując zmiany zasobności gleb w fosfor przyswajalny od początku 
prowadzenia badań chemiczno-rolniczych w Polsce (lata 50-te ubiegłego stulecia) 
stwierdza się, że do połowy lat 90-tych następowała wyraźna poprawa zasobności 
gleb w fosfor (rys. 8). Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości składnika 
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uległ obniżeniu z ponad 55% do niespełna 30%, udział gleb o zawartości wysokiej 
i bardzo wysokiej zwiększył się z ok. 15% w połowie lat 60-tych do ponad 40%  
w pierwszej połowie dekady lat 90-tych.

W okresie od połowy lat 90-tych do połowy pierwszej dekady XXI wieku 
zasobność gleb w fosfor uległa pogorszeniu osiągając stan niemal z połowy lat 
70-tych ubiegłego wieku. Było to skutkiem znacznego spadku zużycia nawozów 
fosforowych i pogłębienia ujemnego salda tego składnika w tamtym okresie.  
W kolejnym cyklu badań obejmujących lata 2005-2008 stwierdzono dosyć znaczną 
poprawę zasobności gleb w fosfor.
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Rysunek 7. Procentowy udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości przyswajalnego fosforu
Źródło: opracowanie E. Wróblewska na podstawie GUS 2012 (23).
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Wpływ gospodarki fosforem w rolnictwie 
na jakość wód glebowo-gruntowych

Fosfor, jako składnik biogeniczny, odgrywa szczególną rolę w środowisku 
wodnym, przyczyniając się do procesu eutrofizacji. Ryzyko strat fosforu drogą 
zmywu powierzchniowego do wód otwartych jest związane z zasobnością gleb.  
W Polsce udział gleb o zawartości wysokiej i bardzo wysokiej wynosi aktualnie 
41%, a najwięcej takich gleb występuje w województwach wielkopolskim i śląskim, 
odpowiednio 50 i 53% (rys. 9). Na glebach takich celem gospodarowania fosforem 
powinno być zahamowanie dalszego wzrostu zawartości składnika w glebie. 

Fosfor jest składnikiem mało mobilnym i jego migracja w profilu glebowym do 
wód podziemnych występuje po przekroczeniu pojemności sorpcyjnej gleby w sto-
sunku do tego składnika. Zawartość fosforanów w wodach glebowo-gruntowych 
jest monitorowana w ok. 1500 punktach na obszarze całego kraju. Próbki wody  
z głębokości ok. 90 cm pobierane są do analiz dwukrotnie w ciągu roku (wiosną  
i jesienią). Przeciętne w kraju stężenia fosforanów w wodach glebowo-gruntowych 
są ogólnie niskie (tab. 6). Niższe stężenia obserwuje się w okresie wiosennym  
w porównaniu do jesieni. Może to być efektem rozcieńczenia w związku z dopływem 
wody opadowej drenującej przez profil glebowy w okresie jesienno-zimowym. 
Zauważalna jest słaba tendencja spadkowa w zawartości fosforanów, szczególnie 
wiosną.

Rysunek 8. Zestawienie zmian zawartości fosforu przyswajalnego w latach 1955-2008
Źródło: opracowanie P. Ochal, 2012 (9).
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Tabela 6
Przeciętne stężenia fosforanów w wodach glebowo-gruntowych

Rok
Wiosna Jesień

mg PO4∙dm-3 mg P∙dm-3 mg PO4∙dm-3 mg P∙dm-3

2008 0,08 0,026 0,15 0,049
2009 0,08 0,026 0,12 0,039
2010 0,07 0,023 0,07 0,023
2011 0,06 0,020 0,12 0,039

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych.

Przeciętne zawartości fosforanów w wodach województw: lubuskiego, 
podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego nie przekraczają wartości 0,05 mg PO4∙dm-3 
i mogą być uznane za wody bardzo dobrej jakości. W większości województw 
stężenia fosforanów mieszczą się w granicach 0,06-0,2 mg PO4∙dm-3 – dobra jakość. 
Najwyższe stężenia, ale nie większe niż 1 mg PO4∙dm-3 (zadowalająca jakość) notuje 
się w województwach: dolnośląskim i zachodniopomorskim. Można stwierdzić, że 
obecnie nie ma zagrożenia dla jakości wód podziemnych pod względem fosforu 
pochodzenia rolniczego. 

Rysunek 9. Procentowy udział gleb o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2012 (23).
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Podsumowanie

Wielkość produkcji nawozów fosforowych w Polsce jest zbliżona do produkcji 
nawozów azotowych i plasuje nasz kraj na pierwszym bądź drugim miejscu  
w Europie. Potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu 
do nawozów fosforowych sięga blisko 700 tys. ton, w zupełności zaspokaja popyt 
krajowy i umożliwia eksport ok. 40% produkcji (140-170 tys. ton).

Aktualnie jednostkowe zużycie fosforu w nawozach mineralnych (lata 2010-
2012) wynosi 25,9 kg P2O5∙ha-1 UR w dk. Z analizy długoterminowego trendu 
wynika, że roczny przyrost zużycia nawozów fosforowych w Polsce wynosi ok.  
0,9 kg P2O5∙ha-1 UR w dk. Największy wzrost nawożenia fosforem, wykraczający 
poza długoterminowy trend, stwierdzono w latach 2007-2009. 

Duże zróżnicowanie regionalne rolnictwa przejawia się także w poziomie zużycia 
fosforu w nawozach mineralnych. Pomiędzy województwami różnice te są często 
ponad dwukrotne. Najbardziej intensywne nawożenie mineralne fosforem stosowane 
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Rysunek 10. Przeciętne stężenia fosforanów w wodach glebowo-gruntowych w latach 2008-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań monitoringowych.
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jest w regionie „Wielkopolska i Śląsk” grupującym województwa: dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, opolskie i wielkopolskie. W tych też województwach wystąpił 
największy średni przyrost zużycia fosforu w nawozach mineralnych w pomiędzy 
okresami 2004-2006 i 2010-2012. W większości województw po silnym wzroście 
w latach 2007-2009 nastąpiło wyhamowanie tej tendencji lub nawet regres w odnie-
sieniu do okresu lat 2002-2004.

W ostatnich latach saldo bilansu fosforu mieści się w przedziale 3-6 kg P∙ha-1 UR  
w dk. Ta niewielka nadwyżka jest niezbędna dla podtrzymania zawartości przyswajalnych 
form fosforu w glebie. Obecnie wszystkie województwa posiadają dodatni bilans 
fosforu. Największe saldo fosforu, wynoszące ok. 11,1 kg P∙ha-1 UR w dk, stwierdzono  
w województwie wielkopolskim. W tym województwie obserwowano największy wzrost 
wielkości salda w porównaniu do lat 2002-2004. Natomiast w dwóch województwach 
Polski południowo-wschodniej tj. podkarpackim i małopolskim saldo to jest najniższe 
wynosi ok. 0,5 kg P∙ha-1 UR. Może to stanowić pewne niebezpieczeństwo dla utrzymania 
żyzności gleb, uwzględniając fakt znacznego udziału gleb o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości tego składnika. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia nastąpił wzrost 
salda bilansu fosforu, przeciętnie w skali kraju o ok. 1,8 kg P∙ha-1 UR w dk (poza 
województwami: lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i pomorskim). 

Najwięcej fosforu w polskim rolnictwie wnosi się do gleb w postaci nawozów 
mineralnych, a nieco mniej w naturalnych. Największe wynoszenie (odpływ) następuje 
w głównych zbiorach roślin towarowych. Największym obrotem (przepływami) 
w bilansie fosforu (P), czyli sumą ilości wnoszenia i wynoszenia, wyróżniają się 
województwa: wielkopolskie, opolskie i kujawsko-pomorskie.

Analiza zmian zasobności gleb w fosfor przyswajalny w Polsce, prowadzona 
na podstawie badań chemiczno-rolniczych od początku lat 50. ubiegłego wieku 
wskazuje, że do połowy lat 90-tych następowała poprawa zasobności gleb w fosfor 
przyswajalny dla roślin. Po tym okresie zasobność gleb w fosfor uległa pogorszeniu, 
osiągając stan niemal z połowy dekady lat 70-tych ubiegłego wieku. Wyniki 
badań z lat 2005-2008 wskazują na ponowną, znaczną poprawę zasobności gleb  
w fosfor w Polsce.

W skali Polski blisko 33% próbek badanych gleb charakteryzuje się bardzo niską 
i niską zawartością przyswajalnego fosforu. Najwięcej gleb o zawartości bardzo 
niskiej i niskiej występuje w województwach: podlaskim (44%), małopolskim 
(47%), świętokrzyskim (48%) i podkarpackim (51%). Udział gleb o wysokiej 
i bardzo wysokiej zawartości fosforu w skali Polski jest znaczący i wynosi 41%. 
Najlepszą zasobnością w fosfor przyswajalny charakteryzują się województwa: 
wielkopolskie i śląskie odpowiednio 50 i 53%. 

Przeciętne zawartości fosforanów w wodach województw: lubuskiego, 
podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego nie przekraczają wartości 0,05 mg PO4∙dm-3, 
a ich jakość może być uznana za bardzo dobrą. W większości województw stężenia 
fosforanów mieszczą się w granicach 0,06-0,2 mg PO4∙dm-3 – dobra jakość. Obecnie 
działalność rolnicza nie stanowi zagrożenia dla jakości wód podziemnych pod kątem 
zanieczyszczenia fosforanami.

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal, Tamara Jadczyszyn
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Wstęp

O znaczeniu potasu dla roślin świadczą pełnione przez niego funkcje. Pobieranie 
potasu przez rośliny odbywa się praktycznie wyłącznie z roztworu glebowego. 
Ilości uwalnianego potasu do roztworu z jego form wymiennych i niewymiennych 
zależą m.in. od zasobności gleb w ten składnik, składu granulometrycznego i mine-
ralogicznego oraz zawartości próchnicy w glebach (27). Chociaż ilości potasu 
całkowitego w glebach mineralnych są kilkukrotnie większe niż całkowitego azotu 
lub fosforu, to różnice pomiędzy ilościami form dostępnych są zdecydowanie 
mniejsze (18).

Składniki mineralne, w tym potas, wykorzystane w trakcie procesu produkcji 
rolniczej, wywierają pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin oraz ich plonowanie, 
gwarantujące właściwe odżywienie roślin. Jednak w rolnictwie intensywnym muszą 
być uzupełniane poprzez nawożenie. Potas jest na ogół dobrze sorbowany przez glebę, 
ale jednocześnie należy do bardzo ruchliwych pierwiastków i jego wykorzystanie 
przez rośliny, a także wymycie z gleb, jest znacznie większe niż np. fosforu (19, 
25). Intensywność jego wymywania uzależniona jest od szeregu czynników, m.in. 
ilości opadów, typu i struktury gleby, pojemności kompleksu sorpcyjnego, rodzaju 
uprawianej rośliny, ale także zakwaszenia gleb (4).

Z punktu widzenia ochrony środowiska największe zagrożenie stanowią 
pierwiastki biogenne, do których nie zalicza się potasu, być może ze względu na 
jeszcze niedostateczne poznanie ewentualnych ujemnych skutków jego wymywania 
(6). Tym niemniej, poza oceną zagrożeń dla agroekosystemu, określenie wielkości 
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puli składników pokarmowych, w tym potasu, traconych do wód gruntowych i po-
wierzchniowych stanowi miarę prawidłowego gospodarowania nimi. Z obliczeń  
I g r a s a  i  P i e t r u c h a  (11) wynika, że średnio w Polsce tracone jest ok. 17 kg K z 1 ha  
w ciągu roku. 

Z punktu widzenia prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym gospodarowaniu 
potasem, niezbędna jest znajomość zasobności gleb w ten składnik. Szczególnie 
ważna jest znajomość udziału gleb o bardzo niskiej zawartości potasu i magnezu, 
na których brak nawożenia i stosowanie niskich dawek tych składników może stać 
się czynnikiem minimum, silnie ograniczającym wielkość plonów uprawianych 
roślin oraz zmniejszająca efektywność techniczną i ekonomiczną nawożenia azotem 
i fosforem (6, 7).

Zasobność gleb Polski w przyswajalny potas jest niezadowalająca, a wielkość zużycia 
nawozów potasowych jest w dużej mierze uwarunkowana zróżnicowaniem struktury 
obszarowej oraz poziomem organizacyjnym i kultury gospodarstw rolnych (5).

Łączna produkcja nawozów potasowych Polsce mieści się w przedziale 200-350 
tys. t K2O (8, 22). Podobnie jak w przypadku azotu i fosforu, w ostatnich latach notuje 
się w Polsce wzrostową tendencję zużycia nawozów potasowych z jednoczesną 
dużą dynamiką zmian (10). W pewnym stopniu wynika to z materialnego wsparcia 
rolnictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej i wzrostu dochodów z działalności 
rolniczej (14). Znaczna część tych środków jest kierowana do dostawców środków 
produkcji, w tym do producentów nawozów mineralnych (10). 

Celem pracy jest ocena zmian zużycia nawozów potasowych w Polsce na prze-
strzeni ostatnich lat w odniesieniu do stanu zasobności gleb oraz salda bilansu tego 
składnika w skali regionalnej. 

Struktura zużycia mineralnych nawozów potasowych

Liderem w produkcji nawozów potasowych jest Kanada, która dysponuje 
największymi złożami soli potasowej na świecie. Polska jest mało liczącym się 
w Europie i w świecie producentem mineralnych nawozów potasowych (29). 
Jak już wspomniano potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego  
w odniesieniu do nawozów potasowych mieści się w przedziale 200-350 tys. t K2O  
i dla pokrycia zapotrzebowania krajowego niezbędny jest ich znaczny import (tab. 
1). Zaopatrzenie w nawozy potasowe oraz surowce do ich produkcji opiera się  
w całości na imporcie kopalin z Rosji, Białorusi i Niemiec.

Struktura asortymentowa zużycia nawozów potasowych uległa bardzo dużym 
zmianom w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Wyjściowym surowcem do produkcji 
nawozów potasowych jest sól potasowa – w potocznej nazwie chlorek potasu 
(KCl). W latach 70-tych XX w. podstawowymi nawozami potasowymi były sole 
potasowe, stanowiące 90% stosowanego potasu. W ostatnich latach w Polsce,  

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal
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w przeciwieństwie do tendencji światowych, zdecydowanie więcej zużywa się potasu 
w postaci nawozów wieloskładnikowych (ok. 2/3). Potas, jako komponent nawozów 
wieloskładnikowych, dodawany jest głównie w formie chlorku potasu (KCl). 
Niewielkie ilości tego składnika, głównie w nawozach dla celów ogrodniczych, 
stosowane są w formie siarczanu potasu (11).

Znaczny wpływ na poziom produkcji i ceny poszczególnych nawozów mineralnych, 
oprócz relacji podażowo-popytowych, ma stopień koncentracji produkcji. Sytuacja 
ta dotyczy szczególnie rynku nawozów potasowych, kontrolowanego przez kilku 
największych producentów. Z drugiej strony dość istotny wpływ na ceny mają także 
najwięksi odbiorcy nawozów, do których należą Indie, Chiny, Brazylia i USA (24).

Tabela 1
 Bilans potasowych nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik (K2O)

Lata

Przychód Rozchód

ogółem produkcja import zmniejszenie 
zapasów ogółem dostawy 

krajowe eksport zwiększenie 
zapasów

w tys. ton
2006 857,7 292,3 561,1 4,3 857,7 756,8 100,9 -
2007 1033,5 351,2 679,7 2,6 1033,5 938,2 95,3 -
2008 848,2 307,8 540,4 - 848,2 728,2 96,5 23,7
2009 350,4 190,0 141,0 19,4 350,4 326,6 23,8 -
2010 858,0 329,5 528,5 - 857,0 760,2 96,3 1,5

Źródło: GUS (28).

Zmiany zużycia potasowych nawozów mineralnych w układzie regionalnym

Zużycie nawozów mineralnych od połowy lat 90. ubiegłego wieku wykazuję 
w Polsce tendencję wzrostową. Zwłaszcza po wejściu Polski do struktur Unii 
Europejskiej nastąpiło przyspieszenie jego tempa (9). Poziom zużycia mineralnych 
nawozów potasowych, po integracji Polski z UE, mieściło się w przedziale 397-537 
tys. t (28). Aktualnie jednostkowe zużycie potasu (lata 2009-2012) wynosi 28,6 kg 
K2O∙ha-1 UR w dk1*. Z analizy długoterminowego trendu (rys. 1) wynika, że roczny 
przyrost zużycia nawozów potasowych w Polsce wynosi ok. 0,9 kg K2O∙ha-1 UR w dk. 

1* UR w dk – użytki rolne w dobrej kulturze (użytkowane rolniczo); wg definicji GUS
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Dynamiczny, wzrostowy trend intensywności produkcji w Polsce, przejawiający 
się także w zużyciu nawozów potasowych, jest sprzeczny z tendencjami mającymi 
miejsce w większości krajów UE. Według opracowania M a t y k i  (17), na podstawie 
danych międzynarodowej statystyki publicznej pochodzących z baz Faostat i Eurostat 
oraz publikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Nawozowego 
(Fertilizers Europe) (1, 2), w Unii Europejskiej (UE-27) w latach 2002-2010 odnotowano 
bardzo silną tendencję do zmniejszania zużycia potasu (K2O) rzędu 1,0 kg∙ha-1∙rok-1. 
Natomiast silną tendencję wzrostową zużycia potasu odnotowano jedynie w Rumunii  
i na Cyprze, a słabą – oprócz Polski także w Bułgarii. Zużycie potasu w Polsce w latach 
2002-2012, ma słabą tendencję wzrostową z dynamiką 0,5 kg∙ha-1∙rok-1. Największy 
wzrost nawożenia potasem, wykraczający poza długoterminowy trend, odnotowano 
w latach 2007-2009 (tab. 2). Sytuacja w Polsce jest o tyle niepokojąca, że w ostatnich 
latach tendencji tej na ogół nie towarzyszył podobnie dynamiczny wzrost plonowania 
roślin. W roku 2012 przeciętna wydajność roślin mierzona w jednostkach zbożowych 
(j. zb.) wzrosła w porównaniu do roku 2002 tylko o 19%, podczas gdy w tym samym 
czasie zużycie mineralnych nawozów potasowych wzrosło aż o 29% (rys. 2). 

Rysunek 1. Długookresowa (20-letnia) analiza trendu zmian zużycia potasu 
w nawozach mineralnych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (28).

Lata 1993       1995        1997        1999        2001        2003        2005        2007        2009         2011

y=0,8667x+14,965
R2=0,8058
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30
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W pewnym stopniu relatywnie większe potrzeby nawozowe względem potasu  
(w stosunku do potrzeb roślin) mogą wynikać z niskiej zasobności gleb w przyswajalne 
formy tego składnika. Niemniej jest to wynikiem wieloletnich zaniedbań w sferze 
organizacyjnej rolnictwa, do których należy m.in. nieuregulowany odczyn gleb. Według 
K o p i ń s k i e g o  i  i n .  (16) wielkość potencjalnie utraconej produkcji roślinnej z tego 
powodu, w latach 2006-2011, wynosiła rocznie średnio 4,3 j. zb.∙ha-1 UR w dk.

Lata     2002     2003      2004      2005     2006      2007     2008      2009      2010     2011      2012
86,8

148,3

124,6

100

142,7

Prod. j. zb. ha-1

118,8

160

150

140

130

120

110

100

90

80

Nawożenie mineralne K2O

Rysunek 2. Dynamika zmian zużycia mineralnych nawozów potasowych i produkcyjności roślinnej  
w Polsce w latach 2002-2012. Rok 2002 = 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (28).

Duże zróżnicowanie regionalne, będące charakterystyczną cechą polskiego 
rolnictwa, dotyczy także wskaźników intensywności produkcji (10) oraz pro-
dukcyjności i efektywności rolniczej (13). Różnice w poziomie zużycia potasu 
w nawozach mineralnych pomiędzy województwami są często dwu-, trzykrotne 
(rys. 3). Wynika to z tego, że z jednej strony funkcjonuje niskonakładowe (na ogół 
ekstensywne) rolnictwo tradycyjne, a z drugiej – rolnictwo wysokointensywne, 
odpowiadające współczesnym wymaganiom ekonomiczno-rynkowym. 

Według podziału kraju na makroregiony przyjętego w systemie FADN (26) 
najbardziej intensywne nawożenie potasem stosowane jest w regionie „Wielkopolska 
i Śląsk”. Największy średni przyrost zużycia potasu w nawozach mineralnych, 
pomiędzy latami 2004-2006 a 2010-2012, wystąpił w województwie dolnośląskim  
i wielkopolskim. W większości województw po silnym wzroście w latach 2007-
2009 nastąpiło wyhamowanie tej tendencji lub nawet regres w odniesieniu do okresu 
lat 2002-2004.

Gospodarowanie potasem w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb
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W województwach podkarpackim i małopolskim, o rozdrobnionej strukturze 
agrarnej, z dominującym typem rolnictwa ekstensywnego, zużycie potasu w na-
wozach mineralnych jest mniejsze niż w pozostałych regionach kraju i nie przekracza 
20 kg K2O∙ha-1 UR w dk.

Rysunek 3. Poziom zużycia potasu (K2O) w nawozach mineralnych w poszczególnych 
województwach Polski (średnia z lat 2010-2012)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (28).
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Bilans potasu na powierzchni pola

Obecnie we współczesnym rolnictwie postindustrialnym coraz większego 
znaczenia nabierają jego funkcje użyteczności publicznej. Środowiskowe skutki 
działalność rolniczej, szczególnie o wysokiej intensywności, powodują znaczącą 
ingerencję w naturalny obieg składników pokarmowych, a następnie ujawniają się 
w mierzalny sposób w zmianie wskaźników żyzności gleby oraz w składzie wód 
gruntowych. Potencjalny stan zagrożenia, jako skutek określonej intensywności 
gospodarowania mierzonej poziomem nawożenia mineralnego i wielkością obsady 
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zwierząt, można oceniać także na podstawie bilansu składników mineralnych. 
Chociaż potas nie należy, tak jak azot i fosfor, do pierwiastków biogennych, a spełnia 
przede wszystkim rolę żywieniową, to jednak ewentualne skutki niezrównoważonego 
bilansu mogą być groźne z powodu jego niedoborów (11). Skutki wysokich 
nadmiarów potasu w glebie są dotychczas mało poznane. Można je wiązać głównie 
ze stratami finansowymi, powodowanych nieracjonalnym gospodarowaniem tym 
składnikiem.

Na rys. 4 przedstawiono główne elementy bilansu potasu „na powierzchni 
pola”, według metody przyjętej przez OECD i Eurostat (3, 15). Według tej 
metody różnicę bilansową określa się pomiędzy ilością składników mineralnych 
wnoszonych a wynoszonych z gleb użytków rolnych. Metodyka bilansu potasu 
dla kraju i województw jest podobna jak dla bilansu azotu. Jej szczegółowy opis 
został przedstawiony wj pracy K o p i ń s k i e g o  (12). Zasadnicza różnica 
pomiędzy bilansem potasu i azotu dotyczy nieuwzględnienia w bilansie potasu 
opadu atmosferycznego i biologicznego wiązania N przez bakterie symbiotyczne 
oraz wolnożyjące. Po stronie przychodowej bilansu potasu nie uwzględnia się także 
strat gazowych tego składnika, które w postaci tlenków azotu powstają w trakcie 
produkcji zwierzęcej.

Z rys. 5 wyraźnie wynika, że od początku lat 90-tych ubiegłego wieku,  
w związku ze zmianami gospodarczymi i tzw. „transformacją ustrojową”, nastąpiło 
odejście od bardzo intensywnego nawożenia potasem w kierunku racjonalizacji  
i ekstensyfikacji produkcji rolnej. Spowodowało to spadek plonowania roślin,  
a więc także mniejsze wynoszenie tego składnika w zbiorach roślin uprawnych. 
Ponieważ spadek ilości wynoszonego potasu nie był tak duży jak zmniejszenie 
wnoszenia, saldo bilansu tego składnika podążało w tempie zależnym od poziomu 
nawożenia mineralnego i naturalnego. Od roku 2003 saldo bilansu potasu mieści się 
w przedziale 0-20 kg K∙ha-1 UR. W ostatnich latach, poza 2007 i 2009 rokiem, różnica 
bilansowa potasu nie przekraczała 10 kg K∙ha-1 UR w dk, a w ostatnim 2012 roku wynosiła 
0,1 kg K∙ha-1 UR w dk. 

Utrzymywanie w dłuższym przedziale czasu tak niskiego salda (nawo-
zochłonności), szczególnie na glebach o niskiej zasobności i ubogich w ten składnik, 
prowadzić może do ich degradacji oraz trwałego obniżenia żyzności i potencjału 
plonotwórczego (5). 

Zarówno poszczególne elementy bilansu potasu jak i jego saldo wskazują na 
znaczne zróżnicowanie regionalne (tab. 2). Obecnie w zdecydowanej większości 
województw notowane są nadwyżki bilansowe potasu. Największe saldo potasu, 
wynoszące ok. 18 kg K∙ha-1 UR w dk, stwierdzono w województwie wielkopolskim. 
Duże nadmiary występują także w województwach kujawsko-pomorskim  
i opolskim. Natomiast w dwóch województwach Polski południowo-wschodniej tj. 
podkarpackim i małopolskim, występuje ujemny bilans potasu rzędu 10-12 kg K∙ha-1 

UR w dk. Jest to wynikiem coraz większej, postępującej ekstensyfikacji produkcji 
rolniczej w tym regionie. 

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal
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Rysunek 5. Bilans potasu (K) na powierzchni pola w Polsce w latach 1985-2012
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Główne elementy bilansu potasu obliczanego metodą OECD
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD (3).
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Niewielkie deficyty salda (ok. 3 kg K∙ha-1 UR w dk) notowane są także w woje-
wództwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Utrzymywanie w długim 
terminie ujemnego salda bilansu potasu może prowadzić do degradacji gleb. To 
niebezpieczeństwo jest duże, gdyż znaczny odsetek gleb w tych województwach 
stanowią gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości tego składnika (9). Według  
G o s k a  i  K o p i ń s k i e g o  (7) gleby ubogie w potas wymagają bezwzględnie 
poprawy zasobności poprzez nawożenie zapewniające dodatni bilans tego składnika.  
W tych województwach ujemny bilans potasu może być zagadnieniem kluczowym, 
gdyż składnik ten, łącznie z zakwaszeniem, staje się czynnikiem limitującym 
produkcyjność gleb.

Tabela 2.
 Bilans potasu dla Polski i województw, średnia z lat 2010-2012 na tle lat 2002-2004

Województwo

Wartości elementów bilansu w kg K∙ha-1 UR w dk, 
lata 2010-2012 Zmiana salda K  

w odniesieniu do lat 
2002-2004 

kg K∙ha-1 UR w dk

wnoszenie (dopływ)
wynoszenie 

(odpływ)
różnica
(saldo)ogółem (razem)

w tym nawożenie:

mineralne naturalne

Dolnośląskie 41,7 29,7 11,1 40,8 0,8 6,3
Kujawsko-pomorskie 67,7 30,7 36,2 60,4 7,3 -3,5
Lubelskie 47,7 23,9 22,8 47,1 0,5 -5,9
Lubuskie 38,4 21,2 16,5 35,2 3,2 -5,6
Łódzkie 64,8 23,6 40,0 58,6 6,1 -2,1
Małopolskie 45,9 15,2 29,7 57,6 -11,6 -17,9
Mazowieckie 61,0 19,9 40,2 58,6 2,4 -11,9
Opolskie 64,2 40,5 22,8 52,6 11,6 3,3
Podkarpackie 35,0 13,8 20,0 44,6 -9,6 -12,3
Podlaskie 77,2 19,0 57,5 72,0 5,2 -10,2
Pomorskie 49,9 24,4 24,5 46,0 3,9 -15,6
Śląskie 55,7 24,7 30,1 50,2 5,6 -8,2
Świętokrzyskie 47,0 17,8 28,2 49,7 -2,6 -3,7
Warmińsko-mazurskie 53,7 17,7 35,3 56,5 -2,8 -9,1
Wielkopolskie 81,1 32,4 47,8 63,4 17,7 0,6
Zachodniopomorskie 37,9 25,1 12,0 37,3 0,6 -8,0
Polska 57,6 24,1 32,7 54,0 3,6 -6,3

Źródło: opracowanie własne.
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia największy przyrost salda bilansu potasu ( 6,3 

kg K∙ha-1 UR w dk) miał miejsce tylko w województwie dolnośląskim. Obecnie niewielki 
jego wzrost, w odniesieniu do lat 2002-2004, stwierdza się także w województwach 
opolskim i wielkopolskim. Struktura obu stron bilansu potasu (wnoszenia i wynoszenia) 
także wykazuje dość znaczne zróżnicowanie regionalne (rys. 6). 
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Przeciętnie w Polsce najwięcej potasu wnosi się do gleb w postaci nawozów 
naturalnych, a największy odpływ następuje w zbiorach roślin zbieranych na paszę  
z gruntów ornych i użytków zielonych. W niektórych województwach znaczące ilości 
potasu wynoszone są także w plonach ubocznych roślin (słoma na ściółkę i paszę 
oraz liście buraków). Największym obrotem potasu (K), tj. wysokim wnoszeniem  
i wynoszeniem, charakteryzują się województwa podlaskie i wielkopolskie. 
Natomiast mało intensywna gospodarka tym składnikiem prowadzona jest w Polsce 
zachodniej oraz na Podkarpaciu, gdzie dominuje produkcja bezinwentarzowa. 

Stan zasobności gleb Polski w potas

Ocena zasobności gleb w potas przyswajalny z jednej strony jest podstawowym 
elementem badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego, a z drugiej niezbędnym 
wskaźnikiem służącym do oceny gospodarki nawozowej tym składnikiem. Oceną 
stanu agrochemicznego gleb w Polsce na szerszą skalę zajmują się Okręgowe Stacje 
Chemiczno-Rolnicze (20). Do kontroli zasobności gleb w potas przyswajalny w na-

Rysunek 6. Struktura ilościowa źródeł przychodu i rozchodu bilansu potasu w poszczególnych 
województwach Polski w latach 2010-2012 (kg K ha-1 UR w dk).

Źródło: opracowanie własne.
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szym kraju stosuje się metodę Egnera-Riehma DL (21). Wyniki analiz są wyrażane 
w mg K2O∙100 g-1 powietrznie suchej masy gleby lub w klasach zasobności (tab. 3).

Tabela 3
 Ocena zawartości potasu w glebach mineralnych

Klasa zasobności potasu
mg K2O∙100g-1 gleby dla kategorii agronomicznej gleb

b. lekkie lekkie średnie ciężkie
Bardzo niska do 2,5 do 5,0 do 7,5 do 10,0
Niska 2,6-7,5 5,1-10,0 7,5-12,5 10,1-15,0
Średnia 7,6-12,5 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0
Wysoka 12,6-17,5 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0
Bardzo wysoka od 17,6 od 20,1 do 25,1 od 30,1

Źródło: opracowanie własne.

Analizę stanu zasobności gleb w potas przyswajalny dokonano na podstawie danych 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej za lata 2006-2011. Dane te przedstawiono  
w tabeli 4, natomiast na rys. 7 dla lepszego zobrazowania przestrzennego przedstawiono 
udział próbek gleb w klasach zasobności potasu bardzo niskiej i niskiej.

Tabela 4. 
Przestrzenne zróżnicowanie udziału próbek gleb w klasach zawartości potasu 

w województwach w latach 2006-2011

Województwa
Udział próbek w klasach zasobności (%)

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka
Dolnośląskie 8 16 35 18 23
Kujawsko-pomorskie 14 29 31 13 13
Lubelskie 17 29 31 11 12
Lubuskie 10 26 32 17 15
Łódzkie 26 36 23 8 7
Małopolskie 30 23 25 8 14
Mazowieckie 30 33 22 8 7
Opolskie 6 16 43 18 17
Podkarpackie 21 28 29 10 12
Podlaskie 21 35 28 10 6
Pomorskie 13 29 33 14 11
Śląskie 23 25 34 10 8
Świętokrzyskie 16 29 28 12 15
Warmińsko-mazurskie 7 19 36 20 18
Wielkopolskie 16 28 30 14 12
Zachodniopomorskie 10 28 37 16 9
Polska 16 27 31 13 13

Źródło: Dane KSCh-R, wg GUS (23).

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal
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Z przeprowadzonych badań wynika, że gleby w Polsce są ubogie w potas 
przyswajalny. W skali całego kraju udział próbek gleb o bardzo niskiej i niskiej 
zawartości potasu przyswajalnego wynosi 43%. Najwięcej takich gleb występuje 
w województwach: mazowieckim (63%), łódzkim (62%), podlaskim (56%)  
i małopolskim (53%). Natomiast najmniej gleb ubogich w ten składnik występuje 
w województwach: opolskim (22%), dolnośląskim (24%) i warmińsko-mazurskim 
(26%). Gleby o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości potasu stanowiły w skali 
Polski 26%. Najlepiej pod tym względem wypadają województwa: dolnośląskie, 
warmińsko-mazurskie, opolskie i lubuskie, gdzie udział gleb o wysokiej i bardzo 
wysokiej zawartości potasu wynosił odpowiednio 41, 38, 35 i 32 %.
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Rysunek 7. Procentowy udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości przyswajalnego potasu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSCh-R, wg GUS 2012 (23).

Przeanalizowane dane potwierdzają opinię F o t y m y  i  G o s k a  (5), że 
zawartość przyswajalnego potasu w glebach oraz dynamika zachodzących zmian 
w kolejnych latach będzie zależała zarówno od właściwości gleby jak też zużycia 
nawozów potasowych.

Gospodarowanie potasem w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb
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Podsumowanie

Potencjał produkcyjny polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do 
nawozów potasowych mieści się w przedziale 200-350 tys. t K2O i dla pokrycia 
zapotrzebowania krajowego niezbędny jest ich znaczny import.

Z analizy długoterminowego trendu wynika, że roczny przyrost zużycia nawozów 
w Polsce wynosi ok. 0,9 kg∙K2O∙ha-1 UR w dk. Dynamiczny wzrostowy trend 
intensywności produkcji w Polsce, przejawiający się także w zużyciu nawozów 
potasowych, jest sprzeczny z tendencjami mającymi miejsce w innych krajach 
UE. Zużycie potasu w Polsce w latach 2002-2012, wykazywało słabą tendencję 
wzrostową z dynamiką 0,5 kg∙ha-1∙rok-1. Największy wzrost nawożenia potasem, 
wykraczający poza długoterminowy trend, stwierdzono w latach 2007-2009. 

Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest duże zróżnicowanie regionalne, 
m.in. w zakresie intensywności produkcji, produkcyjności i efektywności rolni-
czej. Różnice poziomu zużycia potasu w nawozach mineralnych pomiędzy 
województwami są często dwu-, trzykrotne. Najbardziej intensywne nawożenie 
potasem stosowane jest w regionie „Wielkopolska i Śląsk”, według podziału kraju 
na makroregiony przyjętego w systemie FADN. W województwach podkarpackim 
i małopolskim, o rozdrobnionej strukturze agrarnej i dominującym typie rolnictwa 
ekstensywnego, zużycie potasu w nawozach mineralnych jest najmniejsze i nie 
przekracza 20 kg K2O∙ha-1 UR w dk.

Od roku 2003 saldo bilansu potasu mieści się w przedziale 0-20 kg K∙ha-1 UR.  
W ostatnich latach, poza rokiem 2007 i 2009, różnica bilansowa potasu nie 
przekraczała 10 kg K∙ha-1 UR w dk, a w ostatnim 2012 roku wynosiła 0,1 kg 
K∙ha-1 UR w dk. W dłuższej perspektywie utrzymywanie tak niskiego salda 
(nawozochłonności) może prowadzić do degradacji i trwałego obniżenia żyzności 
gleb oraz ich potencjału plonotwórczego.

Zarówno poszczególne elementy bilansu potasu jak i jego saldo wskazują na 
znaczne zróżnicowanie regionalne. Obecnie w zdecydowanej większości województw 
notowane są nadwyżki bilansowe potasu. Największe saldo bilansu potasu, 
wynoszące ok. 18 kg K∙ha-1 UR w dk, stwierdzono w województwie wielkopolskim. 
Wysokie nadwyżki występują także w województwach: kujawsko-pomorskim  
i opolskim. Natomiast w dwóch województwach Polski południowo-wschodniej, tj. 
podkarpackim i małopolskim występuje deficyt bilansu potasu rzędu 10-12 kg K∙ha-1 
UR w dk. Jest to wynikiem coraz większej, postępującej ekstensyfikacji produkcji 
rolniczej w tym regionie. Utrzymywanie w długim terminie ujemnego salda bilansu 
potasu w regionie południowo-wschodnim Polski, może prowadzić do degradacji 
gleb. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia największy wzrost salda bilansu 
potasu (6,3 kg K∙ha-1 UR w dk) miał miejsce tylko w województwie dolnośląskim.

Przeciętnie w Polsce najwięcej potasu wnosi się do gleb w postaci nawozów 
naturalnych, a największy odpływ następuje z roślinami zbieranymi na paszę  
z gruntów ornych i użytków zielonych.

Jerzy Kopiński, Piotr Ochal
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Porównanie wyników i zmian w bilansie azotu, fosforu i potasu dla województw 
jest potwierdzeniem istniejącej i postępującej polaryzacji intensywności produkcji 
rolniczej.

Z badań wynika, że gleby w Polsce są ubogie w potas przyswajalny. W skali całego 
kraju udział próbek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu przyswajalnego 
wynosi 43%. Najwięcej takich gleb występuje w województwach: mazowieckim 
63%, łódzkim 62%, podlaskim 56% i małopolskim 53%. Natomiast gleb o wysokiej  
i bardzo wysokiej zawartości potasu jest w skali Polski tylko 26%. W kolejnych latach 
zawartość przyswajalnego potasu w glebach oraz dynamika zachodzących zmian 
będą zależały zarówno od właściwości gleby jak i zużycia nawozów potasowych.
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AKTUALNE TRENDY W GOSPODAROWANIU 
GLEBOWĄ MATERIĄ ORGANICZNĄ* 

Słowa kluczowe: glebowa materia organiczna, zmianowanie, współczynniki reprodukcji 
i degradacji materii organicznej

Wstęp

Pomijany przez wiele lat problem racjonalnego gospodarowania materią 
organiczną powrócił, głównie za sprawą prac nad Dyrektywą Glebową, w której 
ubytek próchnicy w glebie uznano za jeden z głównych czynników powodujących jej 
degradację (3). Przydatność rolnicza gleb uwarunkowana jest wieloma czynnikami, 
ale zależy przede wszystkim od zawartości materii organicznej w glebie. Spadek jej 
zawartości w glebach przekłada się niekorzystnie na żyzność gleb oraz na wielkość 
i na jakość osiąganych plonów roślin uprawnych. Zagadnienie to jest szczególnie 
aktualne w Polsce z uwagi na przewagę gleb lekkich (35%) i bardzo lekkich (30%)  
w ogólnej powierzchni gruntów rolnych, w dodatku charakteryzujących się odczynem 
bardzo kwaśnym i kwaśnym, który wpływa niekorzystnie na akumulację materii 
organicznej (6,8). Na szczeblu krajowym obowiązek utrzymania odpowiedniej dla 
naszych warunków glebowo-klimatycznych zawartości materii organicznej w gle-
bie nakłada Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warto podkreślić, że prawidłowe 
użytkowanie gleb nie tylko ogranicza proces ich degradacji, ale także jest ważnym 
czynnikiem wiązania związków węgla w postaci próchnicy, przyczyniającym się do 
zmniejszania efektu cieplarnianego (7, 12).

Zawartość materii organicznej w glebach Polski

Zawartość materii organicznej w glebie uzależniona jest od przebiegu procesu 
glebotwórczego oraz od klimatu, ale jest również determinowana działaniami rolnika, 
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który poprzez nawożenie, technikę uprawy gleby oraz konstrukcję płodozmianów 
możne wpływać na zasoby materii organicznej w glebie (1, 2, 4, 8, 9, 10  
i 11). O ile w glebach pod użytkami zielonymi następuje systematyczny przyrost 
zawartości materii organicznej, to w glebach gruntów ornych równowaga procesów 
mineralizacji i humifikacji zależy od rodzaju i ilości stosowanych nawozów, doboru 
gatunków roślin w zmianowaniu i sposobu uprawy gleby (14, 21, 23, 24, 27 i 29).  
Z wieloletnich badań wynika, że uprawa roślin wieloletnich, bezorkowa 
technologia uprawy gleby i regularne stosowanie obornika sprzyjają nagromadzeniu 
materii organicznej w glebie (4, 5, 20 ,23 i 24). Uprawa roślin okopowych,  
i zbóż, szczególnie w monokulturze, w warunkach braku nawożenia naturalnego  
i organicznego prowadzą do spadku zawartości materii organicznej w glebie (20, 21, 
23, 27, 33). Z badań wynika, że zasoby próchnicy w poziomie próchnicznym gleb 
uprawnych Polski kształtują się na poziomie 31-96 t∙ha-1 w przypadku gleb płowych 
i 42-109 t∙ha-1 gleb brunatnych. Natomiast dla czarnoziemów zapasy próchnicy 
są najwyższe oscylują w granicach 220-270 t∙ha-1 (2). W skali europejskiej nie 
dysponujemy porównywalnymi danymi odnośnie zawartości materii organicznej 
w glebach. Dane, w oparciu o które UE ocenia zasoby materii organicznej  
w europejskich glebach pochodzą z różnych baz danych i różnią się metodami 
pomiarowymi. Według Europejskiej Bazy Danych o Glebach (ESB) ok. 45% 
gleb europejskich charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością węgla 
organicznego, a tylko 5% wysoką (tab. 1) (10). Nieco inaczej problem ten 
wygląda w Polsce. Według podziału stosowanego w Polsce, gleby o niskiej 
zawartości próchnicy (<1,0%) stanowią około 7% powierzchni użytków rolnych,  
a o średniej (1,1-2,0%) − około 50%. Gleby bogate w próchnicę (>2,0%) zajmują około 
33% powierzchni użytków rolnych kraju (10,32). Przeciętna zawartość próchnicy w 
Polsce wynosi więc nieco ponad 2%. Według kryteriów przyjętych na konwencjach 
międzynarodowych zawartość próchnicy poniżej 3,5% (ok. 2% Corg.) uznaje się 
jako przejaw pustynnienia. Gleby o niższej niż 2% zawartości materii organicznej 
wykazują małą żyzność, charakteryzują się złymi stosunkami powietrzno-wodnymi 
oraz wymagają dużych nakładów poniesionych na nawożenie oraz wapnowanie. 
Minimalna zawartość próchnicy w glebach lekkich i średnich, przeważających  
w naszym kraju powinna zatem wynosić 2-3%. Taka ilość gwarantowałaby 
prawidłowy stan fizyczny gleb i świadczyłaby o poprawności przeprowadzanych 
zabiegów uprawowych (9, 25, 33). 

Tabela 1
 Klasy zawartości Corg. w glebach w/g ESB 

Zawartość Corg. % Materia organiczna
wysoka >6,0 >10
średnia 2,1-6,0 3,5-10,2
niska 1,1-2,0 1,7-3,4
bardzo niska <1,0 <1,7

Źródło: opracowanie własne.
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Funkcje materii organicznej w glebie

Materia organiczna pełni kluczową rolę w kształtowaniu użytkowych i eko-
logicznych właściwości gleb. Do najważniejszych funkcji próchnicy zalicza się: 
regulowanie pojemności kompleksu sorpcyjnego, właściwości buforowych gleby, 
tworzenie kompleksów, zatrzymywanie wody (retencja), stabilizację agregatów 
glebowych, nadawanie barwy i gęstości glebie (2,12,31). Próchnica stanowi też 
źródło energii dla mikroorganizmów, stymuluje wzrost i rozwój roślin, zwiększa 
bioróżnorodność glebową. Gleby zasobne w próchnicę charakteryzują się większą 
aktywnością mikrobiologiczną w porównaniu do gleb z niską jej zawartością. 
Mikroorganizmy glebowe uczestnicząc w procesie mineralizacji i humifikacji 
materii organicznej wraz z substancjami humusowymi w glebie przekształcają 
strukturę gleby w gruzełkowatą (11,31). Gleba o zróżnicowanej wielkości gruzłków, 
przeważnie od 0,5 do 5 mm stwarza optymalne warunki wodno-powietrzne i wpływa 
korzystnie na prawidłowy rozwój korzeni, co w efekcie przekłada się nwyższe plony 
roślin uprawnych (4, 10). Przestwory o zróżnicowanej wielkości powsta ałe wewnątrz 
gruzełków oraz pomiędzy nimi zapewniają również optymalną aerację i wilgotność 
gleby, dzięki temu gleba może akumulować i zatrzymywać znaczne większe ilości 
wody. Tworzenie takich kanalików dzięki zabiegom uprawowym jest szczególnie 
korzystne i pożądane na glebach lekkich, gdyż zapobiega to ich przesuszeniu i poz-
wala zmagazynować więcej wody. W glebach lżejszych substancje próchnicowe 
zwiększają również zwięzłość i wytrzymałość gruzełków na rozmywanie. Natomiast 
w glebach cięższych, obecność agregatów glebowych o różnej wielkości rozluźnia 
ich strukturę, czyniąc w praktyce glebę łatwiejszą w uprawie. Dzięki określonym 
frakcjom próchnicy, charakteryzujących się większą zdolnością buforową w po-
równaniu do materiałów ilastych gleby, próchnica może stabilizować odczyn 
gleby, zwiększając równocześnie właściwości buforowe gleb. Poszczególne frakcje 
próchnicy spełniają także funkcję ochronną gleby, gdyż zatrzymują, na zasadzie 
filtra metale ciężkie (tab. 2) i związki organiczne, np. pestycydy ograniczając 
bioprzyswajalność tych szkodliwych substancji przez rośliny (28, 30).

Glebowa materia organiczna gleb jest także cennym źródłem składników 
pokarmowych dla roślin, z której w wyniku procesu jej mineralizacji uwalniają 
sie makro- i mikroelementy, szczególnie azot, fosfor i siarka, oraz znaczne ilości 
miedzi, boru i cynku. W tabeli 3 zaprezentowano charakterystykę właściwości gleby 
kształtowanych przez materię organiczną.

Aktualne trendy w gospodarowaniu glebową materią organiczną
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Tabela 2

Wpływ poziomu Corg. w glebie na zawartość metali ciężkich w życie na zielonkę 

Gatunek 
gleby

Poziom 
zawartości Corg. 
w glebie w g∙kg-1 

Zwartość metali ciężkich 

Zn Pb Cd Cu

mg∙kg-1 
s.m. % mg∙kg-1 

s.m. % mg∙kg-1 
s.m. % mg∙kg-1 

s.m. %

lekka

6 163,8 100 1,67 100 0,50 100 11,8 100
9 182,6 111 1,35 81 0,48 96 10,7 91
12 110,6 67 1,14 68 0,33 66 9,0 76

średnio 152,3 - 1,40 - 0,44 - 10,3 -

średnia

6 125,9 100 1,14 100 0,45 100 9,9 100
9 103,1 82 0,80 70 0,30 67 6,4 65
12 73,3 58 0,60 53 0,21 47 6,0 61

średnio 100,8 - 0,85 - 0,32 - 7,4 -
Źródło: Pikuła, 2006 (28).

Tabela 3
 Charakterystyka właściwości gleby warunkowanych materią organiczną 

Właściwości Źródło Skutek

Barwa
Ciemna barwa gleby jest 
spowodowana obecnością materii 
organicznej

Szybsze nagrzewanie gleby wiosną. 
Zwiększone albedo warstwy ornej.

Retencja 
Materia organiczna może 
wiązać wodę w ilości 20-krotnie 
przewyższającej jej masę.

Poprawa właściwości gleb lekkich, 
zmniejszenie skutków suszy.

Struktura 
agregatowa

Tworzenie połączeń z minerałami 
ilastymi, kationami, polisacharydami 
z udziałem mikroorganizmami

Struktura agregatowa kształtuje stosunki 
wodne, powietrzne i przepuszczalność 
gleb.

Gęstość właściwa
Materiał organiczny posiada niższą 
gęstość niż materiał mineralny 
gleby. 

Mniejsza gęstość gleby powoduje 
wzrost porowatości, ze względu na 
interakcje składników organicznych i 
nieorganicznych.

Rozpuszczalność 
w wodzie

Materia organiczna jest 
nierozpuszczalna w wodzie ze 
względu na tworzenie połączeń  
z minerałami ilastymi i kationami 
wielowartościowymi.

Tylko niewielka część materii 
organicznej ulega migracji w głąb profilu 
glebowego.

Buforowanie

Materia organiczna wykazuje 
właściwości buforowe w zakresie 
słabokwaśnym, obojętnym  
i zasadowym.

Utrzymywanie stałego odczynu gleby.

Dorota Pikuła



95

Pojemność wymiany 
kationów
 (PWK)

Całkowita kwasowość substancji 
humusowych waha się w zakresie 
300-1400 cmol (+)/kg

Zwiększenie PKW wielu gleb zależy od 
zawartości materii organicznej

Mineralizacja

Rozkład materii organicznej uwalnia 
do środowiska m.in CO2, H2O, 
NH3, fosfor, potas, wapń, siarka i 
magnez

Źródło składników pokarmowych 
niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin

Chelatowanie 
kationów metali 
ciężkich

Materia organiczna tworzy 
kompleksy z kationami 
wielowartościowymi

Wiązanie kationów metali ciężkich, 
częściowa ich detoksykacja oraz 
regulowanie bioprzyswajalności 
mikroskładników.

Źródło: Gonet, Markiewicz, 2007;  Stevenson, 1994 (10, 31).

Długoterminowe utrzymywanie próchnicy w glebie

Zawartość próchnicy w glebie nie jest stała i podlega ciągłym procesom 
przemian ilościowych i jakościowych (23, 26, 29). Długoterminowe utrzymywanie 
zawartości tej substancji w glebie na możliwie stałym poziomie jest możliwe dzięki 
systematycznemu dostarczaniu świeżej materii organicznej oraz wysokiej aktywności 
biologicznej gleby. Na poziomie gospodarstwa rolnego dopływ materii organicznej 
można regulować na kilka sposobów. Korzystnie na przyrost materii organicznej 
w glebie, jak i na retencję wody wpływa pozostawianie w glebie wszelkich resztek 
pozbiorowych roślin, stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, uprawa 
poplonów i mieszanek trawiasto-motylkowatych (5, 24, 29, 33). Stosując powyższe 
zabiegi podnosimy potencjał produkcyjny gleb. W warunkach uprawy roślin  
w monokulturach, a zwłaszcza zbożowych, szczególnie korzystna jest zamiana na 
dłuższy okres systemu użytkowania pola z ornego na przemienny: orno-pastwiskowy 
w celu odnowienia ubytków próchnicy. Z badań przeprowadzonych na Słowacji 
wynika, że najcenniejsze pod względem masy i zawartości węgla organicznego są 
resztki pozbiorowe rzepaku ozimego, bobu, lucerny w 3 i 4 roku uprawy, słonecznika 
oraz gorczycy. Najmniejsze ilość resztek pozbiorowych wnosi się do gleby po 
uprawie zbóż i okopowych (14, 15, 20, 24). W zrównoważonej gospodarce materią 
organiczną, obok obornika ważną rolę w odtwarzaniu zasobów próchnicy w glebie 
odgrywa słoma. Ilość materii organicznej wprowadzonej ze słomą do gleby zależy 
od gatunku rośliny i stopnia humifikacji (24,33). Wprowadzając na przykład 4,5 t∙h-

1słomy zbóż, która zawiera średnio 42% Corg., wzbogacamy glebę o prawie 2 t∙h-1 węgla 
organicznego (4500 kg × 0,42 = 1890 kg). Zakładając, że współczynnik humifikacji 
(przemian materiału organicznego w trwałą próchnicę) wynosi dla słomy 0,25, to  
w glebie pozostanie prawie 0,5 t∙h-1 nowo utworzonej próchnicy (1890 × 0,25 = 472,5). 

Tabela 3 cd.
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Aktualne trendy w gospodarowaniu materią organiczną

W gospodarowaniu glebową materią organiczną uprawnych można wyróżnić 
cztery fazy; inicjalną, intensywnej mineralizacji materii organicznej, powolnego 
wyczerpywania się zasobów materii organicznej oraz degradacji żyzności gleby.  
W fazie inicjalnej występuje równowaga procesów dopływu i strat materii organicznej 
(9). Druga faza obejmuje procesy intensywnej mineralizacji materii organicznej. 
Obecnie zjawisko to występuje jedynie w tropiku lub systemach rolnictwa żarowego 
(9). Faza ta trwa od kilku do kilkunastu lat i powoduje duże straty rodzimej materii 
organicznej sięgające 40-50%. W kolejnej fazie, trwającej wiele dziesiątków lat 
następuje powolne wyczerpywanie się zasobów materii organicznej. Gleba wówczas 
traci produktywność, widoczne są pierwsze objawy degradacji żyzności gleby.  
W ostatniej czwartej fazie zmian zawartości materii organicznej w glebie następuje 
całkowita degradacja żyzności gleby. Gleba traci żyzność i nie jest w stanie pełnić 
podstawowych funkcji produkcyjnych i środowiskowych. Współczesne polskie 
rolnictwo znajduje się w trzeciej, a w niektórych rejonach Polski często czwartej 
fazie cyklu zmian zawartości materii organicznej. Stan taki jest niebezpieczny dla 
żyzności gleb i wymaga szeregu szybkich zabiegów mających na celu przywrócenie 
glebie żyzności poprzez podejmowanie działań zwiększających zawartość materii 
organicznej w glebie (9, 12).

W Polsce prowadzono i prowadzi się szereg badań nad dynamiką przemian  
i jakością materii organicznej, ale w większości mają one charakter analityczny 
(opisowy) i nie znalazły podsumowania w postaci normatywów, które mogą 
okazać się konieczne przy opracowywaniu programów działania wynikających  
z rozporządzenia Dyrektywy Glebowej UE, jeśli ta wejdzie w życie. Procesy dopływu 
i ubytku materii organicznej w glebie bilansowane są w oparciu o nieaktualne już  
w Niemczech, a wciąż obowiązujące w Polsce wartości współczynników reprodukcji 
i degradacji materii organicznej (WRD) (1, 20). Wartości tych współczynników 
wymagają kwantyfikacji i dostosowania do specyfiki warunków klimatycznych 
i glebowych naszego kraju, gdyż posługiwanie się nimi w starej nomenklaturze 
nie odzwierciedla faktycznego salda materii organicznej w glebie. Wadą ich 
jest również to, że koncepcja WRD odnosi się do 1 ha uprawy danej rośliny bez 
względu na wielkość plonu i ilość wprowadzanych do gleby resztek pożniwnych 
i nie uwzględnia puli węgla wnoszonego do gleby z masą korzeniową roślin 
uprawnych,  która niezależnie od technologii uprawy pozostaje w glebie. Wielkość 
plonów roślin jest  przecież znacznie zróżnicowana pomiędzy województwami,  
i podobnie zróżnicowana jest ilość pozostawianych w glebie resztek pozbiorowych 
i korzeni, co ma wpływ na procesy nagromadzenia materii organicznej w glebie. 
Rośliny uprawne w zależności od gatunku pozostawiają w glebie zróżnicowaną 
masę korzeniową, która znacząco wpływa na depozyt materii organicznej w gle-
bie. Literatura przedmiotu wskazuje, że korzenie roślin uprawnych stanowią 
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60-70% resztek pozbiorowych roślin (14, 24). Przeciętnie z masą korzeni roślin 
jednorocznych trafia 3-4 t∙h-1 węgla organicznego, a więc prawie połowa węgla 
wnoszonego do gleby z obornikiem (13, 14, 15). W koncepcji współczynników nie 
uwzględnia się także powierzchni ugorów i odłogów, co rzutuje na bilans materii 
organicznej w skali kraju. Jednym ze sposobów oceny zmiany zawartości próchnicy 
w glebie jest sporządzanie bilansu materii organicznej w glebie. W obliczeniach 
bilansu próchnicy w glebie za podstawową jednostkę przyjmuje się obecnie 1 kg 
węgla Corg w shumifikowanej masie organicznej. Ponieważ w 1 kg próchnicy znajduje 
się 0,58 kg węgla a więc 1 kg C odpowiada 1,724 kg próchnicy. Jednostką pochodną 
stosowaną w Niemczech jest 1 HE. Jednostka HE odpowiada 1 t s. m. próchnicy  
i 580 kg Corg. (16, 17, 18, 19, 27). Bilans danego zmianowania wylicza się z różnicy 
przychodu materii organicznej dostarczonej w wyniku uprawy roślin, stosowanych 
nawozów oraz specyfiki przemian próchnicy w glebie i agrotechniki roślin: 

Saldo próchnicy = dostawa (reprodukcja ) - potrzeby roślin w zależności od 
specyfiki uprawy (degradacja)

Znając udział poszczególnych roślin w zmianowaniu oraz dawki nawozów 
naturalnych stosowanych w gospodarstwie można obliczyć bilans materii organicznej 
dla danego zmianowania i ocenić czy uprawa określonych roślin zwiększa lub 
zmniejsza zawartość próchnicy w glebie. W Polsce przyjęła się metoda bilansowania 
próchnicy przy zastosowaniu tzw. współczynników reprodukcji lub degradacji 
materii organicznej zapożyczonych z Niemiec (1, 20) (tab. 4). Współczynniki te 
przyjęto w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, opublikowanym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2004r.

Tabela 4
 Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) materii organicznej gleby 

Roślina lub nawóz organiczny Jednostka

Współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla 
różnych gleb w t materii organicznej na 1 ha

Bardzo lekkie 
i lekkie średnie ciężkie czarne

ziemie
Okopowe 1 ha -1,26 -1,4 -1,54 -1,02
Kukurydza 1 ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91
Zboża, oleiste 1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38
Strączkowate 1 ha +0,32 +0,35 +0,38 +0,38
Trawy 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16
Motylkowate, mieszanki 1 ha +0,89 +1,96 +2,10 +2,10
Obornik 10 t (25% s.m.) +0,70 
Gnojowica 10 t (7% s.m.) +0,28
Słoma 10 t ( 86% s.m.) +1,80

Źródło: Asmus , Görlitz,. 1978, Kundler  i in., 1981 (1, 20).
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W zależności od doboru roślin w zmianowaniu i ilości wprowadzanych do 
gleby nawozów naturalnych i organicznych, bilans materii organicznej może 
być dodatni, zrównoważony lub ujemny. Bilans materii organicznej w skali 
kraju jest zrównoważony, ale na dużym obszarze gruntów ornych jest ujemny. 
Jednocześnie obszary te charakteryzują się niskim udziałem użytków zielonych  
w powierzchni użytków rolnych i niską zawartością rodzimej próchnicy w glebach 
gruntów ornych (8). Ujemny bilans materii organicznej w gospodarstwach rolnych 
wynika głównie ze spadku stosowania obornika, uprawy roślin w monokulturze oraz 
pozostawiania w glebie zbyt małej ilości resztek roślinnych pozbiorowych (13,14, 
24, 25).

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w Europie opracowano nowocześniejsze metody 
bilansowania materii organicznej w gospodarstwie. W Niemczech współczynniki 
reprodukcji i degradacji opracowane w latach 80. (20) zostały zaktualizowane 
w 2004 r. w wyniku projektu badawczego realizowanego z inicjatywy VDLUFA 
(Niemieckie Stowarzyszenie Instytutów Rolniczych) i rozszerzone o wartości dla 
warzyw (16, 17, 18, 19). Nowa, bardziej kompleksowa metoda bilansowania materii 
organicznej nie została jednak uwzględniona w naszym kraju i nadal funkcjonuje  
w powszechnym obiegu pod starą nomenklaturą. 

Nowe wartości współczynników podawane są w zależności od wilgotności 
wprowadzonego materiału roślinnego i nawozów naturalnych oraz obejmują 
dodatkowo dwa zakresy. Dolne wartości współczynników odnoszą się do gleb 
utrzymywanych w wysokiej kulturze, natomiast wyższe wartości odpowiadają 
glebom zdegradowanym o niskiej zawartości próchnicy (tab. 5). Weryfikacji uległy 
również wartości współczynników reprodukcji próchnicy dla różnych materiałów 
organicznych wprowadzonych do gleby (tab. 6). Dodatkowo nowa metoda daje 
możliwość zakwalifikowania otrzymanego salda bilansu próchnicy do określonej 
grupy i pozwala podjąć określone działania mające na celu utrzymanie żyzności gleby 
na możliwie optymalnym poziomie, zapewniającym wysokie plony roślin (tab. 7).
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Tabela 5
 Przeliczniki dla zmian zapasów glebowej materii organicznej w kg C próchnicy/ha/rok 

dla różnych upraw 

Gatunki roślin
kg C próchnicy ∙h-1

(-) strata lub (+) zysk
Dolne wartości Górne wartości 

Buraki pastewne i cukrowe - 700 - 1300
Ziemniaki i 1 grupa warzyw* - 760 - 1000
Kukurydza na ziarno i silos, 2 grupa 
warzyw, przyprawy, rośliny lecznicze -560 - 800

Zboża łącznie z roślinami oleistymi 
i włóknistymi, słonecznik i 3 grupa 
warzyw, ziół i roślin leczniczych

- 280 - 400

Strączkowe na ziarno +160 +240

Trawy w uprawie polowej, motylkowate 
w czystym siewie lub z trawami, nasienne 
plantacje i 4 grupa warzyw
- w głównym roku użytkowania
-przy wysiewie wiosennym
- jako polon 
-jako wsiewka
-przy wysiewie letnim

+600 

+400
+300
+200
+100

+800

+500
+400
+300
+150

Rośliny poplonowe 

Poplony ozime
Mieszanki jare
ugory
Wsiewki pozostawione: jesienią 
Wiosną
Obsiew jako ugór na 2 lata
Obsiew jako ugór na 1 rok

+120
+80
+200

+180
+80
+700
+400

+160
+120
+300

+180
+80
+700
+400

*dodatkowe wyjaśnienia
Źródło: VDLUFA, 2004.
Grupa 1. Kalafiory, brokuły, kapusta chińska, ogórki, seler naciowy, dynia, pory, rabarbar, kapusta 
czerwona, pomidory palikowe, kapusta biała, cukinia, melony
Grupa 2. Cykoria korzeniowa, czosnek, rzepa, marchew, chrzan, papryka, pasternak skorzonera, 
słonecznik, kukurydza cukrowa
Grupa 3. Pietruszka, fasola, koper, sałata endywia, sałata lodowa, estragon, groszek, chmiel, dziurawiec, 
kalarepa, kminek, majeranek, rośliny oleiste, mięta, rzodkiew i rzodkiewka, chrzan, buraki ćwikłowe , 
szpinak, tytoń, pietruszka korzeniowa, melisa, cebula.
Grupa 4. Różne gatunki koniczyny
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Tabela 6

 Współczynniki reprodukcji próchnicy dla różnych materiałów organicznych wnoszonych do gleby 
Materiały organiczne w t % s.m. Współczynnik reprodukcji próchnicy  

w kg C na t materiału organicznego 

słoma
nawozy zielone, liście buraków
trawa koszona (zielonka)

86
10

20

80-110
8

16

obornik:
świeży

przefermentowany 
przekompostowany 

20
30
25
35
55

28
40
40
62
96

gnojowica:
świńska
bydlęca

4
8
4
7
10

4
8
6
10
12

pomiot ptasi 15
25
35
45

12
22
30
38

odpadki organiczne
bez suszenia
świeży kompost 

dojrzały kompost 

20
40
30
50
40
50
60

30
62
40
66
46
58
70

osady ściekowe bez przeróbki

osady ściekowe stabilizowane wapnem

10
15
25
35
45
20
25
35
45
55

8
12
28
40
52
16
20
36
46
56

odpady z fermentacji płynne

stałe

kompostowane

4
7
10
25
35
30
60

6
9
12
36
50
40
70

odpady specjalne, kompost bydlęcy
szlam ze stawów i jezior

30
50
10
40

60
100
10
40

Źródło: VDLUFA, 2004.
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Tabela 7
 Wycena salda próchnicy w kg C próchnicy/rok/ha 

SALDO próchnicy
kg C.∙rok∙ha-1 GRUPA WYCENA

< -200
A bardzo niskie Niekorzystny wpływ na właściwości gleby i wielkość 

plonów roślin

-200 do -76
B niskie Średnio tolerowane, okresowo szczególnie na glebach 

wzbogacanych w próchnicę

-75 do 100
C optymalne Najlepszy dla uzyskania wysokich plonów i minimalnych 

start składników pokarmowych. Zaleca się go utrzymywać

101-300
D wysokie Średnio tolerowane, okresowo szczególnie na glebach 

ubogich w próchnicę

>300 
E bardzo wysokie Zwiększone ryzyko strat azotu i mała efektywność 

nawożenia azotem 
Źródło: VDLUFA, 2004.

Zgodnie z założeniami nowej metody bilansowej próchnicy w celu utrzymania 
optymalnego jej salda należy stosować co najmniej 50 kg azotu na hektar, aby ograniczyć 
proces mineralizacji próchnicy, a więc jej strat (18, 19, 27). Nawożenie azotem 
mineralnym zapobiega utrzymywaniu się przez kilka lat ujemnego salda próchnicy, 
które może skutkować degradacją gleby, utratą jej żyzności i produkcyjności, oraz 
większymi nakładami na produkcję (18, 19, 27). Warto nadmienić, że w warunkach 
niskiej zawartości próchnicy w gle-bie maleje efektywność stosowanych nawozów 
mineralnych, a w celu utrzymaniu optymalnego poziomu próchnicy w glebie zaleca 
się regularne stosowanie niewielkich dawek wapna, gdyż wapń zawarty w nawozach 
stabilizuje nie tylko odczyn gleby, ale również próchnicę (26, 33). 

Nowe współczynniki reprodukcji dla obornika

Na podstawie badań własnych prowadzonych w Grabowie w latach 2008-
2011 z dwoma zmianowaniami różniącymi się doborem gatunków roślin, a więc 
wpływającymi w różny sposób na saldo próchnicy w glebie, wyznaczono nowe 
wartości współczynników reprodukcji dla obornika. W zmianowaniu A uprawiano 
kolejno po sobie rośliny zaliczane do zubożających glebę w próchnicę: kukurydzę 
na ziarno, pszenicę ozimą, jęczmień jary i kukurydzę na zielonkę. W zmianowaniu 
B uprawiono natomiast rośliny korzystnie oddziałujące na przyrost próchnicy  
w glebie, tj. kukurydzę na ziarno, pszenicę ozimą+ gorczycę na przeoranie, jęczmień 
jary z wsiewką oraz koniczynę z trawami w mieszance. W obu zmianowaniach pod 
kukurydzę uprawianą na ziarno stosowano raz na 4 lata obornik w zróżnicowanych 
dawkach (0-80 t∙h-1). W badaniach własnych zawartość materii organicznej w gle-
bie oznaczana była w odstępach czteroletnich, zawsze po zbiorze ostatniej rośliny  
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w 4-polowym członie zmianowania, czyli kukurydzy na kiszonkę w zmianowaniu 
A i mieszanki koniczyny z trawami w zmianowaniu B. Była to jednocześnie roślina 
przychodząca w obu zmianowaniach w czwartym roku od zastosowania obornika.  
Z tych względów wyznaczenie współczynników reprodukcji możliwe było tylko dla 
całego czteroletniego zmianowania. Dla czteroletnich, pełnych rotacji zmianowań  
A i B, w zależności od dawki obornika wyliczono wartości współczynników reprodukcji 
dla obornika, przyjmując wyliczoną średnią wartość współczynnika humifikacji 
12,1% dla zmianowania A i 31,44% dla zmianowania B. Wielkość współczynników 
humifikacji była uzależniona od wielkości dawek obornika i od długości okresu 
regularnego (co 4 lata) stosowania tego nawozu. W tabeli poniżej porównano nowe 
(wyliczone na podstawie doświadczenia wieloletniego) i oficjalnie obowiązujące  
w Polsce współczynniki reprodukcji materii organicznej (WR) dla obornika. 

Tabela 8
Bilans materii organicznej (SOM) w zmianowaniach A i B, na glebie średniej z wykorzystaniem 

nowych i niemieckich (20) współczynników reprodukcji

Dawka 
obornika
w t∙ha-1 

w (C t∙ha-1)

WR*dla obornika t SOM∙ha-1 Bilans dla 4-letniej rotacji zmianowań 
w t SOM∙ha-1

Wg (20)
nowe nowe Wg (20) nowe Wg (20)

A B A B
0 (0)* 0 0 0 -9,59 -3,25 -3,93 -1,4
20 (1,84) 1,4 0,38 0,98 -9,14 -1,85 -0,54 0
40 ( 3,65) 2,8 0,76 1,96 -6,58 -0,45 1,64 +1,4
60 (5,47) 4,2 1,14 2,93 -1,32 +0,95 4,04 +2,8
80 (7,29) 5,6 1,52 3,95 -2,31 +2,30 5,63 +4,2

WR* współczynnik reprodukcji dla obornika obliczone jako iloraz masy węgla w oborniku i średniego 
współczynnika humifikacji, który wynosi 12,15% dla zmianowania A i 31,44% dla zmianowania B. 
WR dla zmianowania zawiera w sobie oczywiście WR dla określonej dawki obornika stosowanej  
w czteroletniej rotacji.

 Wartości współczynników reprodukcji materii organicznej z obornika 
wyznaczone w badaniach własnych są znacznie mniejsze od podawanych 
przez naukowców niemieckich (1, 20). Nawet w zmianowaniu B osiągają one 
zaledwie 50% wartości niemieckich. Zgodnie z założeniem niemieckiej koncepcji 
współczynnik humifikacji materii organicznej z obornika, wynosi prawie zawsze 
100%. Według badaczy niemieckich (1, 20) wartość tego współczynnika przyjęto 
na poziomie +0,35 dla 4000-5000 kg świeżej masy obornika, co oznacza, że  
w ciągu 1-5 lat z 1000 kg s.m. popielnej masy organicznej obornika wniesionej do 
gleby pozostaje średnio 350 kg s.m. materii organicznej, która podlega dalszym 
przemianom w glebie. Oczywiście w wyznaczeniu tego algorytmu krytyczną kwestią 
jest wyznaczenie masy popielnej, czyli rzeczywistej masy organicznej zawartej 
w tonie danego nawozu. Wartości te wynikają z właściwości fizycznych nawozu,  
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a więc zawartości wody i związków mineralnych w chwili aplikacji nawozu do gleby 
(12). Dla obornika przyjmuje się wartość stałą wynoszącą 20%, czyli wprowadzając do 
gleby 1000 kg obornika jego masa popielna wynosi 200 kg, z której następnie reprodukuje 
się 70 kg materii organicznej (reprodukcja=0,35*200). Z badań własnych wynika, że 
w ciągu 4 lat średnio z ogólnej ilości węgla wniesionego w oborniku, stosowanym raz 
na 4 lata, w glebie pod zmianowaniem A procesowi humifikacji ulegało 12,1% węgla  
z obornika, a w glebie pod zmianowaniem B – 31,4%. Uprawa koniczyny w mie-
szance z trawami stymulowała humifikację węgla z obornika, gdyż w warunkach 
większej ilości azotu w glebie proces humifikacji następuje szybciej. W zmianowaniu  
B wyliczone salda bilansu materii organicznej (SOM) z zastosowaniem własnych 
i niemieckich współczynników WR są dosyć podobne. W zmianowaniu tym już 
dawka 20 ton masy obornika w czteroletniej rotacji zapewnia lekko ujemny lub 
zrównoważony bilans SOM w glebie. W zmianowaniu A zgodnie z wartościami 
współczynników podawanymi przez badaczy niemieckich równowagę procesów 
degradacji i reprodukcji uzyskuje się przy dawkach obornika powyżej 40 ton masy 
na hektar. Bilans obliczany z uwzględnieniem nowych współczynników wskazuje 
na postępujący ubytek SOM w glebie, niezależnie od wielkości dawek obornika. 
Wyjaśnić to można tym, że nawożenie tym nawozem nawet w dawkach wyższych 
niż 40 t∙ha-1 raz na 4 letnie zmianowanie, w którym nie przyoruje się poplonów, 
ani nie uprawia rośliny bobowatej nie wystarcza do odbudowy glebowej materii 
organicznej, a przynosi pozytywny skutek gdy w zmianowaniu uprawia się rośliny 
bobowate, pozostawiające w glebie dużo azotu i węgla. W takim układzie powstaje 
więcej trwałej materii organicznej (humusu). Ilość humusu w glebie jest w większym 
stopniu powiązana z doborem roślin w zmianowaniu niż z obornikiem, co przedkłada 
się na wartości współczynników WRD (20, 21, 29).

Podsumowanie

Niska zawartość glebowej materii organicznej w polskich glebach wynika 
przede wszystkim z uwarunkowań klimatycznych i glebowych, które nie sprzyjają 
jej akumulacji w glebie. Zmniejszenie zawartości materii organicznej notowane 
w ostatnich latach spowodowane jest zwiększającym się udziałem monokultur 
zbożowych oraz zmniejszeniem stosowania obornika, który w latach 80. XX w. 
był głównym źródłem próchnicy w glebie (25, 33).W celu sprawdzenia zasobności 
gleb w próchnicę zamiast sporządzania jej bilansu bardziej miarodajne wydaje się 
oznaczenie w glebie zawartości Corg. Natomiast do rozpoznania procesu przemian 
glebowej materii organicznej, w efekcie których powstaje trwała próchnica należy 
dodatkowo brać pod uwagę azot. Na podstawie stosunku do siebie obu pierwiastków 
C:N można wnioskować o kierunku przemian świeżo wprowadzonej do gleby 
masy organicznej (mineralizacja lub humifikacja). Zwiększający się obecnie areał 
monokultur zbożowych, zmniejszenie areału uprawy roślin bobowatych oraz spadek 
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produkcji nawozów będzie sprzyjał dalszemu spadkowi materii organicznej w glebie. 
Z badań prowadzonych w IUNG-PIB wynika, że trwałe zwiększanie zawartości 
próchnicy w glebie w warunkach tradycyjnej płużnej uprawy, niepozostawiania 
słomy do przeorania i braku w płodozmianie roślin wieloletnich jest trudne, nawet 
przy stosowaniu przeciętnych dawek obornika (29). Należy podkreślić, że optymalne 
gospodarowanie materią organiczną nie jest możliwe bez nawożenia obornikiem  
i stosowanie w naszej strefie klimatycznej innych form nawożenia, np. słomą, 
nie zapewni utrzymania próchnicy na poziomie gwarantującym uzyskiwanie 
zadowalających polonów roślin uprawnych, szczególnie na glebach lżejszych.  
Z tego względu nadal będzie się poszukiwać sposobów podwyższania i utrzymania 
próchnicy w glebie na zrównoważonym poziomie. Jedną z takich metod jest 
stosowanie tzw. zewnętrznej materii organicznej w postaci kompostów, odpadów 
czy osadów ściekwych. W przyszłości należy w oparciu o badania naukowe  
z zakresu zmian klimatu, użytkowania gleb, monitoringu materii organicznej  
i bio-różnorodności ustalić optymalne zawartości materii organicznej w różnych 
glebach, uwzględniając naturalne warunki klimatyczno-glebowe. Takie dane byłyby 
podstawą w przyszłości do oceny ewentualnej postępującej degradacji gleb. W Polsce 
należy prowadzić więc nie tylko stały monitoring zmian zawartości materii organicznej  
w glebach, ale  opracować nowe normatywy, które byłby pomocne przy opracowywaniu 
programów zapobiegających spadkowi materii organicznej w glebach uprawnych (10).
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POTRZEBY NAWOŻENIA SIARKĄ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY*

Słowa kluczowe: deficyt siarki, regulacje prawne, zawartość siarki w glebach Polski, 
bilans siarki dla roślin uprawnych

Wstęp

Siarka należy do pierwiastków szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie  
i jest składnikiem niezbędnym do życia (6). Niezbędność siarki wynika z faktu, że 
w swoich licznych funkcjach fizjologicznych nie może być zastąpiona przez żaden 
inny pierwiastek. Obecnie znana jest ważna rola siarki w procesach życiowych 
wszystkich organizmów żywych. W uprawie roślin siarka spełnia różne, istotne 
funkcje związane z ich wzrostem i rozwojem. Składnik ten bierze udział w tworzeniu 
plonu i jego jakości poprzez trzy różne oddziaływania (7, 8):
1. zabezpiecza wartość żywieniową;
2. poprawia efektywność wykorzystania innych niezbędnych składników 

pokarmowych roślin, tj. makroelementów (N, P)  oraz  mikroelementów (Zn, 
Fe, Cu, Mn i B);

3. poprawia jakość produktów roślinnych przez wzrost zawartości białka i oleju 
w nasionach, jakości zbóż dla młynów i piekarnictwa, żywieniowej wartości 
oraz przydatności do sprzedaży warzyw i owoców, jakości tytoniu i żywieniowej 
wartości roślin pastewnych. 

Ogólnoświatowy deficyt siarki i jego przyczyny

W ciągu kilku ostatnich dekad w większości obszarów rolniczych świata rozpowszechnił 
się deficyt siarki ,stając się czynnikiem ograniczającym wysokość plonów i efektywność 
stosowanych nawozów (2). Spośród wielu czynników dotyczących zarządzania tym 

*Opracowanie wykonano w ramach zadania 2.3 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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składnikiem pokarmowym w produkcji rolniczej, głównymi powodami wzrastającego 
deficytu siarki są:
• większy wynos S z gleby w efekcie wzrostu produkcji rolniczej, który jest 

wynikiem lepszego wykorzystania nawozów, intensyfikacji systemów uprawy, 
stosowania wysoko plonujących odmian i nawadniania upraw;

• mniejszy dodatek S do gleby spowodowany wzrastającymi proporcjami 
wysoko skoncentrowanych  nawozów bezsiarkowych, obniżeniem stosowania 
tradycyjnego obornika i mineralnych nawozów siarkowych oraz pestycydów 
zawierających siarkę;

• redukcja emisji  dwutlenku siarki (SO2) obniżająca depozycję atmosferyczną 
S, jedno z ważnych źródeł siarki dla gleb rolniczych usytuowanych wokół 
obszarów przemysłowych.

Prognozy dotyczące deficytu siarki i zapotrzebowania na nawozy siarkowe 
w skali globalnej

Według szacunków Instytutu Siarkowego (TSI) dokonanych w roku 2007, a opar-
tych na zapotrzebowaniu roślin uprawnych, efektywności nawozów i aktualnych 
nakładów, globalny deficyt siarki wynosił około 9,6 miliona ton rocznie  (rys. 1) (2). 
Wraz ze wzrostem produkcji żywności rośnie zapotrzebowanie na siarkę. Nawet jeśli 
założy się, że dawki S będą wolniej wzrastały, to i tak szacunek wskazuje, że łączny 
deficyt siarki dla wszystkich regionów świata, wzrośnie w roku 2015 do 11,9 miliona 
ton (rys. 2). Największe zapotrzebowanie na nawozy siarkowe w skali naszego globu 
wykazują  kraje azjatyckie (głównie Chiny i Indie), jednakże wzrastający niedobór siarki 
będzie występował we wszystkich regionach świata, w tym także w krajach Europy 
Wschodniej.

Rys. 1. Kształtowanie się zapotrzebowania roślin na siarkę i jej deficytu w skali świata (Mt)
Źródło: Fan i Messick, 2007 (2).
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Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami

Polskę,  jako kraj należący do Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych 
pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (Raport 2007). 
Traktat o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w odniesieniu 
do ww. dyrektywy zawiera zobowiązania Polski dotyczące emisji SO2, NOx, NH3  
i LZO na poziomie wymagań Protokołu z Göteborga, tj. Protokołu w sprawie zwalczania 
zakwaszenia, eutrofizacji i ozonu przyziemnego, tzw. Konwencji Genewskiej. Celem 
ww. dyrektywy jest ograniczenie emisji tych substancji do poziomu zalecanego przez 
WHO. Wdrażanie Dyrektywy 2001/81/WE w Polsce jest nierozerwalnie związane 
z wdrażaniem niektórych komplementarnych dyrektyw horyzontalnych i innych 
dyrektyw poświęconych ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami, w tym także:
• Dyrektywy 2001/80/WE poświęconej ograniczaniu emisji z dużych źródeł spalania 

(LCP), Ramowej Dyrektywy (96/62/WE) w sprawie ograniczania emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania;

• Dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystego 
powietrza dla Europy,

• Dyrektywy 99/32/WE w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

Podstawowym dokumentem unijnym określającym wymagania dotyczące oceny  
i zarządzania jakością powietrza jest Dyrektywa 96/62/WE,  określana jako dyrektywa 
ramowa. Dyrektywa ta wraz z dyrektywami pochodnymi tworzy system zmierzający 
do utrzymania jakości powietrza w rejonach, gdzie jest ono dobre oraz poprawy 
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Rys. 2. Regionalny deficyt siarki w latach 2005 i 2015 (Mt) 
Źródło: Fan i Messick, 2007 (2)..
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w rejonach pozostałych. Na system ten składa się szereg elementów obejmujących 
kryteria jakości powietrza, monitorowanie i prowadzenie oceny jakości powietrza 
oraz tworzenie planów i programów naprawczych dla obszarów, na których jakość 
powietrza nie odpowiada przyjętym kryteriom. 

W przyjętej przez Radę Ministrów RP w dniu 4 stycznia 2005 r. „Polityce 
energetycznej Polski do 2025 roku” zwiększenie efektywności energetycznej jest 
jednym z kluczowych elementów zrównoważonej polityki energetycznej kraju. 
Potrzeba sprostania bezpieczeństwu ekologicznemu wymaga jednak uwzględnienia 
m.in. zmiany nośników energii, stosowania czystych technologii węglowych, jak też 
wprowadzenia mechanizmów umożliwiających ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (tj. handlu emisjami). 

Poziom emisji dwutlenku siarki w Polsce 

Podjęte w Polsce działania proekologiczne spowodowały wyraźne zmniejszenie ilości 
dwutlenku siarki (SO2) emitowanego do atmosfery w ciągu ostatnich 30 lat (rys. 3). 

Rys. 3. Dynamika emisji dwutlenku siarki do atmosfery  
Źródło: Rocznik Statystyczny RP, zmodyfikowane.
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Opracowane analizy wskazują, że większość redukcji emisji została spowodowana 
ograniczeniem działalności przemysłu ciężkiego pod koniec lat 80. i we  wczesnych 
latach 90. (9). Największy ilościowy spadek emisji wystąpił w energetyce za-
wodowej i procesach spalania w przemyśle ze względu na zmniejszenie ilości 
zużytych paliw, szczególnie węgla kamiennego i koksu. Duży procentowo spadek 
emisji w transporcie wynika z dalszego znacznego zmniejszenia ilości siarki  
w paliwach ciekłych. 
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Przestawione dane mają bezpośredni związek z wynikami pomiaru wielkości 
opadu siarki uzyskanymi przez Instytut Badań Leśnictwa (11). Dane te wskazują, że 
suma opadu mokrego i suchego, średnio dla obszaru Polski, zawiera się w przedziale 
od 2,0 do 12,7 kg S∙ha-1. Wykonane obliczenia wykazały, że w ciągu lat 2000-2003 
opad siarki w wybranych punktach pomiarowych zmniejszył się o ponad połowę,  
a ilość siarki w opadzie mokrym i suchym uległa jeszcze większej redukcji w niektórych 
rejonach kraju. Jednak w dalszym ciągu największy opad siarki odnotowywany jest 
na Śląsku, a najmniejszy w województwach wschodnich, co świadczy o niezwykle 
dużym zróżnicowaniu wielkości emisji siarki do atmosfery na obszarze naszego kraju. 

Zasobność gleb Polski w siarkę

Jak podają M o t o w i c k a - T e r e l a k  i  T e r e l a k  (6) ponad 60 % powierzchni 
gruntów ornych w Polsce zajmują gleby lekkie, które jako utwory gruboziarniste są 
z natury uboższe w składniki pokarmowe, a wiec i w siarkę, niż gleby wytworzone 
z glin, pyłów i iłów. 

Zawartość siarki ogólnej 

Na podstawie danych zgromadzonych w latach 1995-2010 w ramach „Monitoringu 
chemizmu gleb ornych Polski” przeprowadzono ocenę zmian i identyfikację 
potencjalnych zagrożeń dla wielofunkcyjności gleb użytkowanych rolniczo (10). 
W ramach  tego monitoringu w 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki 
glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach 
ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Czwarta tura monitoringu 
przypadła na lata 2010-2012. Do oceny poziomu zawartości siarki w glebach 
zastosowano kryteria IUNG  oparte o ilość siarki siarczanowej (4). Na podstawie tych 
kryteriów wyróżnia się 4 stopnie zawartości siarki w glebach: niską (I), średnią (II), 
wysoką (III) i podwyższoną wskutek antropopresji  (IV). Pierwsze 3 stopnie przyjmuje 
się jako naturalne poziomy zawartości siarki w glebach, natomiast stopień IV oznacza 
zagrożenie dla ekosystemu nadmiarem siarki w glebie  spowodowanym działalnością 
człowieka. 

Prowadzone badania wykazały, że w warunkach glebowo-klimatycznych Polski 
zawartość siarki ogólnej waha się zazwyczaj w szerokim zakresie, tj. od kilku 
do kilkuset mg 100 g-1 gleby, i zależy od zawartości materii organicznej, składu 
granulometrycznego gleb oraz poziomu emisji przemysłowych. W roku 2010 
zawartość siarki ogólnej mieściła się w zakresie 0,01-0,08%, przy czym ponad 90% 
próbek zawierało siarkę na poziomie niższym niż 0,03% (rys. 4). Przeciętna zawartość 
tej formy siarki utrzymywała się w kolejnych okresach badan monitoringowych na 
poziomie 0,020-0,022%. 

Potrzeby nawożenia siarką − stan obecny i perspektywy
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Zawartość siarki siarczanowej

Najaktywniejszą formą siarki glebowej jest siarka siarczanowa. Ponadto siarczany 
ze względu na swą rozpuszczalność, są bezpośrednim źródłem siarki dla roślin (6). 
Występowanie siarki siarczanowej w glebach Polski zawiera się w przedziale od ilości 
śladowych do kilku czy kilkunastu (w utworach organicznych) mg∙100 g-1 gleby. Do 
najuboższych z natury utworów pod względem zawartości siarczanów należą gleby 
piaskowe i gliniaste lekkie natomiast najzasobniejsze w siarkę siarczanową są gleby 
wytworzone z glin ciężkich. Do gleb średnio zasobnych w tę formę siarki należą 
utwory lessowe, mady i rędziny. 

Udział tej formy siarki w stosunku do S ogólnej waha się od 6 do około 14% i nieznacznie 
zmienia się wraz z głębokością profilu glebowego. Do czynników naturalnych, które 
decydują o ilości łatwo rozpuszczalnych siarczanów w profilu glebowym, należy 
materia organiczna  w przypadku gleb lekkich i organicznych oraz obecność minerałów 
siarkowych lub absorbujących jony SO4

-2 (tj. uwodnione tlenki Fe, Al i kaolinit)  
w glebach zwięźlejszych. 

W połowie lat 90. zawartość siarki siarczanowej w próbkach warstwy orno-
próchnicznej w Polsce wahała się od 0,01 do 50,00 mg/100 g gleby (6). Tak 
szeroki zakres wahań wskazywał, że w naszym kraju  występowały gleby zarówno 
bardzo ubogie w siarkę dostępną dla roślin, jak i silnie zasiarczone, z zawartością 
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Rys. 4. Rozkład zawartości siarki ogólnej w kolejnych latach: linia przerywana – średnia,  
linia ciągła – mediana, prostokąt – dolny i górny kwartyl, linie pionowe na zewnątrz prostokątów – 

10 i 90 percentyl, kropki – wartości odstające (poniżej 10 i powyżej 90 percentyla) 
Źródło: Siebielec i in., 2012 (10).
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S-SO4 dziesięciokrotnie przekraczającą górną granicę tła naturalnego (4). Natomiast 
przeciętna zawartość S-SO4 w glebach użytków rolnych kształtowała się na poziomie 
zasobności średniej i wynosiła 1,82 mg/100 g gleby. Mimo wpływu antropopresji około 
75% gleb  w Polsce znajdowało się w klasie zawartości naturalnej, co wskazywało 
niską zasobność w siarkę przyswajalną.  

Jednakże aktualne badania profili glebowych wykazały, że średnia zawartość 
siarki siarczanowej oraz jej wartość środkowa zmniejszyły się nieco w ostatnim 
okresie (10). Zwężeniu  uległ  też  jej rozkład zawartości (rys. 5).

Rys. 5. Rozkład zawartości siarki siarczanowej w kolejnych latach: linia przerywana – średnia, linia 
ciągła – mediana, prostokąt – dolny i górny kwartyl, linie pionowe na zewnątrz prostokątów – 10 i 90 

percentyl, kropki – wartości odstające (poniżej 10 i powyżej 90 percentyla) 
Źródło: Siebielec i in., 2012 (10).
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W 90% próbek zawartość siarki przyswajalnej nie przekraczała 1,65 mg S∙100g-1. 
W roku 2010 aż  203 profile (tj. 94% zbioru) zostało zakwalifikowanych do niskiej 
zawartości siarki siarczanowej, co wiąże się z możliwością wystąpienia deficytów  
siarki  w tych  glebach  (rys. 6). Tylko  w  dwu profilach zmierzono zawartości 
klasyfikowane jako podwyższone antropogenicznie (IV stopień) co wskazuje, że 
obecnie w Polsce nie występuje problem  nadmiaru siarki w glebach. Natomiast 
udział gleb o niskiej zasobności w siarkę zwiększył się w porównaniu do poprzednich 
okresów badawczych. Może to zatem skutkować deficytami siarki dla wrażliwych 
gatunków roślin uprawnych.  

Potrzeby nawożenia siarką − stan obecny i perspektywy
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Bilans siarki w warunkach Polski

Na podstawie wyników badań prowadzonych w Stacjach Doświadczalnych 
IUNG w latach 1996-1999, sporządzono bilans siarki w polach czterech roślin: 
rzepaku, pszenicy ozimej, kukurydzy i pszenicy jarej (1). Bilans sporządzony był 
metodą na powierzchni pola z uwzględnieniem dopływu siarki w nawozach (po 
stronie przychodów) i odpływu składnika z plonami roślin (po stronie rozchodów).  
W obiektach nie nawożonych siarką stwierdzono jej deficyt dochodzący do 40 kg 
S∙ha-1. Największy niedobór wstąpił w uprawie kukurydzy i rzepaku ze względu 
na największe pobranie siarki przez te rośliny. Natomiast w obiektach nawożonych 
siarką różnica bilansowa tego pierwiastka była dodatnia a jej wielkość zależała od 
dawki siarki zastosowanej w nawozie. Istotny wpływ na różnicę bilansową siarki 
miało nawożenie azotem, ponieważ składnik ten zwiększał pobranie siarki przez 
rośliny. W miarę stosowania wzrastających  dawek nawozów azotowych stwierdzono 
zmniejszanie się różnicy bilansowej siarki aż do wystąpienia jej deficytu. W przypadku 
kukurydzy deficyt siarki wystąpił we wszystkich obiektach nawożenia azotem, 
a w przypadku innych roślin niedobór S miał miejsce w obiektach, w których 
zastosowano duże dawki azotu.

Natomiast na podstawie wyników badań dotyczących opadu siarki, uzyskanych  
z Instytutu Badań Leśnictwa oraz plonów głównych roślin uprawnych uzyskanych  
z Centralnego  Ośrodka Badania Odmian i Roślin Uprawnych (COBORU), dokonano 
obliczenia uproszczonego bilansu siarki dla warunków Polski w odniesieniu do lat 

Rysunek 6. Udział profili w poszczególnych stopniach zawartości siarki przyswajalnej (S-SO4) 
dla roślin 

Źródło: Siebielec i in., 2012 (10).
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2000-2003 (11). Bilans uzyskany dla wybranych grup roślin uprawnych jednoznacznie 
wskazuje, że w omawianym okresie występowały w Polsce obszary niedoborowe 
względem zaopatrzenia roślin w ten składnik. 

Spośród roślin zbożowych najsilniej na  niedobór siarki w środowisku zareagowała 
kukurydza, w przypadku której średni bilans tego składnika wyniósł -39 kg S∙ha-1 (rys. 7). 

Rysunek 7. Bilans siarki dla kukurydzy 
Źródło: Szulc,  2008 (11)
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W przypadku pozostałych roślin zbożowych bilans siarki był również ujemny  
i wahał się w granicach miedzy -7 a -13 kg S∙ ha -1. Pod względem, średniego dla 
obszaru Polski, ujemnego bilansu siarki badane rośliny zbożowe można uszeregować 
w następującej kolejności: kukurydza na ziarno (-39,1 kg S)>żyto (-13,5kg S)> 
pszenżyto (- 13,1 kg S)> pszenica ozima (-11,5 kg S)> jęczmień jary (-8,5 kg S) > 
owies (-7,3 kg S). Autor opracowania zwraca uwagę na bardzo duże zróżnicowanie 
regionalne pod względem ujemnego bilansu  siarki dla każdej badanej rośliny 
zbożowej.

Bilans siarki w przypadku roślin okopowych był ujemny i wynosił średnio, dla 
obszaru Polski -43,6 kg S∙ha-1 dla buraka cukrowego i -56,6 kg S∙ha-1 dla ziemniaka 
późnego. Wczesność ziemniaków wpływała na wielkość ujemnego bilansu siarki 
ponieważ odmiany późne dają wyższy plon, a odmiany wczesne – niższy. Tak duży 
ujemny bilans siarki dla ziemniaka wynikał  z bardzo wysokich plonów uzyskiwanych 
w SD COBORU (35-65 t∙ha-1) (rys. 8).

Potrzeby nawożenia siarką − stan obecny i perspektywy
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Rysunek 8. Bilans siarki dla ziemniaka wczesnego 
Źródło: Szulc, 2008 (11).
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Rysunek 9.  Bilans siarki dla rzepaku ozimego 
Źródło: Szulc, 2008 (11).
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W przypadku rzepaku ozimego bilans siarki był ujemny i wynosił średnio dla 
obszaru Polski  -49,4 kg S∙ha-1 (rys. 9).  Największe ujemne saldo siarki stwierdzono 
w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim chociaż w pozostałych  
w województwach objętych badaniami bilans tego składnika też był ujemny. 

Wielkość bilansu siarki dla roślin motylkowatych (bobowatych) była zróżnicowana 
w zależności od  gatunku rośliny. W uprawie łubinu żółtego średni dla obszaru kraju, 
bilans siarki wynosił -4,8 kg S∙ha-1, natomiast w województwach wielkopolskim  
i podkarpackim stwierdzono dodatni bilans tego składnika. Z kolei średni bilans 
siarki dla koniczyny czerwonej wynosił -45,5 kg S∙ ha-1 (rys. 10). 

Rysunek 10. Bilans siarki dla koniczyny czerwonej 
Źródło: Szulc, 2008 (11).
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Zdaniem S z u l c a  (11) przeprowadzony bilans siarki na dużej liczbie doświadczeń 
polowych wskazuje, że w intensywnej uprawie głównych roślin uprawnych w Polsce 
należy liczyć się z niedoborami tego pierwiastka, co może być istotnym czynnikiem 
ograniczającym plony. Zwłaszcza, że bilans siarki obliczony dla dużej grupy roślin 
przybierał wysokie wartości ujemne. Jako przyczynę tego stanu przyjęto: 1) wielkość 
plonów badanych roślin (przewyższającą średnie plony w kraju), 2) niską  emisję 
tego pierwiastka do atmosfery oraz 3) nawożenie stosowane w SD COBORU,  
w którym preferowano nawozy mineralne nie zawierające siarki o wysokiej koncentracji 
składnika pokarmowego.  W związku z tym należy przyjąć iż w przeciętnych warunkach 
produkcyjnych wystąpią mniejsze niedobory siarki. 

Potrzeby nawożenia siarką − stan obecny i perspektywy

świętokrzyskie
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Przedstawione wyliczenia bilansowe przeprowadzone w warunkach Polski w okre-
sie, kiedy dopływ siarki z atmosfery uległ znacznej redukcji wskazują, że istnieje 
realne zagrożenie  wystąpieniem deficytu tego składnika w uprawach rolniczych. 
Spostrzeżenie to odnosi się głównie do roślin wymagających dużych ilości siarki ze 
względu na wysoki plon  biomasy (kukurydza) lub specyficzne właściwości nasion 
tych roślin (produkcja tłuszczu i białka w nasionach rzepaku).

Zużycie nawozów mineralnych

W Polsce na przestrzeni lat 2001-2011 istotnie zwiększyło się zużycie nawozów 
mineralnych NPK. Wzrost ten wynosił średnio w ciągu roku  3,81 kg na 1 ha UR (3) 
(tab. 1). Wyraźnemu zmniejszeniu uległo natomiast zużycie nawozów wapniowych. 

Tabela 1
 Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w Polsce (kg∙ha-1 UR)

Lata
Nawozy

Mineralne lub 
chemiczne NPK

Azotowe
N

Fosforowe
P2O5

Potasowe
K2O

Wapniowe
CaO

2001/02
2005/06
2010/11

93,2
123,3
126,4

51,0
62,5
70,7

18,9
27,7
26,4

23,3
33,1
29,5

94,1
54,8
36,8

Żródło: Jarecki i Bobrecka-Jamro, 2013 (zmodyfikowane) (3).

Zgodnie z przewidywaniami EFMA (European Fertilizer Manufactures Association) 
w najbliższych latach nastąpi istotny wzrost zapotrzebowania na żywność co spowoduje 
wzrost zużycia nawozów mineralnych (5) (tab. 2). Widoczny trend wzrostowy  
w tym zakresie jest prognozowany także dla Polski. Wzrost zużycia nawozów NPK 
spowoduje z jednej strony potrzebę zwiększonej aplikacji siarki dla właściwego, 
zbilansowanego zaopatrzenia uprawianych roślin we wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe, zaś z drugiej strony w części tych nawozów będzie również wniesiona 
pewna pula siarki ponieważ jest ona składnikiem nawozów stosowanych jako źródło 
azotu (siarczan amonu, RSMS), fosforu  (superfosfat) i potasu (siarczan potasu). 

Tabela 2
Prognoza konsumpcji nawozów (w tys. ton)  

Konsumpcja
nawozów

N P2O5 K2O
2014/2015 2019/2020 2014/2015 2019/2020 2014/2015 2019/2020

EU 27 10635 10787 2561 2746 3028 3206
Polska 1171 1235 459 509 569 616

Źródło: PIPC za Lubiewa–Wieleżyński i Majchrzak, 2010 (zmodyfikowane) (5).

Anna Podleśna
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Podsumowanie

Z przedstawionych powyżej danych wynika jednoznacznie, że deficyt siarki  
w glebach uprawnych ma zasięg światowy. Wynika on głównie z globalnych zabiegów 
o ochronę atmosfery i całego środowiska przed nadmiarem gazowych związków siarki  
uwalnianych w procesach przemysłowych, spalania kopalin w celu ogrzania mieszkań 
oraz w wyniku stosowania słabych gatunkowo płynnych paliw. Przedsięwzięcia 
te są wspierane przez liczne akty prawne uchwalane w Europie i na świecie, które 
zobowiązują poszczególne kraje, w tym także Polskę, do ograniczania emisji SO2 
do założonego poziomu. To powoduje, że obserwuje się stały trend spadkowy 
zawartości siarki ogólnej i siarki siarczanowej w glebach uprawnych naszego kraju. 
W konsekwencji w glebach niektórych rejonów kraju pojawia się deficyt siarki  
a badania potwierdzają także ujemny bilans siarki w głównych roślinach uprawnych. 
Taka sytuacja powoduje konieczność zwracania uwagi na siarkę jako niezbędny 
składnik pokarmowy dla roślin a w dalszej kolejności dla ludzi i zwierząt. Stosowanie 
nawozów naturalnych oraz mineralnych zawierających siarkę jest obecnie, i będzie  
w przyszłości, jedyną drogą uzupełniania jej zawartości w glebie i roślinach. 
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ZASOBNOŚĆ GLEB POLSKI W MIKROELEMENTY

Słowa kluczowe: mikroelementy, gleby Polski, zasobność gleb.

Wstęp

Zawartość podstawowych mikroelementów, ważnych z rolniczego punktu widzenia, 
jest zróżnicowana w glebach Polski i kształtuje się w zakresie od śladowych ilości 
(np. molibden) do nawet kilku % (żelazo). Zwykle 10-25% ogólnej ich zawartości 
stanowić mogą frakcje uznane za formy przyswajalne dla roślin. W badaniach 
agrochemicznych w Polsce zainteresowaniem objętych jest pięć pierwiastków: bor, 
miedź, cynk, mangan i żelazo. Od wielu lat nie bada się na większą skalę molibdenu. 
Z uwagi na małe potrzeby pokarmowe roślin w stosunku do mikroelementów (zwykle 
zapotrzebowanie waha się od kilku gramów do kilku kilogramów z ha) nie stwierdza 
się ostrych niedoborów, ale braki mikroelementów mogą prowadzić do chorób 
roślin, ograniczenia plonowania i pogorszenia jakości plonów. Niedobory któregoś 
z mikroelementów mogą występować głównie w glebach bardzo lekkich, przy 
niewielkim zużyciu nawozów naturalnych, w glebach świeżo wziętych do uprawy, 
czy w warunkach intensywnej produkcji roślinnej (2, 16). 

Jednym z głównych źródeł mikroelementów w produkcji roślinnej jest gleba,  
a jej właściwości, w szczególności odczyn, kształtują przyswajalność pierwiastków 
śladowych. Większe zakwaszenie sprzyja aktywności, zwłaszcza Fe, Mn, Cu i Zn.  
Z kolei przyswajalność Mo zwiększa się wraz ze wzrostem pH, boru natomiast tylko 
do pewnego poziomu. Zważywszy zatem na fakt silnego zakwaszenia gleb w Polsce, 
czynnik ten może mieć decydujące znaczenie w przyswajalności mikroelementów.

Początki badań zawartości mikroelementów w glebach Polski datuje się na lata 
60. XX wieku. Od roku 1965 rozpoczęto określanie zawartości manganu, a po roku 
1967 Cu, B, Mo, Zn. Celem prac trwających do 1983 było rozpoznanie zawartości 
mikroelementów i stworzenie płaszczyzny dla doświadczeń polowych. Szczególną 
uwagę zwracano na gleby o najmniejszej zawartości badanych mikroelementów. 
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Użyte w badaniach metody oraz sposób wyceny przyjęto, poza małymi wyjątkami, 
ze źródeł niemieckich (wówczas NRD) (13). Pierwsze syntetyczne wyniki badań 
ukazały się w roku 1985. Aktualnie badania przyswajalnych form mikroelemen-
tów służą rozpoznaniu ich zawartości na poziomie pola i oprócz wykorzystania 
dla potrzeb doradztwa nawozowego mogą być przedmiotem informacji o stanie 
zasobności gleb w te pierwiastki. Dlatego celem opracowania jest ocena aktualnego 
stanu zasobności gleb użytków rolnych w przyswajalne formy B, Mn, Zn, Cu i Fe.

Materiał i metody

Zasobność gleb w przyswajalne formy mikroelementów – B, Cu, Fe, Mn,  Zn oceniano 
na podstawie badań przeprowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze  
w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koszalinie, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie 
oraz we Wrocławiu. 

Próbki gleby do badań zawartości mikroelementów pobierane były zgodnie  
z założeniami normy PN-R-04031; 1997 (12). Zawartość miedzi, cynku, manganu, 
żelaza i boru w glebie określano po jej ekstrakcji w 1 mol HCl∙dm-3. W latach 2000-
2012 wykonano ponad 37 tys. oznaczeń boru oraz po ponad 55 tys. oznaczeń Mn, 
Fe, Cu i Zn. Na ich podstawie dokonano oceny zasobności gleb w te pierwiastki  
w oparciu o liczby graniczne zawarte w normach oraz zaleceniach nawozowych 
IUNG (1, 5-11). Prezentowane w pracy dane dotyczą lat 2000-2012.

Aktualnie obowiązujące liczby graniczne stosowane do wyceny gleb pod 
względem zasobności w mikroelementy przedstawiono w tab. 1-7 (1, 5-11), 
przy czym tab. 1-6 obejmują wycenę w glebach mineralnych, w tab. 7 natomiast  
w glebach organicznych. Podkreślenia wymaga również fakt, że w przypadku boru 
i manganu niezbędne jest oznaczenie dodatkowych parametrów, w tym pH, zaś  
w przypadku molibdenu, także zasobności w fosfor. 

Tabela 1.
 Ocena zawartości boru w glebach mineralnych 

Klasa Ocena zawartości B mg∙kg-1 przy pH w 1 mol KCl∙dm-3

< 4,5 4,6-5,5 5,6 - 6,5 > 6,5
III niska < 0,8 < 1,0 < 1,3 < 2,2
II średnia 0,8-2,6 1,0-3,2 1,3-4,3 2,2-7,2
I wysoka > 2,6 > 3,2 > 4,3 > 7,2

Źródło: PKN, 1993 (7).

Wojciech Lipiński
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Tabela 2 
Ocena zawartości manganu w glebach mineralnych 

Klasa Ocena 
zawartości

Mn mg∙kg-1 przy pH w 1 mol KCl∙dm-3

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

Kategoria agronomiczna gleby*

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

III niska <9 <13 <16 <18 <12 <21 <28 <40 <15 <30 <50 <75 <17 <40 <85 <110

II średnia 9-
90

13-
130

16-
160

18-
180

12-
125

21-
210

28-
280

40-
390

15-
150

30-
310

50-
510

75-
750

17-
170

40-
400

85-
830

110-
1100

I wysoka >90 >130 >160 >180 >125 >210 >280 >390 >150 >310 >510 >750>170>400 >830 >1100
* I – gleby bardzo lekkie, II - gleby lekkie, III - gleby średnie, IV – gleby ciężkie
Źródło: PKN, 1993 (8).

Tabela 3
Ocena zawartości molibdenu w glebach mineralnych 

Klasa Ocena 

Mo mg∙kg-1 przy pH w 1 mol KCl∙dm-3

< 4,5 4,6-5,5 5,6-6,5 >6,5

Zasobność w fosfor*

I II III I II III I II III I II III

III niska <0,17 <0,09 <0,02 <0,06 <0,03 <0,02 <0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

II średnia 0,18-
1,0

0,10-
0,57

0,03-
0,14

0,07-
0,40

0,04-
0,22

0,03-
0,10

0,03-
0,17

0,03-
0,12

0,03-
0,07

0,03-
0,10

0,03-
0,08

0,03-
0,07

I wysoka >1,01 >0,58 >0,15 >0,41 >0,23 >0,11 >0,18 >0,13 >0,08 >0,11 >0,09 >0,08

* I –  bardzo niska, II -niska, III -  średnia, wysoka i bardzo wysoka
Źródło: PKN, 1997 (10).

Tabela 4
 Ocena zawartości miedzi w glebach mineralnych 

Klasa Ocena zawartości 
Cu mg∙kg-1 gleby

gleba
bardzo lekka lekka średnia ciężka

III niska < 0,9 < 1,6 < 2,3 < 5,0
II średnia 0,9 - 2,5 1,6 - 4,9 2,3 - 6,7 5,0 - 15,0
I wysoka > 2,5 > 4,9 > 6,7 > 15,0

Źródło: PKN, 1992 (6).

Zasobność gleb Polski w mikroelementy
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Tabela 5
 Ocena zawartości cynku w glebach mineralnych 

Klasa Ocena zawartości 
Zn mg∙kg-1 gleby

gleba
bardzo lekka lekka średnia ciężka

III niska < 0,7 < 1,4 < 4,6 < 11,5
II średnia 0,7-3,3 1,4-6,3 4,6-20,5 11,5-51,1
I wysoka > 3,3 > 6,3 > 20,5 > 51,1

Źródło: PKN, 1992 (5).

Tabela 6
 Ocena zawartości żelaza w glebach mineralnych 

Klasa Klasa zawartości Fe mg∙kg-1

III niska < 700
II średnia 700-3800
I wysoka > 3800

Źródło: PKN, 1994 (9).

Gleby organiczne

Tabela 7
 Ocena zawartości miedzi, cynku i molibdenu w glebach organicznych  

Klasa Ocena 
zawartości

Cu 
(0,5 mol∙dm-3 HCl)

Cu 
(jak w materiale 

roślinnym)

Zn 
(0,5 mol∙dm-3 Cl)

Mn 
(0,5 mol∙dm-3 Cl)

Mo 
(wg metody 

Grigga)
mg∙kg-1

III niska < 6,0 < 10,0 < 20,0 < 100 do 6,2
II rśednia 6,0-12,0 10,0-20,0 20,0-40,0 100-400 6,3-8,3
I wysoka > 12,0 > 20,0 > 40,0 > 400 od 8,3

Źródło: PKN, 1990, 1997 (1, 11).

Wojciech Lipiński
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Wyniki i dyskusja

W badaniach agrochemicznych nad mikroelementami w latach 1965-2012 
stosowano różne metody ekstrakcji oraz różne techniki oznaczania (tab. 8). Zmiany 
sposobów badań dokonane w latach 80. XX wieku nie pozwalają na dokonanie oceny 
różnic bezwzględnych zawartości mikroelementów w glebach. Można natomiast 
porównywać procentowy udział gleb w poszczególnych klasach zasobności w te 
składniki.

W początkach oceny gleb według obowiązujących wówczas kryteriów, udział 
gleb o zasobności niskiej w bor i miedź sięgał 41% przebadanych użytków rolnych, 
25% w mangan i 9% w cynk (tab. 9). Niski poziom występowania molibdenu 
określono aż w 44% przebadanych gruntów. Nie badano wówczas zawartości żelaza 
przyswajalnego. W roku 1986 z inicjatywy IUNG wprowadzono do ekstrakcji przy-
swajalnych form mikroelementów wspólny roztwór ekstrakcyjny 1 mol HCl∙dm-3 
(3). Mimo szerokiej krytyki, metoda została znormalizowana i do chwili obecnej jest 
stosowana w praktyce (4, 14, 15). 
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Tabela 8
 Metody stosowane w stacjach chemiczno-rolniczych do oznaczeń przyswajalnych 

form mikroelementów w glebach

Pierwiastek
1965-1983

Aktualnie
Gleby mineralne Gleby organiczne

Metoda 
ekstrakcji

Metoda
oznaczania

Metoda 
ekstrakcji

Metoda 
oznaczania

Metoda 
ekstrakcji

Metoda 
oznaczania

Cu

wg Westerhoffa 
(0,43 N kwas 

azotowy)
kolorymetria HCl – 1 mol∙dm-3 AAS HCl – 

0,5 mol∙dm-3 AAS

Zn

wg Sommera 
i Weara 

(0,1 N kwas solny)
Kolorymetria HCl – 1 mol∙dm-3 AAS HCl – 

0,5 mol∙dm-3 AAS

Mn

wg Schachtschabela 
(1 N siarczan 
magnezowy)

kolorymetria HCl – 1 mol∙dm-3 AAS HCl – 
0,5 mol∙dm-3 AAS

Fe - - HCl – 1 mol∙dm-3 AAS HCl – 
0,5 mol∙dm-3 AAS

Mo

wg Grigga 
(r-r szczawianu 

amonowego)
kolorymetria HCl – 1 mol∙dm-3 ICP HCl – 

0,5 mol∙dm-3 ICP

B
wg Bergera i Truoga 

(woda gorąca) kolorymetria HCl – 1 mol∙dm-3 koloryme-
tria

HCl – 
0,5 mol∙dm-3

koloryme-
tria

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 9
 Zmiany zasobności gleb w mikroelementy w latach 1965-1983 i 2009-2012

Pierwiastek
Zasobność gleb w mikroelementy w latach 1965-2012

niska średnia wysoka
1965-1983 2009-2012 1965-1983 2009-2012 1965-1983 2009-2012

B 41 74 41 25 18 1
Mo 44 - 49 - 7 -
Mn 25 3 14 93 61 4
Cu 41 34 25 57 34 9
Zn 9 17 39 59 52 24
Fe - 21 - 73 - 6

Źródło: opracowanie własne (13, 14, 15).

Tabela 10
 Obszary o największych niedoborach mikroelementów w glebie

Województwo Pierwiastek o niskiej zasobności 
wielkopolskie B Fe Mn
mazowieckie B Cu Fe Zn Mn
podlaskie B Cu Fe  
kujawsko-pomorskie B Cu Fe  Mn
warmińsko-mazurskie B Cu  Zn  
lubelskie  Cu Fe  Zn

Źródło: opracowanie własne.

Tabela11
Zależności pomiędzy zawartością mikroelementów oznaczonych w wyciągu 1 mol HCl 

z innymi metodami (opracowanie własne na podstawie badań biegłości 
w programie WEPAL-ISE)

Pierwiastek 
Woda królewska Mehlich III

Współczynnik korelacji r
B 0,679 0,949
Mn 0,895 0,586
Cu 0,994 0,994
Zn 0,997 0,997

Fe 0,619 0,618
Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki badań z lat 2000-2012 wskazują na znaczne zróżnicowanie zawartości 
mikroelementów w przebadanych glebach użytków rolnych w Polsce (tab. 9). 
Wśród podstawowych z punktu widzenia produkcji roślinnej pierwiastków tej 
grupy, najbardziej deficytowym składnikiem jest bor. Aż 74% przebadanych gleb 
charakteryzowało się niską zasobnością w ten mikroelement. Również ilość gleb 
ocenianych pod kątem zasobności w miedź potwierdziła 34% ich udział z niskim 
poziomem Cu. Spośród ocenianych pierwiastków zasobność gleb w mangan, żelazo 
i cynk kształtowała się w większości przypadków na poziomie średnim. Tylko 
zawartość cynku decydowała o zakwalifikowaniu 24% przebadanych powierzchni 
gruntów ornych do grupy wykazującej zasobność wysoką. Wskaźnik zasobności 
wysokiej pozostałych mikroelementów w glebach wynosił od 1 do 9%.   

Aktualne badania wskazują na znaczne regionalne zróżnicowanie zasobności 
gleb w mikroelementy (rys. 1-5). Najwięcej gleb ubogich w bor występowało 
na obszarze województwa podlaskiego (ponad 90%), zachodniopomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego (ponad 80%) najmniej 
w podkarpackim i dolnośląskim. Największy udział gleb o niskiej zasobności  
w mangan odnotowano w województwie mazowieckim, i wielkopolskim (powyżej 
7%), najmniej w świętokrzyskim, lubuskim i opolskim. Z kolei gleby ubogie w miedź 
przeważały w opolskim i podlaskim (około 60%). Mniejszy ich udział stwierdzano 
w lubuskim i dolnośląskim (poniżej 20%). Udział gleb o niskiej zasobności w żelazo 
był wyraźnie zróżnicowany. Najwięcej gleb ubogich w ten składnik stwierdzano  
w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim. Znacznie 
lepsza sytuacja miała miejsce w warmińsko-mazurskim i opolskim. Natomiast gleby 
ubogie w cynk występowały głównie na obszarze Mazowsza, Dolnego Śląska i Lu-
belszczyzny, gdzie stwierdzano niedobór tego składnika na ponad 1/3 powierzchni 
użytków rolnych.

Podkreślenia wymaga także fakt występowania obszarów, na których niska 
zasobność poszczególnych mikroelementów dotyczy kilku pierwiastków (tab. 10). 
Wśród tych regionów znajduje się Wielkopolska i Mazowsze, ale także województwo 
podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. 

Wiele danych dowodzi jednak, że ocena zasobności gleby nie zawsze jest 
wystarczająca w ocenie potrzeb nawożenia tymi pierwiastkami (16). Należy zatem 
brać pod uwagę czynniki kształtujące przyswajalność mikroelementów, głównie 
odczyn gleby, ale także zapotrzebowanie gatunków roślin na poszczególne składniki. 
Ilość mikroelementów w glebach jest silnie zróżnicowana i wynosi od kilku do nawet 
ponad kilku tysięcy kilogramów na powierzchni hektara. Jednak cechą odróżniającą 
te składniki od makroelementów jest ich niewielka ilość pobierana przez rośliny 
uprawne. Niezbyt wysoki udział form przyswajalnych w ich ogólnej puli z reguły 
prowadzi do szybkiego wyczerpywania z gleby, z możliwością pojawienia się 
niedoborów. Zmniejszające się zużycie nawozów naturalnych, intensyfikacja 
produkcji roślinnej oraz udział mikroelementów w nawozach mineralnych odgrywają 
decydującą rolę w ich występowaniu w glebie. 

Zasobność gleb Polski w mikroelementy
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Rys. 1. Ocena zasobności gleb Polski w przyswajalny bor w latach 2009-2012 według badań OSChR
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Ocena zasobności gleb Polski w przyswajalny mangan w latach 2009 - 2012 według badań OSChR
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Ocena zasobności gleb Polski w przyswajalną miedź w latach 2009 - 2012 według badań OSChR
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Ocena zasobności gleb Polski w przyswajalne żelazo w latach 2009 - 2012 według badań OSChR
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Ocena zasobności gleb Polski w przyswajalny cynk w latach 2009 - 2012 według badań OSChR
Źródło: opracowanie własne. 
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Mimo, iż stosowana obecnie metoda ekstrakcji mikroelementów jest podważana 
głównie z uwagi na moc używanego HCl, to jednak w pełni pozwala ona oceniać 
zmiany zachodzące w kształtowaniu zasobności gleb w mikroelementy (tab. 9). 
Potwierdza się, że zarówno w przeszłości jak i obecnie występował problem 
niedostatku boru w glebach Polski. Podobnie kształtują się tendencje w ocenie 
zasobności w miedź. Obserwacje wskazują także na niekorzystne tendencje w za-
sobności gleb w cynk, a zasobność gleb w mangan jedynie potwierdza problemy  
z zakwaszeniem gleb w Polsce. Test Rinkisa (1 mol HCl∙dm-3) pomimo licznych 
uwag, wykazuje znaczną korelację z innymi metodami identyfikacji pierwiastków 
śladowych – zarówno obejmujących ich ogólne zawartości jak i przyswajalne (tab. 11).

Podsumowanie

1. Gleby Polski charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem zasobności w mikro-
elementy. Największe niedobory odnotowuje się w badaniach przyswajalnych 
form boru i miedzi.

2. Zasobność gleb w pozostałe pierwiastki (Zn, Mn i Fe) utrzymuje się w większości 
województw na poziomie średnim lub wysokim – tendencje takie występują 
od wielu lat zarówno w odniesieniu do poszczególnych mikroelementów jak  
i obszarów w skali kraju.

Wojciech Lipiński
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3. W wielu regionach niedobory mikroelementów w glebach dotyczą kilku pier-
wiastków, co w szczególności uwidacznia się w centralnej i wschodniej części Polski. 

4. Badania zasobności gleb w przyswajalne formy mikroelementów wymagają 
nowego podejścia zarówno w kontekście oceny przydatności stosowanych 
testów glebowych jak też i systemów nawożenia tymi pierwiastkami.
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POTRZEBY NAWOŻENIA MIKROELEMENTAMI* 

Słowa kluczowe: mikroelementy niezbędne, potrzeby pokarmowe roślin, zasobność gleby, 
nawożenie

Wstęp

Spośród 92 pierwiastków naturalnie występujących na kuli ziemskiej, w roś-
linach odnajduje się ich 50 (23). Jednak nie wszystkie znajdujące się w roślinach 
pierwiastki są  niezbędne, potrzebne czy pożyteczne, część z nich to pierwiastki 
zbędne, toksyczne. Rośliny posiadają bowiem tylko ograniczone możliwości se-
lektywnego pobierania mineralnych składników pokarmowych z podłoża i  jeśli 
w środowisku glebowym występują w formie dostępnej dla roślin pierwiastki 
toksyczne  to częściowo, oprócz pierwiastków niezbędnych, są z niej pobierane (9).  
Najważniejsze dla roślin, z punktu widzenia wzrostu, rozwoju i plonowania roślin są 
składniki niezbędne, bez których roślina nie może się prawidłowo rozwijać. Obecnie 
do grupy tej zalicza się 17 pierwiastków (23). Za  niezbędny składnik pokarmowy 
uważa się pierwiastek, który spełnia 3 podstawowe kryteria:
• przy braku składnika roślina nie może przejść pełnego cyklu rozwojowego,
• działanie składnika nie może być zastąpione przez żaden inny pierwiastek,
• pierwiastek musi brać bezpośredni udział w procesach metabolicznych rośliny 

jako część składowa metabolitu lub aktywator enzymów. 
Pierwiastki niezbędne, w zależności od ilościowego zapotrzebowania, dzieli się 

na makroelementy i mikroelementy. Makroelementy występują w roślinach na ogół 
w ilości powyżej 0,1% suchej masy. Zawartość mikroelementów jest w roślinach 
około 1000-krotnie mniejsza. Do grupy pierwszej, oprócz podstawowych elementów 
substancji organicznej takich jak: węgiel (C), wodór (H) i tlen (O) należą także azot 
(N), fosfor (P), potas (K), siarka (S), wapń (Ca) i magnez (Mg). 

*Opracowanie wykonano w ramach zadania 3.1 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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Aktualnie do grupy niezbędnych mikroelementów w żywieniu roślin zalicza się 
8 pierwiastków: chlor (Cl), żelazo (Fe), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), miedź 
(Cu), molibden (Mo) i nikiel (Ni). Ponadto, oprócz ww. grup, wydziela się też grupę 
makro- i mikroelementów potrzebnych i pożytecznych dla niektórych roślin, jak np. 
makroskładnik  krzem (Si) dla ryżu i traw, czy mikroskładnik kobalt (Co) dla roślin 
motylkowatych. Podział składników pokarmowych na makroelementy, pobieranych 
przez roślinę w dużych ilościach (od kilku do kilkuset kg∙ha-1) i mikroelementy, 
pobieranych w znacznie mniejszych ilościach (od kilku gramów do około 2 kg∙ha-1) 
jest umowny. Jednak niezależnie od ilościowych potrzeb pokarmowych roślin, rola 
zarówno jednych jak i drugich w rozwoju i plonowaniu roślin jest niekwestionowana 
i wszystkie są niezmiernie potrzebne do wzrostu i rozwoju roślin oraz wydania 
odpowiedniego plonu o dobrych parametrach jakościowych. 

Rola  i główne funkcje niezbędnych mikroelementów w roślinach

O ile makroelementy pełnią w roślinie głównie funkcje budulcowe, to rola 
mikroelementów w roślinach  generalnie sprowadza się do procesów enzymatycznych, 
regulacyjnych. Mikroelementy jako składniki lub aktywatory enzymów uczestniczą 
w wielu reakcjach metabolicznych oraz spełniają bardzo ważne funkcje fizjologiczne 
w roślinach, m.in. decydujące o efektywnym wykorzystaniu azotu, potasu, fosforu 
i innych składników pokarmowych. Do najważniejszych funkcji pełnionych przez 
mikroelementy w roślinie, mających wpływ na plon i jego jakość, należą: stymulacja 
wydajności procesów fotosyntezy, kontrola gospodarki azotowej roślin, kontrola 
funkcjonowania układów hormonalnych oraz zwiększenie odporności roślin 
uprawnych na patogeny.  Każdy z mikroelementów ma swoistą funkcję i rolę i nie może 
być zastąpiony innym składnikiem. Poniżej przedstawiono główne - fizjologiczne 
funkcje w/w mikroelementów w roślinach (17, 20). Żelazo jest głównym składnikiem 
reduktazy a także wielu enzymów uczestniczących m.in. w fotosyntezie i wiązaniu N2 
oraz aktywatorem w syntezie chlorofilu i niektórych białek. Mangan jest niezbędnym 
składnikiem  enzymów uczestniczących  w reakcjach dekarboksylacji, hydrolizy  
i utleniania, bierze również udział  w procesie fotosyntezy − w fotolizie wody, a tak-
że aktywuje wiele enzymów biorących udział w metabolizmie białek, cukrowców 
i lipidów. Bor uczestniczy w tworzeniu struktur ścian komórkowych i w procesie 
podziału i wzrostu łagiewki pyłkowej. Pośrednio uczestniczy także w metabolizmie 
cukrowców. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego mała zdolność reutylizacji 
w tkankach głównych roślin uprawnych, np. rzepaku czy zbóż. Oznacza to, że jest 
prawie nieprzemieszczany z tkanek starszych do młodszych i w związku z tym w 
trakcie wegetacji roślin, szczególnie przy dużych potrzebach pokarmowych roślin 
(np.  rzepak) musi  być przez nie pobierany, gdyż jest potrzebny do budowy nowych 
organów (3). Miedź jest pierwiastkiem, który bierze udział w gospodarce azotowej 
w roślinach, uczestniczy w wielu reakcjach oksydoredukcyjnych, m.in. w procesie 
fotosyntezy i oddychania oraz w metabolizmie związków azotowych i cukrowców,  
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a także w lignifikacji ściany komórkowej. Cynk jest składnikiem m.in. następujących 
enzymów: anhydrazy węglanowej, karboksypeptydazy, dehydrogenazy alkoholowej. 
Uczestniczy w regulacji metabolizmu cukrowców i w syntezie białek. Molibden 
należy do składników niezbędnych, występujących w najmniejszych ilościach 
spośród wszystkich mikroelementów w roślinach. Jego funkcje wiążą się głównie  
z metabolizmem azotowym, gdyż jest  składnikiem reduktazy azotanowej i nitro-
genazy. Natomiast nikiel jest składnikiem ureazy i wielu hydrogenaz. Chlor wraz  
z manganem jest niezbędnym składnikiem w reakcjach  rozkładu wody w procesie 
fotosyntezy, także stymuluje enzymy H+ ATPazy oraz bierze udział w osmoregulacji 
komórek.  

Mimo, że rośliny ww. mikroelementów potrzebują w niewielkich ilościach są one,  
w określonych ilościach i proporcjach ,obok makroelementów, niezbędne do pra-
widłowego wzrostu i rozwoju; . Jeśli brakuje któregoś z tych składników  lub występu-
je on w niewystarczającej ilości, to jego niedobór powoduje zakłócenia w metabolizmie 
rośliny i zgodnie z prawem minimum Liebiga, wielkość plonu rośliny ograniczona 
jest  niedoborem właśnie tego składnika (5, 10, 14). Niedobór składnika prowadzi  
w pierwszej kolejności do zahamowania podstawowych procesów, w tym fotosyntezy, 
zmiany wzoru dystrybucji asymilatów oraz do większej podatności roślin na 
niekorzystne warunki środowiska, a w konsekwencji do obniżenia wielkości plonu  
i pogorszenia jego jakości. 

Zasobność gleb Polski w przyswajalne mikroelementy

Zasoby naturalne mikroskładników w glebach są, na ogół, niewielkie i często ilości 
te nie wystarczają do pokrycia potrzeb pokarmowych względem mikroelementów stąd 
w praktyce rolniczej często występuje problem niedoboru tych składników. O zawartości 
w glebie dostępnych – przyswajalnych form mikroelementów dla roślin decyduje przede 
wszystkim: skała macierzysta – materiał skalny z której wytworzona została gleba, skład 
granulometryczny – gleby lekkie o małej pojemności sorpcyjnej zawierają niewielkie 
ilości mikroelementów natomiast ciężkie tych składników zawierają znacznie więcej. 
Duży wpływ na zasobność gleb ww. składniki pokarmowe ma  odczyn gleby – w glebach 
o odczynie kwaśnym rozpuszczalność i przyswajalność Fe, B, Zn, Mn i Cu  jest duża 
a Mo mała, natomiast w glebach o odczynie zasadowym odwrotnie: mała dostępność 
wymienionych 5 mikroelementów a duża molibdenu (9, 13).  

Według przyjętych kryteriów oceny IUNG-PIB oraz Stacji Chemiczno-Rolniczych 
zawartość 6 przyswajalnych mikroskładników: boru, miedzi, manganu, molibdenu, 
żelaza i cynku w glebach Polski oceniana jest dla potrzeb praktyki rolniczej w skali  
3-stopniowej – w klasach zawartości: niskiej, średniej i wysokiej (8, 28). Pozostałe 
dwa, niezbędne w żywieniu roślin mikroelementy chlor i nikiel występują  
w środowisku glebowym w ilościach znacznie przekraczających zapotrzebowanie 
na nie roślin, stąd nie są brane pod uwagę w nawożeniu. 
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Z badań i analiz Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz IUNG-PIB wynika, że 
mamy w skali kraju bardzo duży procent gleb z niedoborem  boru, ok. 75%, oraz 
40% ubogich w miedź,  20% w molibden i około 10% w cynk i mangan (13, 14). 
Równocześnie tylko 0,4% stanowią gleby zanieczyszczone miedzią, a około 1,5% 
cynkiem (26). Niska zawartość składnika w glebie z  żywieniowego punktu widzenia 
jest podstawą do nawożenia nim roślin (7, 8, 21, 22). Oprócz ogólnej dostępności 
składników  pokarmowych dla roślin, ważne są także proporcje pomiędzy nimi, 
szczególnie miedzy antygonistycznymi np. Fe:Mn czy P:Zn, gdyż przy niewłaściwym 
stosunku obserwuje się zaburzenia w ich pobieraniu oraz hamowanie transportu 
pierwiastka z korzeni do pędu. Optymalny stosunek żelaza do manganu w roślinach 
przeznaczonych na paszę dla zwierząt wg F a l k o w s k i e g o  (4) powinien kształtować 
się  w granicach 1,5-2,5:1,0. Jeśli stosunek Fe:Mn spada poniżej 1,5 występują objawy 
toksyczności manganu i  niedobór żelaza, a powyżej 2,5:1,0 odwrotnie, szkodliwy jest 
nadmiar żelaza a niedobór manganu (18).  

Zapotrzebowanie roślin uprawy polowej na mikroelementy

Potrzeby pokarmowe roślin względem mikroelementów są zróżnicowane w za-
leżności od gatunku, często nawet odmiany, a także fazy rozwojowej rośliny. Na 
podstawie wieloletnich badań dotyczących zawartości mikroelementów w glebie 
i w roślinach opracowano zakresy ich prawidłowej zawartości w poszczególnych 
fazach rozwojowych a także optymalne zakresy zawartości w roślinach dojrzałych 
(1, 7). Potrzeby pokarmowe poszczególnych gatunków roślin odnośnie konkretnych 
mikroelementów wyznacza się w oparciu o średnią zawartość składnika w plonie 
głównym - wraz z odpowiednią ilością plonu ubocznego przy uwzględnieniu 
średniego lub oczekiwanego plonu roślin (5, 10). Wielkość zapotrzebowania, czyli 
średnie pobranie B, Cu, Mn, Zn i Mo przez wybrane rośliny uprawy polowej przy 
ich średnich plonach, przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1
 Średnie pobranie mikroskładników pokarmowych z średnim plonem głównym 

(wraz z odpowiednią ilością plonu ubocznego) wybranych roślin uprawnych

Roślina Plon t∙ha-1
Mikroelementy pobranie w g∙ha-1

B Cu Mn Zn Mo
Pszenica ozima – ziarno 6 30 50 492 356 4,2

Pszenica jara - ziarno 5 28 41 530 355 3,5

Kukurydza – ziarno 6 64 83 642 510 5,4
Rzepak ozimy – nasiona 3 153 29 300 193 3,0
Bobik - nasiona 3 96 93 135 289 3,9
Burak cukrowy- korzenie* 60 450 134 1516 846 9,0
Ziemniak – bulwy* 30 60 59 192 170 3,3

*- świeża masa
Źródło: opracowanie własne częściowo na podstawie danych  Fotymy i Mercika, 1995 (5).
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Z powyższego zestawienia wynika, że spośród 5 mikroelementów rośliny naj-
więcej potrzebują i pobierają manganu, cynku następnie boru, miedzi, a najmniej 
molibdenu, i że dla wydania średniego plonu poszczególne gatunki roślin  potrzebują 
zróżnicowanych ilości poszczególnych składników pokarmowych. 

Analiza roślin na zawartość mikroelementów z pół produkcyjnych Polski w ba-
daniach G e m b a r z e w s k i e g o  (6) wykazała przede wszystkim duże niedobory 
boru, następnie miedzi i molibdenu (tab. 2), co pokrywa się ze stwierdzoną w kraju 
najniższą zasobnością gleb w te składniki.  

Tabela 2
Udział próbek roślin o niskiej zawartości mikroelementów z pól produkcyjnych w Polsce w % 

Pierwiastek Pszenica ozima Jęczmień jary Żyto Pszenżyto Rzepak ozimy Burak cukrowy Ziemniak
B
Cu
Mn
Mo
Zn

69
53
18
1

12

68
53
23
8
5

51
60
9
2
5

74
52
8
0
0

65
28
8

15
10

60
21
8

13
0

50
15
4
4
6

Źródło: Gembarzewski, 2000 (6).

Zdaniem W r ó b l a  (27) średnia zawartość podstawowych mikroelementów, 
przede wszystkim miedzi i boru, w ziarnie pszenicy była na ogół niższa w stosunku 
do wcześniejszych wyników i badań (5).  

Bilans mikroelementów  

Bilanse mikroelementów przeprowadzone w różnych systemach nawożenia m.in. 
przez S z u l c a  i  i n. (25) w warunkach nawożenia mineralnego oraz nawożenia 
obornikiem (w różnych układach) wykazały, że w warunkach wyłącznego nawożenia 
mineralnego bilans wszystkich analizowanych mikroelementów był ujemny (tab. 3) 
a stosowanie wzrastających dawek NPK prowadziło do narastania ujemnego bilansu 
boru i cynku i zmniejszenia różnicy bilansowej dla manganu i miedzi. Znacznie 
lepiej wyglądają bilanse w warunkach nawożenia obornikiem czy tez stosowania 
NPK+obornik, gdzie bilanse dla B i Cu są lekko ujemne ( z wyjątkiem B w obiektach 
z obornikiem) a dla Mn i Zn dodatnie (tab. 3). 
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Tabela 3
Bilans mikroelementów w zmianowaniu  w trwałym doświadczeniu nawozowym (g∙ha-1)

Nawożenie Pobranie przez rośliny Różnica (dostarczone - pobranie)
B Cu Mn Zn B Cu Mn Zn

0 NPK
2 NPK
4 NPK
Obornik
2 NPK+Ob.*  
4 NPK+Ob. 

160,9
268,9
297,8
242,1
348,4
345,4

374,8
362,0
339,3
340,4
344,5
341,0

2757,2
2791,2
2788,8
2794,2
2816,1
2491,4

2192,0
2168,3
2341,4
20,76,4
2275,5
2144,2

-160,0
-264,1
-288,3
+10,6
-90,9
-83,2

-374,8
-339,8
-294,8
-70,0
-47,9
-26,1

-2757,2
-2620,8
-2448,0
+1260,8
+1409,3
+1904,4

-2192,0
-2162,7
-2330,1
+203,8
+10,3
+147,3

* - obornik
Źródło: Szulc i in., 2004 (25).

Natomiast bilanse mikroelementów wykonane przez C z u b ę  (2) dla trzech 
systemów nawożenia dla plonów średnich krajowych, wykazały ujemne saldo 
dla dwóch pierwiastków boru i miedzi we wszystkich systemach nawożenia.  
A dla plonów wyższych o 50% od średniej krajowej, pokrycie potrzeb pokarmowych 
było niewystraczające już dla 3 składników: boru, miedzi i molibdenu również 
we wszystkich systemach nawożenia (tab. 4). Najgorzej wyglądała sytuacja  
w zintegrowanym systemie stosowania płynnych nawozów mineralnych, gdzie 
pokrycie potrzeb mikroelementowych, przy średnich plonach wynosiło średnio 51% 
i tylko 35%  przy plonach wyższych o 50% od krajowych w obrębie wszystkich 
analizowanych pięciu mikroelementów (tab. 4). 

Tabela 4
Bilans mikroelementów w trzech systemach nawożenia – plony wyższe o 50% od średnich krajowych

Mikroelement Pobranie przez 
rośliny (g∙ha-1)

1. Obornik+
nawozy mineralne

2. Obornik+nawozy 
mineralne+nawozy 

płynne

3. Nawozy 
zawiesinowe+

dolistne

Przychód
(g∙ha-1)

pokrycie 
potrzeb (%)

przychód
(g∙ha-1)

pokrycie 
potrzeb (%)

przychód
(g∙ha-1)

pokrycie 
potrzeb 

(%)
B
Cu
Mn
Mo
Zn

145
100
451
7,7
344

71
78

835
6,1
356

50
78

185
79

103

87
91

908
6,6
421

60
91

201
86

122

46
38

173
2,5
115

32
38
38
32
33

Średnio - - 99 - 112 - 35
Źródło: Czuba,  2000 (2).

Z wielu innych ścisłych badań i doświadczeń wynika, że w intensywnej produkcji 
rolniczej wraz ze stosowaniem większych dawek NPK, przy wyższych plonach roślin  
następuje  zwiększone pobieranie mikroelementów przez rośliny aż do wystąpienia 
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ich niedoborowej zwartości w glebach i roślinach (6, 16, 19, 21). Według M a z u r a  
i  M a z u r  (16) ilość mikroelementów wprowadzanych do gleby wraz z nawozami 
naturalnymi i mineralnymi najczęściej nie równoważy ubytku tych składników 
w wyniku wynoszenia ich z plonami. Zwłaszcza dotyczy to dużych plonów, przy 
ograniczeniu się tylko  do podstawowego nawożenia mineralnego NPK.
 

Nawożenie i potrzeby nawożenia roślin mikroelementami 

Jednym z ważniejszych celów nawożenia jest dostarczenie roślinom przy-
swajalnych form składników pokarmowych (makro- i mikroelementów) umoż-
liwiających osiąganie wysokich plonów o dobrej jakości, bez negatywnego wpływu 
na środowisko. Niedobór mikroelementów najczęściej obniża plon oraz pogarsza 
cechy jakościowe surowca. 

Problem niedoboru i nawożenia roślin mikroelementami nabrał w ostatnich 
latach na znaczeniu, zwłaszcza że duża część gleb naszego kraju, jak wynika z badań 
jest niedoborowa względem niektórych z nich, szczególnie boru, miedzi, cynku oraz  
manganu. Wynika to przede wszystkich z jednostronnego nawożenia nawozami 
mineralnymi NPK oraz wynoszenia dużej ilości składników z gleby wraz z dużymi 
plonami roślin. Chcąc zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin oraz zwierząt i ludzi,  
kolejnego ogniwa w łańcuchu pokarmowym, powinniśmy racjonalnie nawozić 
rośliny niedoborowymi mikroelementami (2, 7, 12, 17) . 

Podstawą nawożenia roślin mikroelementami jest analiza gleby na zawartość 
tych składników. Wynik analizy gleby pokazuje poziom zawartości poszczególnych 
składników pokarmowych, a na jej podstawie pozwala  ustalić dawki nawozów 
dla różnych upraw (8, 22). Aktualne zalecenia nawozowe odnośnie nawożenia 
roślin mikroelementami oparte są, podobnie jak w przypadku makroelementów, na 
znajomości zasobności gleby w te składniki oraz wiedzy dotyczącej zapotrzebowania 
gatunku uprawianej rośliny na dany składnik. Gatunki roślin różnią się nie tylko 
pod względem ilościowego zapotrzebowania na składniki odżywcze, w tym mi-
kroelementy, ale również wzajemnym ich stosunkiem. Wrażliwość gatunków 
roślin na niedobór danego mikroelementu jest różna.  Przy większej wrażliwości, 
wymagania pokarmowe z reguły są większe w stosunku do tego składnika (tab. 5). 
W ramach oceny potrzeb nawożenia roślin mikroelementami zaleca się co 4 lata 
analizę zasobności gleb w mikroelementy. A w stwierdzonych niedoborach – przy 
zawartości składnika w niskiej klasie zasobności w glebie – zaleca się nawożenie 
roślin tym mikroelementem (tab. 5), w dawce pokrywającej zapotrzebowanie roślin 
na ten składnik. Mikroelementy, w formie nawozu, podaje się wówczas doglebowo 
lub dolistnie − często w połączeniu  z innymi nawozami, najczęściej azotem, czy 
środkami ochrony roślin. 

Potrzeby nawożenia mikroelementami



140

Przy ostrych niedoborach mikroskładnika, głownie Cu i Zn, zalecane jest do-
glebowe nawożenie roślin nawozem z tym składnikiem, które stosuje się raz na kilka 
lat (22). Natomiast przy niewielkich niedoborach, zwłaszcza w czasie wegetacji 
roślin, preferowane z ekonomicznego punktu widzenia jak i efektywności i szybkości 
działania składnika jest dolistne dokarmianie roślin mikroelementami. Przyjmuje się, 
iż mikroelementy są 10-, a niektóre nawet 30-krotnie lepiej wykorzystywane przez 
rośliny w porównaniu z ich doglebowym stosowaniem, stąd przy niedoborach tych 
składników zaleca się, na ogół, ich podawanie w formie oprysku roślin, czyli drogą 
dolistną. Ponadto, w przypadku ich dolistnego nawożenia wykorzystuje się znacznie 
mniejszą  dawkę i ilość niż w przypadku podania składnika do gleby (tab. 5). 

Tabela 5 
Wykaz roślin najbardziej wrażliwych na niedobór mikroelementu oraz zalecana średnia dawka 

mikroelementu, przy niskiej zasobności gleb (w przeliczeniu na formę pierwiastkową)

Mikroelementy Rośliny najbardziej wrażliwe na niedobory 
mikroelementu 

Dawka doglebowa
 kg∙ha-1

Dawka dolistna
 g∙ha-1

Bor (B)
burak cukrowy, rzepak, bobowate, 
chmiel, kapusta, kalafior, drzewa 
i krzewy owocowe, truskawka

2-4 200-400

Miedź (Cu)
pszenica, jęczmień, owies, trawy łąkowe 

i pastwiskowe, marchew, sałata, 
szpinak, cebula, tytoń

5-20 300

Cynk (Zn) kukurydza, len, chmiel, fasola, bób, 
soja, brzoskwinia, jabłoń 4-30 600

Mangan (Mn) owies, jęczmień, pszenica, ziemniak, sałata, 
bobowate, burak cukrowy, kukurydza, rzepak 4-6 1200

Molibden 
(Mo)

bobowate, brokuły, kalafior, szpinak, 
burak cukrowy, ziemniak - 40 – 60

Źródło: opracowanie własne częściowo na podstawie danych Jadczyszyn i in., 2008 (8) oraz Stanisławskiej-
Glubiak i Korzeniowskiej, 2007 (22).

Dolistne dokarmianie mikroelementami zaleca się także w sytuacji utrudnionego 
pobierania składnika z gleby, nawet przy średniej czy wysokiej zasobności w glebie  
m. in. w czasie suszy, czy przy wysokim pH gleby, gdzie większość mikroelementów 
jest dla roślin niedostępna. Również jest zalecane w intensywnych technologiach, 
przy oczekiwanych dużych plonach, w okresach intensywnego wzrostu roślin, kiedy 
rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe (11, 22 ).  

Jak wykazała S z t u d e r  (24), dolistne dokarmianie roślin (zboża, ziemniak, 
kukurydza, burak cukrowy, bobik i wyka) wieloskładnikowymi nawozami płynnymi, 
w warunkach średniej zasobności w mikroelementy, prowadziło do   istotnego 
wzrostu plonu rolniczego w granicach 5-24%, w zależności od gatunku rośliny, 
liczby zabiegów i rodzaju nawozu (tab. 6). Prowadzone badania potwierdziły 
także na ogół pozytywny wpływ dolistnego dokarmiania roślin na poprawę jakości 
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plonu, tj. wzrostu zawartości białka w ziarnie zbóż, kukurydzy, nasionach bobiku  
i wyki, skrobi w bulwach ziemniaków oraz cukru w korzeniach buraka cukrowego. 
Efektywność rolnicza 1 litra płynnych nawozów mikroelementowych, w pro-
wadzonych badaniach zależała głównie od gatunku rośliny i wynosiła od 32 dla 
nasion bobiku do 806 kg korzeni buraka cukrowego. Zdaniem w/w autorki dolistne 
nawożenie roślin wieloskładnikowymi nawozami z mikroelementami można zalecać 
praktyce rolniczej jako jeden z opłacalnych zabiegów agrotechnicznych, zwłaszcza, 
że najczęściej jest zintegrowany z ochroną roślin, co czyni go jeszcze bardziej 
opłacalnym. 

Tabela 6
Efektywność nawozów mikroelementowych

Roślina Nawóz
Zwyżka plonu Efekt. 

rolnicza
Cecha jakościowa

(%)

kg∙ha-1 % kg∙dm-3 cecha kontrola po dokarm. wzrost 
plonu

Pszenica ozima Insol 3 615 11 176 białko 10,9 11,3 20
Pszenica jara Insol 3 471 17 157 białko 11,78 12,25 20
Pszenżyto Polit 960 16 160 białko 12,50 12,83 19
Jęczmień jary  
browarny Insol 3 259 9 86 białko 11,38 10,37 -0,5

Jęczmień jary 
paszowy Insol 3 734 24 245 białko 11,28 11,6 24

Ziemniak*

Agrosol K
Agrosol K

Ekolist
Ekolist

1223
2347
3378
5436

4
7

15
24

408
522
422
340

skrobia

15,4
14,8
14,2
14,2

16,1
15,3
15,9
15,0

9
10
29
31

Burak cukrowy Insol 4 3225 5 806 cukier 17,5 18,4 11
Kukurydza 
na ziarno Agrosol KU 1280 10 366 białko 9,4 10,1 19

Wyka* Insol 6 341
385

19
21

85
64 białko 30,6

30,6
29,8
31,1

16
19

Bobik* Insol 6 235
192

6
5

59
32 białko 24,5

24,5
25,6
24,9

11
6

* – przy stosowaniu różnych ilości zabiegów ( od 2-4 ziemniak, 2-3 wyka i bobik) 
Źródlo: Sztuder, 2009 (24).

Oprócz typowych mineralnych nawozów mikroelementowych stałych i płyn-
nych, których na rynku jest cała gama, doskonałym dla gleb i roślin źródłem 
mikroelementów są  nawozy naturalne, w tym obornik, o czym nie wolno zapominać. 
Przyjmuje się, że obornik o zawartości 21% suchej masy, średnio (w mg∙kg-1) zawiera: 
żelaza − 2500; manganu – 345; cynku – 194; miedzi – 23; boru – 22; molibdenu – 
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1,6 i kobaltu – 1,9 mg∙kg-1 w suchej masie (15). Biorąc pod uwagę masę obornika  
jaką jednorazowo stosuje się w nawozie, są to ilości znaczące, często zaspokajające 
potrzeby pokarmowe roślin.  

Wydaje się, że w perspektywie najbliższych lat nawożenie roślin mikroelementami 
zyska na znaczeniu, szczególnie w warunkach wysokiego plonowania roślin. 
Wynika to z kilku przesłanek. Przede wszystkim wzrasta areał gleb Polski  
z ujemnym saldem bilansowym tych składników. Szczególnie jest to niekorzystne 
dla gleb o niskiej zasobności w mikroelementy, przede wszystkim dotyczy to 
boru, miedzi. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka, m.in. znaczne ograniczenie 
ilości stosowanych nawozów naturalnych i organicznych, szczególnie ilości 
stosowanego obornika, bezcennego źródła nie tylko makro- i mikroelementów, 
ale także zmniejszenie ilości zużycia nawozów mineralnych zawierających balast 
(zawierających mikroelementy). Potrzeba nawożenia mikroelementami roślin 
rolniczych wynikać również będzie z większych wymogów pokarmowych nowych 
wprowadzanych do uprawy wysokoplonujących odmian, które dla wydania dużych 
plonów będą potrzebowały znacznie większych ilości składników pokarmowych,  
w tym również mikroelementów. Ponadto na glebach o uregulowanym odczynie, przy 
optymalnym odżywianiu makroskładnikami, niedostępność mikroelementów, nawet 
przy ich wysokiej zasobności, może stać się czynnikiem ograniczającym plon, stąd 
konieczność w takich warunkach dolistnego dokarmiania roślin. Poza tym potrzeba 
nawożenia mikroelementowego wynikać będzie również z konieczności poprawy 
jakości produktów rolnych i zapewnienia odpowiedniej zawartości mikroelementów 
w diecie ludzi i zwierząt.
 

Podsumowanie

1. W warunkach niedoborów mikroelementów, wynikających z ich niskiej 
zasobności w glebie ale także w sytuacji ich utrudnionego pobierania z gleby, 
nawet przy ich średnich i wysokich zasobnościach w glebie  oraz w warunkach 
wysokiego plonowania roślin, istnieje potrzeba nawożenia roślin tymi 
składnikami. 

2. Niedobory mikroelementów w glebach i roślinach należy uzupełnić w drodze 
nawożenia doglebowego (przy ostrych niedoborach) lub dolistnego.   

3. Nawożenie dolistne roślin mikroelementami wydaje się być optymalnym 
sposobem uzupełniania niedoborów tych  składników i należy się spodziewać, 
iż w  najbliższych latach ten sposób nawożenia zyska na znaczeniu, i to zarówno 
z ekonomicznego, jak również ze środowiskowego punktu widzenia. 

Anna Kocoń
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POTRZEBY NAWOŻENIA ZBÓŻ MIKROELEMENTAMI  
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM*

Słowa kluczowe: niedobory mikroelementów, miedź, pszenica, nawożenie, nawozy

Wstęp

Składniki pokarmowe roślin dzielą się na makro i mikroelementy. W skład 
niezbędnych makroskładników wchodzi dziewięć podstawowych pełniących 
w roślinie funkcje budulcowe. Zalicza się do nich: C, O, H, N, P, K, Ca, Mg i S. 
Pozostałe pierwiastki odpowiedzialne za regulacje procesów zachodzących w roślinie 
zaliczane są do mikroskładników. W skład tej grupy wchodzą: B, Cl, Cu, Mo, Mn, 
Ni, Fe i Zn biorące udział m.in. w metabolizmie białek i węglowodanów (Cu), 
rozwoju generatywnym (B), fotosyntezie i tworzeniu chloroplastów (Cu, Mn), oraz 
syntezie auksyn (Zn) (7, 8, 17, 20). W produkcji roślinnej otrzymanie optymalnego 
plonu wymaga pełnego zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin uprawnych (21).  
W przypadku niskich zawartości mikroelementów w glebie konieczne jest uzupełnianie 
tych składników poprzez stosowanie racjonalnego nawożenia. W województwie 
dolnośląskim, charakteryzującym się dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów, 
można spodziewać się potrzeb nawożenia miedzią i manganem. Są to mikroelementy, 
na których niedobór zboża są szczególnie wrażliwe (10, 21). 

Powierzchnia użytków rolnych w Polsce w 2010 roku wynosiła 15503 tys. ha,  
z czego 6,2% stanowiły użytki rolne województwa dolnośląskiego (16). Przeszło 
72% wysiewanych w tym województwie roślin uprawnych stanowią zboża, co stawia 
je na piątym miejscu w kraju pod względem udziału zbóż w strukturze zasiewów 
(rys. 1). Utrzymującą się przez lata tendencją jest przewaga uprawy pszenicy, która 
stanowi 62,5% (258,4 tys. ha) uprawianych w tym regionie zbóż. Jest to największy 
w kraju udział uprawy pszenicy w porównaniu do pozostałych województw (rys. 
2). Mniejsze powierzchnie zajmują uprawy jęczmienia i żyta, a następnie pszenżyta 

*Opracowanie wykonano w ramach zadania 3.1 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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i owsa (rys. 3). W roku 2010 plony ziarna pszenicy w województwie dolnośląskim 
wyniosły 51,3 dt·ha-1 i były o 7,4 dt większe od średniego plonu dla Polski (16). 
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Rys. 1. Procentowy udział zbóż w strukturze zasiewów w poszczególnych województwach w 2010 r.
 Źródło: Rocznik statystyczny województw 2011 (16).
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Rys. 2  Procentowy udział pszenicy w ogólnym wysiewie zbóż w poszczególnych województwach w 2010 r.
 Źródło: Rocznik statystyczny województw 2011 (16).
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Na Dolnym Śląsku produkcja roślinna z przewagą zbóż jest znacznie bardziej 
rozwiniętym działem rolnictwa niż produkcja zwierzęca. Sytuacja ta jest w znacznej 
mierze spowodowana warunkami przyrodniczymi regionu. Według opracowanego 
przez IUNG wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRRP), 
stosowanego do oceny warunków przyrodniczych dla rolnictwa, dolnośląskie 
zaraz po województwie opolskim charakteryzuje się najlepszymi warunkami 
przyrodniczymi. Wskaźnik ten wynosi 74,9 pkt. i jest wyższy od wartości średniej 
dla terytorium kraju o 8,3 pkt. (11, 22, 23). 

Przewaga produkcji roślinnej oraz znaczący udział zbóż w strukturze zasiewów 
determinują potrzebę uzupełniania składników pokarmowych roślin. Uzyskanie 
optymalnego plonu wymaga stosowania nawożenia w celu pokrycia zapotrzebowania 
zarówno na makro- jak i na mikroskładniki (12, 13). W uprawie zbóż, poza 
stosowaniem nawożenia NPK, ważne jest również nawożenie mikroelementami 
(4). Największe znaczenie mają miedź i mangan ponieważ pszenica, jęczmień  
i owies charakteryzują się dużą wrażliwością na niedobory tych pierwiastków (1, 
7). Potrzebę nawożenia pszenicy miedzią potwierdza wzrost plonów pszenicy 
uzyskiwany na skutek nawożenia tym pierwiastkiem (10, 15). Nawożenie 
manganem wpływa natomiast korzystnie na wielkość i jakość plonów ziarna 
owsa (13), w których uzyskano 5,5% wzrost zawartości białka w ziarnie owsa po 
zastosowaniu nawozu azotowego wzbogaconego w mikroelementy w porównaniu 
z obiektami nawożonymi wyłącznie saletrą amonową. Należy jednak pamiętać, że 
wpływ mikroskładników na wzrost plonów jest czynnikiem drugiego rzędu. Można 
go zauważyć jedynie w przypadku gdy niedobory mikroelementów mają charakter 
limitujący (3). Stosowanie nawozów mikroelementowych nie jest tak oczywiste jak 
stosowanie makroskładników. Ocena konieczności ich stosowania prowadzona jest 
w oparciu o testy glebowe lub roślinne (2, 5, 9, 18).

Podstawę do podjęcia decyzji o konieczności nawożenia mikroelementami 
powinny stanowić wyniki analiz chemicznych materiału glebowego bądź roślinnego 
w zestawieniu z opracowanymi kryteriami ich oceny. Aktualne wytyczne pozwalające 
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Rys. 3 Struktura zasiewów w województwie dolnośląskim w 2010 roku (tys. ha). 
Źródło: Rocznik statystyczny województw, 2011 (16).
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ocenić zaopatrzenie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych w mikroskładniki na 
podstawnie ich składu chemicznego zostały opracowane m. in. przez S c h n u g a   
i  H a n e k l a u s a (19). Określają one krytyczne zawartości mikroelementów 
w tkankach w kreślonych fazach rozwojowych. Do wyceny zawartości dostępnych 
dla roślin form składników pokarmowych w glebie stosowane są natomiast liczby 
graniczne opracowane w IUNG przez zespół prof. G e m b a r z e w s k i e g o (24). 

Stan zaopatrzenia w mikroelementy pszenicy na Dolnym Śląsku

W latach 2010-2011 w IUNG-PIB, przy współpracy z okręgowymi stacjami 
chemiczno-rolniczymi (OSChR), przeprowadzono badania zawartości mikroelemen-
tów w roślinach pszenicy ozimej pochodzącej z pól uprawnych Dolnego Śląska. W tym 
celu pobrano 36 prób roślinnych z terenu województwa (rys. 4). Punkty poboru były 
zlokalizowane w średnio intensywnych gospodarstwach rolnych. Rośliny pobierano 
w fazie początku strzelania w źdźbło/pierwszego kolanka (całe pędy ścinane 2 cm 
nad ziemią). Każda próbka składała się z min. 80 sztuk pędów ściętych z powierzchni 
10 m2. We wszystkich pobranych próbach oznaczono zawartość mikroelementów 
metodą F-AAS, po uprzedniej mineralizacji na sucho (500°C). jako kryterium oceny 
stanu zaopatrzenia roślin zastosowano wartości opracowane przez  S c h n u g a  
i  H a n e k l a u s a  (tab. 1). 

Tabela 1
Zawartość krytyczna mikroelementów w tkankach roślin zbożowych 

w fazie początku strzelania w źdźbło

Mikroelement Zawartość mg∙kg-1

B 3
Cu 4
Fe 60
Mn 28
Mo 0,20
Zn 25

Źródło: Shnug i Haneklaus, 2008 (19).

Badania wykazały, że udział próbek niedoborowych w kolekcji roślinnej pobranych 
z Dolnego Śląska nie był wysoki i dla żadnego mikroskładnika nie przekraczał 22% 
(rys. 5). Najczęstsze w województwie były niedobory boru i manganu (po 22%), 
a następnie miedzi (17%), cynku (11%) i żelaza (8%). W badanych próbkach 
praktycznie nie wykazano występowania niedoborów molibdenu. 
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Rys. 4. Lokalizacja poboru próbek pszenicy ozimej. 
Źródło: opracowanie własne..
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Rys. 5 Niedobory mikroelementów w roślinach pszenicy ozimej i w glebach 
województwa dolnośląskiego; b.d.- brak danych. 

Żródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone w latach 1994-1999 przez stacje chemiczno-rolnicze badania 
zawartości mikroelementów w glebach Polski (14) nie w pełni korespondują z przed-
stawionymi powyżej zawartościami w roślinach (rys. 5). Szczególnie zwracają 
uwagę częstsze niedobory B (41 wobec 22%) oraz rzadziej odnotowane w glebach 
niż w roślinach niedobory Mn (2 wobec 22%). Taki brak kompatybilności wskazuje 
na potrzebę opracowania liczb granicznych do oceny zasobności gleby specjalnie 
dla potrzeb pszenicy, która jest najważniejszym gatunkiem uprawnym zarówno na 
Dolnym Śląsku, jak i w całym kraju. Aktualnie istniejące liczby graniczne, wg których 
dokonano oceny zasobności gleb w latach 1994-1999 są liczbami ujednoliconymi  
i obowiązują dla wszystkich gatunków roślin uprawnych (6, 24). 

Pomimo, że niedobory mikroelementów w uprawach pszenicy ozimej w wo-
jewództwie dolnośląskim nie są zbyt częste, w sytuacji wystąpienia powinny być 
bezsprzecznie uzupełniane. Dotyczy to przede wszystkim Cu i Mn, na niedobór 
których pszenica jest szczególnie wrażliwa (tab. 2). Przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej nawożenia należy pamiętać o wyborze odpowiedniego sposobu aplikacji 
oraz rodzaju preparatu mikroelementowego, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin. 

Tabela 2
Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów

Roślina B Cu Mn Mo Zn
Jęczmień - ++ + + -
Owies - ++ ++ + -
Pszenica - ++ ++ - +
Pszenżyto - + + - -
Żyto - + + - -

- mała, + średnia, ++ duża
Źródło: opracowanie własne.

Sposoby zapewnienia optymalnego zaopatrzenia zbóż w mikroelementy

Producenci oferują bogaty asortyment nawozów zawierających mikroelementy, 
różniących się od siebie ilością zawieranych składników, ich formą oraz sposobem 
stosowania. Są wśród nich zarówno produkty jednoskładnikowe o wysokich pro-
centowych zawartościach mikroelementów, jak i wieloskładnikowe o znacznie niż-
szej koncentracji składników. Nawozy te dostępne są zarówno w formie stałej jak 
i płynnej, do stosowania doglebowego oraz dolistnego. Oferowane produkty mogą 
zawierać mikroelementy w formie mineralnej lub chylatowej (połączenie jonu 
metalu z formą organiczną). Nawozy chylatowe są droższe, ale charakteryzują się 
lepszą przyswajalnością składników od nawozów zawierających klasyczne formy 
mineralne.
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Nawozy mikroelementowe można podzielić wg różnych kryteriów:
• Zawartość składników:

• jednoskładnikowe
• wieloskładnikowe

• Forma nawozu:
• stałe
• płynne

• Forma mikroelementu:
• skompleksowane (chelatowe)
• mineralne

W ramach artykułu, w celu przedstawienia oferty nawozów mikroelementowych 
na polskim rynku, nawozy zostały podzielone na jednoskładnikowe – czyli takie, 
które charakteryzują się wysoką koncentracją jednego, określonego w nazwie 
mikroelementu, oraz nawozy wieloskładnikowe, zawierające więcej niż jeden 
komponent.

Do nawozów jednoskładnikowych zaliczyć możemy nawozy stałe oraz płynne (tab. 
3). W przypadku nawozów stałych najwyższe koncentracje składników zawierają sole 
chemiczne (do ponad 54% w przypadku molibdenianu amonu), niższe stężenia, sięgające 
20%, charakteryzują pozostałe stałe produkty. Niższą zawartością mikroskładników 
charakteryzują się nawozy płynne – od 3 do 15% w zależności od producenta.

Tabela 3 
Oferta dostępnych na rynku jednoskładnikowych nawozów mikroelementowych przeznaczonych pod 

uprawę zbóż, z uwzględnieniem procentowej zawartości mikroskładników

Producent Nawozy płynne B Cu Fe Mn Mo Zn

ANWIL

Symfonia Cu (ch)  10     
Symfonia Fe (ch)   10    
Symfonia Mn (ch)    10   

Symfonia Mo 4     4  
Symfonia Mo 10     10  

Symfonia Zn      10

ADOB

ADOB Bor 15      
ADOB Fe IDHA   3,8    

ADOB Mo     10  
ADOB Zn      10

EKOLIST EKOLIST MONO B 11      

INS Puławy

INSOL B 10      
INSOL Cu (ch)  5     
INSOL Mn (ch)    5   

INSOL Zn      5
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INTERMAG

MIKROVIT - Cu 80  10     
MIKROVIT - Fe 75   8,2    

MIKROVIT- Mn 160    14,9   
MOLIBDENIT     3  

MIKROVIT - Zn 112      8,2
Producent Nawozy stałe B Cu Fe Mn Mo Zn
Keytrade INKABOR 37 20

ADOB

Miedź EDTA  15     
ProFit Fe IDHA   9    
Żelazo EDTA   13    

ProFit Mn IDHA    10   
ProFit Zn IDHA      9

Cynk EDTA      10

INTERMAG

 CHELAT Cu-14  14     
 CHELAT Fe-8   8    
 CHELAT Fe-9   9    
 CHELAT Fe-13   13    
 CHELAT Mn-13    13   
 CHELAT Zn-14      14

Sole tech.

Boraks 12      
Siarczan(VI)Cu  25,6     
Siarczan(VI)Fe   20    
Siarczan(VI)Mn    24,7   

Molibdenian amonu     54,3  
Siarczan(VI)Zn      22,7

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 cd.

Nawozy wieloskładnikowe charakteryzują się znacznie niższymi, niż jedno-
składnikowe, koncentracjami mikroelementów – od 0,002 do 1,68%. W ich obrębie 
możemy wydzielić nawozy zawierające pełen zestaw makro- oraz mikroelementów (tab. 4), 
a także nawozy posiadające w swoim składzie tylko jeden mikroelement z domieszką 
jednego lub więcej makroskładników (tab. 5). W przypadku ostatniej podgrupy w prze-
wadze znajdują się nawozy zawierające bor.

Tak bogata oferta na ryku mikronawozów umożliwia stosowanie mikroelementów 
według dwóch strategii: nawożenia uzupełniającego i stymulującego. W przypadku 
stwierdzonych niedoborów i jednoczesnej uprawy roślin wrażliwych (tab. 2) na brak 
określonego mikroelementu zalecane jest prowadzenie nawożenia uzupełniającego, 
za pomocą skoncentrowanych nawozów jednoskładnikowych. Zalecane dawki 
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mikroelementów przedstawiono w tab. 6. Wybór sposobu nawożenia, doglebowo lub 
dolistnie, jest uzależniony m. im. od rodzaju mikroskładnika. Miedź i cynk należą do 
pierwiastków trudno wymywanych z gleby. W związku z ograniczoną ruchliwością 
przy występujących w glebie niedoborach tych składników zalecane jest nawożenie 
doglebowe – na zapas. Stosowanie dolistne jest najlepszym rozwiązaniem  
w przypadku takich mikroelementów jak B, Mo, Mn, w związku z możliwością 
wymycia lub przechodzenia w formy niedostępne dla roślin. Należy jednak mieć 
świadomość, że zabieg ten przynosi efekt doraźny i musi być powtarzany co roku.

Tabela 4 
Oferta dostępnych na rynku wieloskładnikowych nawozów mikroelementowych – nawozy wielomi-
kroelementowe z makroelementami − przeznaczonych pod uprawę zbóż, z uwzględnieniem procen-

towej zawartości mikroskładników
Nawozy płynne N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn

ANWIL Sonata zboże + 0,08 0,8 0,6 0,9 0,01 0,6

INS Puławy

INSOL 3 + + 0,28 0,56 1,2 1,68 0,01 1,12

INSOL 36 Tytan + 0,02 0,01 0,004

INSOL J Tytan + 0,13 0,1 0,13

INTERMAG

PLONVIT Z + + + 0,9 0,8 1,1 0,005 1

MIKROVIT 1 + + 0,2 0,4 0,6 0,6 0,02 0,4

MAKROVIT OPTY + + + 0,01 0,004 0,03 0,01 0,001 0,005

MAKROVIT PHOSPHO + + + 0,01 0,004 0,03 0,01 0,001 0,005

MAKROVIT KALI + + + 0,01 0,004 0,03 0,01 0,001 0,005

EKOLIST

STAND + + + + 0,41 0,41 0,08 0,04 0,002 0,24

MAKRO 35+Mg + + + 0,02 0,2 0,02 1 0,005 0,01

MAKRO 12+4+7 + + + + + 0,02 0,01 0,02 0,01 0,005 0,005

MIKRO U + + + 0,56 0,6 0,67 1 0,004 0,6

MIKRO Z + + + 0,16 0,35 1 0,98 0,005 0,9

Nawozy stałe N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn

ADOB

ProFit NPK+mikro + + + + + 0,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1

ProFit 18+18+18+mikro + + + + + 0,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1

ProFit 4+12+38+mikro + + + + + 0,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1

ProFit 10+40+8+mikro + + + + + 0,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1

Basfoliar 34 + 0,128 0,128 0,65

INTERMAG

PLONVIT OPTY + + + + 0,03 0,03 0,15 0,07 0,002 0,07

PLONVIT PHOSPHO + + + + 0,03 0,03 0,15 0,07 0,002 0,07

PLONVIT KALI + + + + 0,03 0,03 0,15 0,07 0,002 0,07
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SIARKOPOL 
Tarnobrzeg

Tarnogran K + + + + + + 0,1 0,3

WapMag z MIKRO + + + 0,1 0,1 0,012 0,1

LUVENA Lubofoska pod zboża + + + + + + 0,1 0,2

Z.Ch. PO-
LICE Polimag S + + + + + 0,1 0,1 0,2 0,5

+ - obecność składnika pokarmowego w nawozie
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5 
Oferta dostępnych na rynku wieloskładnikowych nawozów mikroelementowych – nawozy jednomik-

roelementowe z makroelementami -  przeznaczonych pod uprawę zbóż, 
z uwzględnieniem procentowej zawartości mikroskładników

Producent Nawozy płynne N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn

ADOB
ADOB Cu IDHA +       6     

ADOB Mn +    +     14   

EKOLIST

EKOLIST MONO 
ŻELAZO +     +   9,7    

EKOLIST MONO MANGAN +     +    11   

EKOLIST MONO CYNK +     +      8

Nawozy stałe 

„SIARKOPOL” Trarnogran R z B + + + + + + 0,1      

ADOB
ProFit Cu IDHA +       10     

Mangan EDTA +         13   

ALWERNIA Ciech MagPlon NPK (5-9-23) z B + + +    0,1      

AZOTY Tarnów
Saletrzak z B 27 makro +   + +  0,02      

Saletrzak z B 27 standard +    +  0,02      

Fosfan S.A. SuproFoska 20B  + + + + + 0,2      

ZAK S.A. Salmag z borem +   + +  0,2      

FOSFORY Grupa 
Puławy

Amonofoska NPK+B + + +    0,1      

Amonofoska NPKMg+B + + +  +  0,1      

Z.Ch. POLICE S.A. Polifoska PetroPlon + + +  + + 0,1      

+ - jak w tabeli 3.
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4 cd.

W sytuacji średnich zasobności mikroelementów i jednoczesnej uprawy 
gatunków wrażliwych na niedobory możemy stosować nawożenie stymulujące 
z wykorzystaniem nawozów wieloskładnikowych. Strategia ta jest polecana przy 
prowadzeniu intensywnej produkcji rolnej, nastawionej na uzyskiwanie wysokich 
plonów. Nawożenie stymulujące ma jedynie charakter kondycjonujący uprawy, 
nie powodując uzupełnienia rzeczywistych niedoborów mikroskładników. 
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Tabela 6 
Zalecane dawki mikroelementów przy stwierdzonym ich niedoborze

Mikroelement Dawka doglebowa [kg∙ha -1] Dawka dolistna [g∙ha-1]

Mo x 40

B 2,5-3 200-400

Cu 6-10 300

Zn 8-12 600

Mn x 1200
Źródło: Stanisławska-Glubiak, Korzeniowska, 2007 (8).

Tabela 7
Porównanie nawozów mikroelementowych jedno i wieloskładnikowych pod względem zaspokojenia 

potrzeb nawozowych miedzią ( zalecana dawka Cu: 300 mg∙ha-1)

Nazwa nawozu
Zawartość Cu 

w nawozie 
(%)

Dawka zalecana 
przez producenta

Zalecana przez 
producenta ilość 

oprysków

Dawka wprowa-
dzona w 1 oprysku 

(g)
Producent

NAWOZY JEDNOSKŁADNIKOWE
Nawozy stałe      

Siarczan(VI)Cu 25,6 X X X Sole tech.

Maiedź EDTA 15 0,6 kg/ha 3 90 ADOB

CHELAT Cu-14 14 0,8 kg/ha 3 112 INTERMAG
Nawozy płynne

Symfonia Cu (ch) 10 0,75 kg/ha 3 80 ANIWIL

MIKROVIT -Cu 80 10 2 l/ha X 61,5 INS Puławy

INSOL Cu (ch) 5 1,4 kg/ha 3 188,5 INTERMAG
NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE

MAKROVIT OPTY 0,004 9 l/ha 5 4,5 INTERMAG

ProFit 18+18+18 
+mikro 0,1 6 kg/ha X 6 ADOB

Sonata zboże 0,8 1,5 l/ha 2 122 ANIWIL
Źródło: opracowanie własne. 

Należy podkreślić, że przy stwierdzonych niedoborach stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych zawierających pełen zestaw zarówno makro- jak i mikro-
składników jest nieuzasadnione, ponieważ zalecane przez producenta dawki 
nie zaspokajają potrzeb pokarmowych roślin. Potwierdza to przytoczony w tab. 
7 przykład obrazujący możliwość zaspokojenia potrzeb nawożenia roślin miedzią 
przy użyciu dostępnych na rynku nawozów wieloskładnikowych.
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Podsumowanie

Województwo dolnośląskie charakteryzuje się sprzyjającymi w uprawie zbóż 
warunkami przyrodniczymi. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
dla regionu został określony na prawie 75 pkt., co pozwala na sklasyfikowaniu 
go na drugim miejscu w kraju. Tak korzystne warunki znajdują odzwierciedlenie  
w prowadzonych uprawach. W skali kraju największy areał uprawy występuje 
właśnie w tym województwie. W produkcji roślinnej niezwykle istotne jest 
uzyskanie wysokich, optymalnej jakości plonów, co pozwala na zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych ludzi i zwierząt. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest zapewnienie 
roślinom uprawnym optymalnego zaopatrzenia we wszystkie składniki pokarmowe, 
zarówno makro- jak i mikroelementów.  

W związku z zanotowanymi w województwie niedoborami mikroskładników 
występującymi zarówno w glebach jak i w roślinach, wskazane byłoby na części 
upraw pszenicy prowadzenie nawożenia uzupełniającego wysoko skoncentrowany-
mi nawozami jednoskładnikowymi. Dotyczy to zwłaszcza manganu i miedzi,  
w przypadku których zanotowano niedobory w próbkach pszenicy ozimej i w sto-
sunku do których roślina ta charakteryzuje się największą wrażliwością na niedobór. 
Ponadto w gospodarstwach prowadzących intensywną uprawę towarową korzystne 
byłoby stosowanie nawożenia stymulującego przy użyciu mniej skoncentrowanych 
nawozów wieloskładnikowych. 
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Wstęp

Ustawa z dnia 10 lipca o nawozach i nawożeniu (19) nakłada obowiązek opracowania 
planu nawożenia na podmioty, które prowadzą intensywny chów lub hodowlę zwierząt 
(drobiu lub świń). Plan powinien być sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (18),  zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Plan nawożenia uwzględnia dwa aspekty – rolniczy 
i środowiskowy. W aspekcie rolniczym pozwala w dużym stopniu zredukować koszty 
wynikające ze stosowania nawozów mineralnych oraz zwiększyć efektywność nawożenia 
poprzez pełne wykorzystanie składników pokarmowych dostępnych w gospodarstwie.  
Racjonalne wykorzystanie nawozów, zwłaszcza azotowych i fosforowych przekłada 
się na aspekt środowiskowy. Mając na uwadze fakt, że 62% ładunku związanego azotu 
oraz 54% ładunku fosforu odprowadzanego z terytorium Polski do Morza Bałtyckiego 
pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z produkcji rolniczej (8), dbałość o jakość wód 
gruntowych poprzez racjonalne zarządzanie składnikami pokarmowymi w gospodarstwie 
ma zasadnicze znaczenie w redukcji emisji zanieczyszczeń związkami biogenicznymi 
do wód Bałtyku. 

W planie nawożenia uwzględnia się wszystkie źródła składników pokarmowych 
pochodzących z gospodarstwa, w tym nawozy naturalne oraz dostarczanych z zewnątrz 
w formie nawozów substancji odpadowych i środków wspomagających uprawę roślin. 
Spośród tych ostatnich zasadnicze znaczenie mają środki poprawiające właściwości 
gleby. 

*Opracowanie wykonano w ramach zadania 3.1 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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Środki poprawiające właściwości gleby − definicja oraz podział

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca o nawozach i nawożeniu, środki poprawiające 
właściwości gleby definiowane są jako substancje dodawane do gleby w celu poprawy 
jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych 
lub biologicznych, z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia gleby wytworzonych 
wyłącznie z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w myśl rozporządzenia 
1774/2002 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. 
ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (14). 

Definicja środka poprawiającego właściwości gleby jest szeroka, stąd też na rynku 
istnieje cała gama produktów zaliczanych do tej grupy. Ze względu na skład surowcowy 
oraz metodę produkcji, dostępne na rynku środki poprawiające właściwości gleby 
można podzielić na następujące kategorie:
1. Środki pochodzenia organicznego i organiczno-mineralnego, których skład 

surowcowy, metoda produkcji oraz sposób oddziaływania na glebę jest zbliżony do 
nawozów. Środki te zwiększają żyzność gleby poprzez wnoszenie znacznej ilości 
makroskładników, stanowią również cenne źródło substancji organicznej. Znakomitą 
większość stanowią tu komposty pozyskiwane z odpadowej biomasy roślinnej, często 
podlegającej selektywnej zbiórce oraz biodegradowalnych odpadów spożywczych. 
Substratem do produkcji tych środków są również  stabilizowane osady ściekowe. 
Do tej grupy należą również produkty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
dla nawozów np. ze względu na mniejszą zawartość substancji organicznej, ale inne 
parametry jakościowe deklarowane przez producenta świadczą o przydatności tych 
środków w zwiększaniu żyzności gleby.

2. Pozostałości pofermentacyjne pochodzące z biogazowi, które pojawiły się 
stosunkowo niedawno w związku z przyjęciem polityki energetycznej Polski do 
2030 r., zakładającej znaczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 
(w tym biogazu) w całkowitej produkcji energii. W biogazowniach rolniczych 
produkcja metanu bazuje głównie na nawozach naturalnych i kiszonce kukurydzy 
oraz innej biomasie roślinnej, stąd stanowią one główny substrat do produkcji 
tej grupy środków poprawiających właściwości gleby. Ze względu na niską 
zawartość suchej masy w masie pofermentacyjnej (3-10%) w celu zmniejszenia 
objętości zbiorników do magazynowania niektóre biogazownie separują masę 
pofermentacyjną w efekcie czego powstaje frakcja stała i ciekła. Frakcja stała 
zawiera strukturalne części materii organicznej, w tym znaczne ilości celulozy  
i ligniny, dzięki czemu ma duże zdolności pochłaniania wody. Bogata jest również 
w związki mineralne. Zwiększa pojemność sorpcyjną gleby oraz zawartość 
materii organicznej. Frakcja ciekła zawiera znaczne ilości rozpuszczalnych form 
azotu, fosforu i potasu. 

Agnieszka Rutkowska
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3. Środki pochodzenia mineralnego na bazie kopalin, np. mączki bazaltowe 
stanowiące źródło makro- i mikroskładników naturalnego pochodzenia.

4. Preparaty mikrobiologiczne zawierające wyselekcjonowane grupy bakterii 
np. Azotobacter, pałeczki kwasu mlekowego, promieniowce, drożdże, grzyby 
fermentujące. Preparaty te mają na celu pobudzenie życia biologicznego gleby, 
wzrost efektywności wiązania przez rośliny bobowate azotu atmosferycznego, 
zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych dla roślin poprzez 
uruchamianie form niedostępnych oraz przyspieszenie rozkładu resztek 
pozbiorowych. Ponieważ zakres zastosowania tych preparatów wykracza 
często poza definicję  środka poprawiającego właściwości gleby rozumianego 
jako substancje dodawane do gleby i obejmuje np. przyspieszenie procesów 
kompostowania, higienizację budynków inwentarskich i pomieszczeń pro-
dukcyjnych, wzbogacanie pasz i wody pitnej dla zwierząt, ciągle toczą się 
dyskusje nad możliwością wyłączenia tego typu produktów z przepisów o na-
wozach i nawożeniu i wprowadzania ich na rynek na odrębnych zasadach. 

W tabeli 1 podano przykłady środków poprawiających właściwości gleby, które 
opiniowane były przez IUNG-PIB w Puławach. 

Tabela 1 
Wybrane środki poprawiające właściwości gleby opiniowane w IUNG-PIB w Puławach. 

Nazwa Producent/
Importer

Skład 
surowcowy

Parametry jakościowe 
(minimum)

1 2 3 4
Środki organiczne i organiczno-mineralne

CONDIT BIO-CONCEPT
Bogusław Bednarz

zhydrolizowana serwatka 
z sera podpuszczkowego, 
otręby pszenne, węgiel 
brunatny, zeolit, trociny 
drzew iglastych (kompost)

N − 5,0%
P2O5 – 0,2%
K2O − 0,9%

EKONEEM 
GRAN

ALLEGRO-EKO
Sp. z o.o.

wytłoki z owoców  miodla 
indyjska

N – 4,00%
P2O5 – 0,8%
K2O − 0,9%
MgO – 0,4%
CaO – 1,0%

substancja organiczna – 76%

BACTERIOSOL BMS-AGRIPOL
Sp. z o.o.

biomasa roślin 
trawiastych, melasa, kawa, 
grzyby, bakterie, fosforyt 
mielony, węglan wapnia 
(kompost)

N – 5,0%
P2O5 – 0,2%
K2O − 0,9%

substancja organiczna – 43%

GRAMINEAE
Eko-Centrum 
Kompostownia 
Odpadów Zielonych

Przekompostowane 
odpady roślinne 

N – 0,25%
P2O5 – 0,08%
K2O − 0,04%
CaO – 0,09%
MgO – 0,10%

substancja organiczna – 14%

Środki wspomagające uprawę roślin jako element gospodarki nawozowej
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EKOKREIS FTK Sp. z o.o. odpad roślinny z produkcji 
tytoniu, kreda, kizeryt

N – 1,0%
K2O − 2,5%
MgO – 7,5%
CaO – 10%

S – 6,5%
substancja organiczna – 30%

ASTVIT 
AST Richard Ast 
Nawozy Naturalne 
Pakowanie i Handel

przekompostowany 
i wysuszony obornik kurzy

N –1,50 %
P2O5 – 8,10%
K2O − 1,89%
CaO – 19,2%
MgO – 1,52%

substancja organiczna – 25%

PRÓCHNICZKA-
EKO

Host International 
Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo 
Rolno -Ekologiczne

wermikompost 
otrzymywany z obornika 
bydlęcego

N –1,1%
P2O5 – 0,72%
K2O − 0,81%

NEEM GR MATRIX 
AGROSERVICES

wytłoki z owoców drzewa 
miodla indyjska, fosforyt 
mielony

N – 1,5%
P2O5 – 1,0%
K2O − 0,4%
MgO – 0,4%
CaO – 0,75%

S – 0,3%
substancja organiczna – 65%

HUMERRA RETERRA
Sp. z o.o.

kompost z odpadowej 
biomasy roślinnej

N – 1,0%
P2O5 – 0,4%
K2O − 0,8%
MgO – 0,4%
CaO – 3,0%

S – 0,3%
substancja organiczna – 30%

Odpad pofermentacyjny z biogazowni

AGROVIT I Biogas Service
Sp. z o.o.

materiał pofermentacyjny
z biogazowi rolniczej

N – 0,45%
K2O − 0,9%
CaO – 0,9%

substancja organiczna – 46%
pH 8,2

AGROVIT II Biogas Service
Sp. z o.o.

materiał pofermentacyjny
z biogazowi rolniczej

N – 0,60%
P2O5 – 0,15%
K2O − 0,85%
CaO – 0,35%

substancja organiczna – 70%
pH 7,5

Biomethan - 
Liquid

Biomethan Zittau
GmbH

materiał pofermentacyjny
z biogazowni

N – 0,60%
P2O5 – 0,20%
K2O − 0,58%
CaO – 0,35%

substancja organiczna – 75%
pH 7,8

Tabela 1 cd.
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Biomethan - 
Kompo

Biomethan Zittau
GmbH

materiał pofermentacyjny
z biogazowni

N – 0,60%
P2O5 – 0,49%
K2O − 0,55%
CaO – 0,35%

substancja organiczna – 88%
pH 8,0

Środki mineralne

INOVIT- 25 CaO

Zakład Usługowo-
Handlowy 
“INOWAP” Roman 
Lewandowski

wapno pogaszalnicze 
podsuszone odmiany 07 
oraz wapno pochodzące 
ze stawów klarująco-
schładzających

CaO – 25%
Zawartość wody 33,4

Zawartość chlorków – 1,00%

INOVIT- 35 CaO

Zakład Usługowo-
Handlowy 
“INOWAP” Roman 
Lewandowski

wapno pogaszalnicze 
podsuszone odmiany 07 
oraz wapno „diemme”

CaO – 37,3%
Zawartość wody 29,4

Zawartość chlorków – 1,37%

Środki mikrobiologiczne

UGmax - 
Użyźniacz 
Glebowy  

Przedsiębiorstwo 
Wdrożeniowo-
Innowacyjne                                   
Andrzej Bogdanowicz

wyciek z pryzmy obornika
i gnojowica

Bakterie kwaszące typu 
mlekowego − 7,5 x 102 CFU/ml
Pseudomonas spp − 1,6x105/

ml (±1,3-1,8 x 105 )
Penicillium − 1,8x104/ml 

(±1,6-1,9 x 104 )
Promieniowce spp − nie 

mniej niż 3000/ml
N − 1800 mg/l, P − 250 mg/l, 

K − 3000 mg/l, Mg − 120 
mg/l, Mn − 7 mg/l, S − 350 

mg/l
EmFarma, 
EmFarmaPlus,
 Ema5

ProBiotics Polska

preparaty w trakcie rejestracjiFitoDoctor, 
AzotBacter, 
FosfoBacter

Agrarius Sp. z o.o.

Biogen Rewital
Rewital Plus

Źródło: opracowanie własne.

Stymulatory wzrostu na rynku europejskim

Inną grupę środków wspomagających uprawę roślin stanowią stymulatory 
wzrostu. W Unii Europejskiej nie ma oficjalnej, prawnie obowiązującej definicji 
stymulatora wzrostu czy też biostymulatora, dlatego Komisja Europejska podjęła 

Tabela 1 cd.
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próbę jej ujednolicenia. Zgodnie z propozycją KE biostymulator to materiał, 
który niezależnie od zawartości składników pokarmowych zawiera substancję 
(substancje) czynną bądź mikroorganizmy. Po zastosowaniu na roślinę albo w ob-
rębie rizosfery materiał ten stymuluje naturalne procesy w roślinie zwiększając 
pobieranie składników pokarmowych oraz efektywność ich wykorzystania przez 
rośliny. European Biostimulants Industry Consortium zrzeszające producentów 
biostymulatorów zwróciło uwagę na konieczność postawienia wyraźnej granicy 
pomiędzy biostymulatorami a środkami ochrony roślin, ponieważ ze względu 
na wielostronność oddziaływania biostymulatorów na roślinę często podlegają 
one rejestracji jako środki ochrony roślin. Dotyczy to również grupy produktów, 
która w Niemczech funkcjonuje pod pojęciem plant growth strenghteners, czyli 
substancji, których działanie ogranicza się wyłącznie do wzmacniania odporności 
roślin przeciwko patogenom oraz zwiększania odporności na stres abiotyczny. Są 
to głównie substancje naturalne pochodzenia mineralnego np. SiO2 i krzemiany, 
CaCO3, Al2O3, NaHCO3 oraz pochodzenia organicznego. Do tych drugich zalicza 
się wyciągi z kompostów, ekstrakty z alg oraz inne wyciągi roślinne, olejki roślinne, 
kwasy huminowe, a także preparaty mikrobiologiczne zawierające m.in. Trichoderma 
spp., Talaromyces flavus, Pythium oligandrum, Bacillus spp., Pseudomonas sp., 
Streptomyces spp. (1).

Zgodnie z polskim prawem stymulatory wzrostu to związki organiczne lub 
mineralne lub ich mieszaniny, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne 
procesy życiowe rośliny.   Stymulatory wzrostu nie wykazują działania nawozowego 
na roślinę, tzn. nie dostarczają składników pokarmowych w ilościach zapewniających 
właściwy wzrost i rozwój rośliny (15,16,19). Nie wpływają zatem znacząco na 
bilans składników pokarmowych w gospodarstwie, niemniej jednak stanowią ważne 
uzupełnienie gospodarki nawozowej. Funkcją stymulatorów wzrostu jest z jednej 
strony łagodzenie negatywnego wpływu pogody na plonowanie roślin czyniąc 
je bardziej odpornymi na czynniki stresowe, z drugiej stymulowanie roślin do 
bardziej efektywnego wykorzystania warunków przyrodniczych, w tym składników 
pokarmowych obecnych w glebie.  

Biostymulatory to środki o różnym składzie i pochodzeniu,  działające w bar-
dzo małych stężeniach, które pobudzają procesy życiowe roślin na każdym z po-
ziomów organizacji biologicznej, począwszy od łanu, pojedynczej rośliny, przez 
organy, tkanki, komórki, procesy fizjologiczne i biochemiczne czyli zmiany  
w metabolizmie, aż po zmiany na poziomie molekularnym czyli ekspresji genów. 
Ważną funkcją biostymulatorów jest również indukowanie w roślinie mechanizmów 
chroniących ją przed stresem biotycznym i abiotycznym. Biostymulatory aplikowane 
w odpowiednim momencie zmieniają metabolizm rośliny w taki sposób, aby była 
bardziej odporna na działanie czynników stresowych (susza, ekstremalnie niska lub 
wysoka temperatura, wysokie promieniowanie UV, zasolenie, patogeny). Zmiany  
w metabolizmie zachodzące na poziomie ekspresji genów powodują zwiększoną 
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syntezę związków, za które odpowiedzialny jest dany gen, np. produkcję 
odpowiednich białek odpornościowych, wyzwalających w roślinie mechanizmy 
uodparniające. Odporność ta może polegać na zmianach w komórkach i tkankach, 
dzięki czemu rośliny są wzmocnione i mają większy wigor bądź też skuteczniej 
przeciwstawiają się inwazji np. grzybni patogenów  (6, 7, 10). 

W IUNG-PIB prowadzone są badania nad skutecznością rolniczą stymulatorów 
wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawie roślin polowych. Stymulatory 
testowane dotychczas można podzielić na dwie grupy – preparaty oparte na kwasach 
humusowych oraz środki, których głównym składnikiem są wyciągi roślinne. Są to 
najczęściej spotykane substancje czynne w stymulatorach wzrostu dostępnych na rynku. 

Kwasy humusowe oddziałują na wzrost roślin w sposób pośredni i bezpośredni. 
Udowodniono ścisłą korelację  pomiędzy zawartością substancji humusowych  
w glebie a plonowaniem roślin (5, 11, 17). Substancje humusowe powodują wzrost 
pojemności wodnej gleby, poprawiają strukturę gleby, zwiększają aktywność 
mikrobiologiczną, przez co wpływają na pobieranie składników pokarmowych 
z gleby. Przy wyczerpywaniu puli substancji humusowych z gleby wzrasta za-
potrzebowanie roślin na składniki pokarmowe wnoszone w nawozach. Bezpośredni 
efekt stymulujący polega na zmianach w metabolizmie roślin. Następują one po 
zaabsorbowaniu przez tkanki roślin takich makromolekuł jak kwasy huminowe  
i fulwowe. Kwasy huminowe (HAs) mają bezpośredni wpływ na błony komórkowe, 
powodując wzrost ich przepuszczalności, a w rezultacie skuteczniejszy transport 
związków mineralnych do miejsc aktywnych metabolicznie. Po ich wniknięciu do 
komórek roślinnych następuje wzrost intensywności oddychania komórkowego oraz 
wzmożenie procesu podziałów komórkowych. Związki te wpływają pozytywnie 
na kiełkowanie nasion oraz rozwój siewek. Zaprawianie nasion preparatami za-
wierającymi kwasy huminowe i fulwowe zwiększa siłę kiełkowania. Należy jednak 
podkreślić, że zbyt duże stężenie kwasów huminowych i fulwowych może mieć 
działanie toksyczne powodując zahamowanie procesu kiełkowania lub zamierania 
siewek. HAs i FAs silnie oddziałują na rozwój korzeni, dlatego często określa się je jako 
stymulatory wzrostu i rozwoju korzeni. Młode rośliny są bardziej podatne na działanie 
kwasów humusowych, stąd preparaty na ich bazie stosuje się zwykle we wczesnych 
fazach rozwojowych, kiedy zdolność podziałów komórkowych w tkankach roślin 
jest bardzo duża. Skuteczność tych preparatów w późniejszych fazach rozwojowych 
roślin jest znacznie mniejsza. Wykazano również, że dolistna aplikacja jest znacznie 
bardziej korzystna aniżeli doglebowa (9). Znaczna część HAs i FAs zatrzymywana jest  
w korzeniach, dopiero kiedy ich stężenie osiągnie odpowiedni poziom są transportowane 
do pędów i liści. U większości roślin ilość ta stanowi zaledwie od 5 do 30 procent 
ogólnej puli kwasów zmagazynowanych w korzeniach. 

Pod wpływem związków humusowych, szczególnie kwasów fulwowych 
stosowanych dolistnie, zwiększa się ilość chlorofilu w liściach. HAs i FAs 
wpływają również na aktywność niektórych enzymów – katalaz, peroksydaz oraz 
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difenoloksydaz, które chronią komórki przed toksycznym działaniem nadtlenku 
wodoru, zwalczają również wolne rodniki powstające na skutek działania czynników 
stresowych (9). 

Poniżej przedstawiono wyniki badan prowadzonych w Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie nad stymulującym działaniem środka 
na bazie kawasów huminowych i fulwowych (18%), na rzepaku ozimym odmiany 
Adriana. W doświadczeniu preparat stosowano przy standardowym nawożeniu 
N, P, K, zgodnie z obowiązującą technologią uprawy rzepaku ozimego, w dwóch 
wariantach:
Wariant 1. 
2 l/ha w fazie wzrostu pędu -15 cm (faza 35 BBA)
2 l/ha w fazie początku kwitnienia (faza 63 BBA)
2l /ha w fazie początku zawiązywania łuszczyn (faz 71 BBA)
Wariant 2.
2 l/ha w fazie początku kwitnienia
2 l/ha w fazie początku zawiązywania łuszczyn (po 14 dniach od dawki poprzedniej)

W obu wariantach uwzględniono obiekt kontrolny, w którym stosowano 
standardowe nawożenie, bez aplikacji stymulatora.  Zbadano wpływ stymulatora 
na przyrost masy korzeni i biomasy w fazie 83 BBA oraz na plony nasion. Wybrane 
wyniki badań zilustrowano na wykresach 1-3. 
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Rysunek 1. Plony korzeni (sucha masa) rzepaku w fazie 83 BBA
Źródło: opracowanie własne.
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Równie popularną grupę stymulatorów stanowią wyciągi z alg i wodorostów 
morskich. Algi morskie są bogate w makro- i mikroelementy, aminokwasy i witaminy. 
Algi, szczególnie czerwone i brązowe, są źródłem niespotykanych u innych roślin 
związków. Brązowe algi Ascophyllum nodosum, fecus vecisulosus i Saccharina 
longicruris zawierają laminarynę i alginian. Laminaryna jest polisacharydem peł-
niącym funkcję materiału zapasowego, stymuluje naturalną odporność roślin i bie-
rze udział w aktywacji genów odpowiedzialnych za syntezę białek związanych  
z patogenezą. Ekspresja tych genów zależy od obecności pochodzącego od patogenu 
bodźca tzw. elicytora, odbieranego przez specyficzne receptory, które przekazują 
sygnał do ich indukcji. Algininian jest składnikiem ścian komórkowych, tworzącym 
strukturę wiążącą wodę, przez co zapobiega wysuszeniu roślin przy wystawieniu na 
bezpośrednie działanie powietrza np. podczas odpływu (7, 13). 

Rysunek 2. Plony biomasy (sucha masa) rzepaku w fazie 83 BBA
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Plony nasion rzepaku w fazie pełnej dojrzałości
Źródło: opracowanie własne.
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Obecność substancji odżywczych w glonach morskich nie jest wystarczająca 
do ich stymulującego działania. Testy roślinne wskazują na obecność w glonach 
więcej niż jednej grupy substancji czynnych, działających stymulująco na rośliny. 
Niewątpliwie są to również regulatory wzrostu, wśród których znajdują się hormony 
roślinne – auksyny, cytokininy czy kwas abscysynowy. 

Cytokininy obecne są zarówno w żywych algach jak i ich ekstraktach. Stymulują 
kiełkowanie nasion, regulują tempo podziałów komórkowych oraz procesy 
starzenia się roślin poprzez hamowanie rozkładu białek. Pod wpływem ekstraktów 
z alg zwiększa się poziom cytokinin zarówno w korzeniach, jak i w częściach 
nadziemnych, w tym w organach generatywnych. (12). Wyciągi z alg wzmagają 
proces mobilizacji cytokinin z korzeni do tworzących się owoców bądź zwiększają 
syntezę egzogennych cytokinin w owocach. Wyciągi z alg wyjątkowo korzystnie 
wpływają na rozwój systemu korzeniowego. Udowodniono, że ekstrakt z brunatnicy 
Ecklonia maxima wykazywał efekt stymulujący rozwój korzeni niektórych roślin 
porównywalny z działaniem samych auksyn (4). Siła oddziaływania ekstraktów 
z alg na wzrost i rozwój korzeni jest największa w przypadku młodych roślin. 
Wyciągi z glonów wpływają zarówno na wzrost stosunku masy korzeni do części 
nadziemnych, jak również na nagromadzanie biomasy, niezależnie od tego czy 
stosowane są doglebowo czy też w formie oprysku nalistnego. Produkty na bazie 
alg zwiększają zawartość chlorofilu w liściach, a tym samym wzmagają aktywność 
fotosyntetyczną, co przekłada się na wielkość plonów (3). Dużą rolę odgrywa tu 
obecna w algach betaina, chroniąca chloroplasty przed degradacją. U większości 
roślin substancje czynne zawarte w ekstraktach z alg powodują przyspieszenie 
kwitnienia i tworzenia owoców, przy czym nie jest to związane z reakcją roślin na 
działanie czynników stresowych (2). 

Chemizm bioaktywnych związków występujących w algach oraz fizjologiczny 
mechanizm ich działania w zmniejszaniu skutków czynników stresowych nie zostały 
dogłębnie rozpoznane. Niemniej jednak na podstawie istniejącego stanu wiedzy 
można wnioskować, że dużą rolę odgrywa tu aktywność cytokinin. 

W RZD IUNG-PIB w Grabowie przebadano skuteczność stymulatora wzrostu 
na bazie ekstraktu z alg Ecklonia maxima na wzrost i rozwój kukurydzy odmiany 
LG 3252 DUO uprawianej na zielonkę. Preparat stosowano jednorazowo w dawce 
3 l/ha w fazie czterech liści, przy standardowej technologii uprawy kukurydzy na 
zielonkę. W doświadczeniu polowym zbadano wpływ preparatu na rozwój systemu 
korzeniowego (Rys. 4) oraz określono plon końcowy kukurydzy (rys. 5). 
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Podsumowanie

System nawożenia w rolnictwie zrównoważonym ukierunkowany jest nie tylko 
na zapewnienie wysokiej efektywności nawożenia mineralnego, co przekłada się na 
lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego uprawianych roślin, ale również 
na utrzymanie lub poprawę żyzności gleby. Dlatego ważnym elementem zarządzania 
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Rysunek 5. Plony zielonej i suchej masy kukurydzy na zielonkę pod wpływem stosowania 
stymulatora wzrostu na bazie wyciągu z alg Ecklonia Maxima

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Korzenie kukurydzy 7 dni po zastosowaniu stymulatora wzrostu 
na bazie wyciągu z alg Ecklonia maxima

Źródło: opracowanie własne.

KONTROLA EKSTRAKT Z ECKLONIA MAXIMA
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składnikami pokarmowymi w gospodarstwie, jak również zasobami glebowej materii 
organicznej, są środki poprawiające właściwości gleby. Zależnie od pochodzenia oraz 
składu surowcowego mogą one znacznie wpływać na bilans składników pokarmowych 
i dlatego konieczne jest uwzględnianie ich w planie nawożenia. Spośród środków 
poprawiających właściwości gleby ciągłym dyskusjom poddawana jest skuteczność 
preparatów zawierających wyselekcjonowane grupy mikroorganizmów, które mają 
wpływać korzystnie na żyzność gleby. Wzrost plonowania roślin pod wpływem 
stosowania preparatów mikrobiologicznych, o ile oczywiście jest udowodniony, 
nie zawsze znajduje uzasadnienie w zmianach właściwości fizykochemicznych 
czy nawet biologicznych gleby, stąd ciągle prowadzone są badania nad kierunkiem 
działania oraz skutecznością tych preparatów. Coraz bardziej powszechne na rynku 
w ostatnich latach stymulatory wzrostu zwiększają efektywność wykorzystania 
składników pokarmowych z gleby oraz przetwarzania ich na plon użytkowy. 
Pomimo braku spójnego prawa w Unii Europejskiej dotyczącego definicji oraz 
regulującego klasyfikację biostymulatorów oraz zasady wprowadzania ich na rynek, 
co niewątpliwie utrudnia obrót tego typu preparatami, zyskują one coraz większe 
znaczenie i stają się wręcz jednym z elementów technologii produkcji roślin. 
Wpływ biostymulatorów na rośliny nie ma charakteru odżywczego, nie zastępują 
one nawożenia, a efekt plonowy zależy zarówno od gatunku uprawianej rośliny, jak 
i natężenia czynnika stresowego w czasie wegetacji.  Z badań IUNG-PIB wynika że 
preparaty na bazie kwasów huminowych i wyciągów z alg powodują również lepsze 
wykorzystanie składników pokarmowych (zwłaszcza potasu) co skutkuje zwyżką 
plonów w granicach  9-30%. 

Stosowanie stymulatorów wzrostu nie usuwa ani nie obniża natężenia czynnika 
stresowego, a oddziaływanie na rośliny sprowadza się do podniesienia naturalnej 
odporności roślin oraz pobudzenia ich do wzrostu i rozwoju.
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*Opracowanie wykonano w ramach zadania 3.1 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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ZALECENIA I PRAKTYKA W NAWOŻENIU*

Słowa kluczowe: zboża, badania ankietowe, stosowane NPK, zalecane NPK

Wstęp 

Oferowane przez IUNG-PIB i Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą programy 
komputerowe oraz zalecenia tabelaryczne (1, 13, 19) składają się na aktualnie 
przyjęty w Polsce system zaleceń nawozowych. System ten wpływa bezpośrednio lub 
pośrednio (w formie pochodnych zaleceń nawozowych prezentowanych w różnych 
mediach rolniczych) na plany nawozowe wielu gospodarstw rolnych w Polsce,  
w związku, z czym jest w dużym stopniu odpowiedzialny za gospodarkę nawozową 
naszego kraju. Stopień bezpośredniego wykorzystania przez rolników tych zaleceń 
jest trudny do oszacowania, bowiem nie prowadzi się szczegółowych badań w tym 
zakresie. Należy jednak pamiętać, iż oddziaływanie na praktykę rolniczą systemu 
doradztwa nawozowego ma już stosunkowo długą historię. Niektóre założenia 
teoretyczne do aktualnego systemu zaleceń zostały sformułowane jeszcze w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia (4, 5, 6) w postaci „Programowanego Doradztwa 
Nawozowego” (PDN). Opracowane wtedy zalecenia nawozowe funkcjonowały do 
połowy lat osiemdziesiątych. Obliczenia dawek NPK były wykonywane w Instytucie 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa na podstawie przesyłanych przez rolników 
kart pól. W ramach tego doradztwa w 1986 roku wprowadzono podział gleb na 
kategorie agronomiczne oraz uwzględniono nowe liczby graniczne dla zawartości 
tzw. „przyswajalnych” form składników pokarmowych (fosforu, potasu i magnezu) 
uwzględniających pięć klas zasobności gleby (2). Pod koniec lat osiemdziesiątych 
opracowano pierwszą wersję programu na komputer osobisty NAW-1, a kolejne 
wersje programów NAW-2 i NAW-3 były opracowywane i nowelizowane w la-
tach dziewięćdziesiątych oraz na początku dwudziestego pierwszego wieku (10, 
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12). Równolegle do programów komputerowych opracowywane były w IUNG-
PIB tabelaryczne zalecenia nawozowe, przeznaczone do rozpowszechniania przez 
Stacje Chemiczno-Rolnicze wśród rolników zlecających badanie gleby. Należy 
przypuszczać, że w tym czasie zalecenia tabelaryczne wykorzystywano w praktyce 
rolniczej zdecydowanie częściej niż programy komputerowe, z uwagi na mniejszą 
dostępność do komputerów. W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku 
opracowano główny moduł oficjalnych zaleceń nawozowych IUNG-PIB – w formie 
programu NawSald (11, 12). Aplikacja ta pozwala na wyliczenie dawek nawozów 
mineralnych, ale jednocześnie umożliwia sporządzenie bilansu składników pokarmowych 
w skali pola. Poprawność funkcjonowania systemu zaleceń nawozowych może być 
rozpatrywana w odniesieniu do wartości przeciętnych, ponieważ w programach tych 
wykorzystano równania regresji uzyskane z dużych zbiorów danych doświadczalnych 
(11). W specyficznych warunkach pojedynczego pola, jego indywidualnych warunków 
klimatyczno-glebowych, te zalecenia nawozowe mogą czasami być nieprecyzyjne.  
Dodatkowym elementem stanowiącym znaczące źródło błędów jest aprioryczny 
charakter programu NawSald, wymaga on bowiem oszacowania wielkości przyszłego 
plonu rośliny uprawnej przed wyznaczeniem dawek nawozów. Szczególnie duże 
błędy mogą popełniać rolnicy, którzy nie rozpoznali należycie potencjału plonowania 
swoich pól. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń, program NawSald został uznany, 
za co najmniej równorzędny wśród poddanych analizie oficjalnych systemów 
zaleceń nawozowych stosowanych  w  jedenastu krajach regionu Europy Środkowo-
Wschodniej (3). 

Podjęte badania własne posłużyły do oceny w praktyce rolniczej stopnia 
zrównoważenia potrzeb nawozowych zbóż w stosunku do azotu, fosforu i potasu 
(w oparciu o zbiór danych obejmujący wielkości stosowanych dawek NPK 
oraz innych informacji zebranych w badaniach ankietowych dla 11304 pól zbóż  
w gospodarstwach współpracujących z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego). Ocena 
polegała na porównaniu dawek stosowanych przez rolników z dawkami NPK 
wyliczonymi wg programu NawSald. 

Program NawSald, badania ankietowe i obliczanie dawek NPK 
 

Algorytm stosowany w programie NawSald (11, 12) wyznacza dawki 
składników pokarmowych na podstawie przewidywanego plonu i przeciętnego 
jednostkowego pobrania NPK Mg. Tak ustalone potrzeby pokarmowe są następnie 
korygowane zależnie od klas zasobności i kategorii agronomicznej gleby. W tym 
celu uzyskaną wartość potrzeb pokarmowych rośliny mnoży się przez odpowiedni 
współczynnik bilansowy.  Potrzeby nawożenia azotem wyznacza się na podstawie 
prognozowanego pobrania składnika z plonem z uwzględnieniem innych źródeł 
dopływu tj. opadu atmosferycznego, wiązania biologicznego (rośliny bobowate)  
i mineralizacji substancji organicznej gleby. W ostatnim kroku programu zalecane 
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dawki nawozów (NPKMg) są pomniejszane o ilości składników pokarmowych 
pochodzące z nawozów naturalnych zastosowanych bezpośrednio pod roślinę 
uprawną lub pod przedplon oraz z przyoranego plonu ubocznego. Uwzględnia 
się przy tym równoważniki nawozowe, dzięki czemu w nawozach naturalnych 
zawartości składników pokarmowych wyraża się w tzw. składnikach działających. 

Praca jest próbą oceny poprawności nawożenia mineralnego w gospodarstwach 
współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego i stanowi syntezę badań 
ankietowych opublikowanych w 2011 i 2012 r. w dwu pracach obejmujących 
oddzielnie zboża jare i ozime (14, 15). W badaniach wykorzystano dane podawane 
w ankietach przez rolników w całej Polsce w latach 2002, 2003 i 2004.  Łącznie, po 
weryfikacji, w opracowaniu wykorzystano 11304 ankiety (przy czym ponad 2000 
ankiet zdyskwalifikowano ze względu na niekompletne lub nieprawdopodobne 
dane). W programie NawSald podczas ustalania rekomendowanych dawek NPK 
uwzględniono następujące informacje wejściowe: kategoria agronomiczna gleby, 
odczyn oraz zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu, rodzaj przedplonu, 
sposób zagospodarowania słomy, dawka i odległość w latach od zastosowanego 
obornika oraz rzeczywisty, uzyskany na polu plon zboża. Dawki NPK wyliczone  
z zastosowaniem programu NawSald były zatem ustalone dla rzeczywiście 
uzyskanych plonów, a nie dla plonów przewidywanych. Wyliczone w powyższy 
sposób rekomendowane dawki NPK porównano z faktycznie zastosowanymi 
dawkami, podanymi przez rolników w ankiecie, uwzględniając zarówno śred-
nie ogólne dla całego materiału, a także szczegółowe zmienne modyfikujące 
(wykorzystywane w programie NawSald podczas ustalania dawek NPK). Rozpatrzo-
no także zróżnicowanie odchyleń od zaleceń nawozowych w ujęciu regionalnym, 
wyznaczając dla poszczególnych województw wartości przeciętnych nadwyżek 
oraz wskaźniki nawozochłonności rozumiane jako ilości składników pokarmowych 
w zastosowanych nawozach, przypadające na jednostkę uzyskanego plonu ziarna. 
Pozwala to przynajmniej na prowizoryczną ocenę gospodarki nawozowej.  

Charakterystyka pól objętych ankietyzacją i ogólna ocena odstępstw od 
zaleceń nawozowych w praktyce rolniczej 

Zestawienie sumaryczne ocen pól dokonanych przez rolników wykazało, że 
w ankietowanych gospodarstwach warunki glebowe były lepsze od przeciętnych 
panujących w Polsce. Odnosi się to zarówno do udziału poszczególnych kategorii 
agronomicznych gleb, klas odczynu (rys. 1), jak i zasobności gleb w przyswajalne 
formy fosforu i potasu (rys. 2). 
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Analiza ankiet dotyczących wszystkich zbóż wykazała, że udział gleb lekkich, 
bardzo kwaśnych i kwaśnych oraz gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w fosfor 
i potas był wyraźnie korzystniejszy niż przeciętnie w Polsce (16, 17, 18). Natomiast 
na polach, na których uprawiano owies, mieszanki zbóż, a szczególnie żyto warunki 
glebowe były zdecydowanie gorsze. W ankietowanych gospodarstwach wyraźnie 
lepsze od przeciętnych w Polsce były takie wskaźniki jak wielkość gospodarstwa 
oraz wielkość pola, na którym uprawiano zboże (7).

Plony podawane w ankietach przez rolników, rozpatrywane łącznie dla wszystkich 
gatunków zbóż, kształtowały się na poziomie przekraczającym 4,3 t z jednego 
hektara, czyli były o ponad 40% wyższe od podawanych w opracowaniach GUS (8) 
jako przeciętne plony zbóż dla Polski w tym okresie. Średnie plony gatunków zbóż 
mieściły się w zakresie od 3 do 5 t·ha-1 i układały się w szereg rosnący: żyto, owies, 
mieszanki, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto, jęczmień ozimy, pszenica ozima. 
Przedstawione dotychczas dane, jak i przytoczone w dalszej części opracowania, 
wskazują, że zebrany materiał pochodził w przeważającej części z gospodarstw 
towarowych nastawionych na produkcję zbóż lub potencjalnie zmierzających w tym 
kierunku. Wniosek ten nie jest wprawdzie poparty analizą ekonomiczną badanych 

Rysunek 1. Procentowy udział kategorii agronomicznych i klas kwasowości gleb w uprawach zbóż
Źródło: opracowanie własne.
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gospodarstw, jednak wydaje się być uzasadniony w świetle zebranego materiału. 
Ponadto warunki glebowe, jak i wyniki produkcji wskazują na dużo większy potencjał 
produkcyjny w porównaniu z przeciętnymi warunkami panującymi w Polsce.
Zestawienie wartości nadwyżek (różnic pomiędzy stosowanymi w praktyce rolniczej  
dawkami N, P, K a dawkami wyliczonymi wg zaleceń nawozowych (rys. 4-6) 
wykazało stosunkowo niskie wartości przeciętne, odpowiednio: 15,9 kg N·ha-1,  
17,7 kg P2O5∙ha-1 i 11,0 kg K2O∙ha-1, przy stosunkowo małych rozbieżnościach po-
między średnimi a wartościami median (nie przekraczającymi 4 kg czystego składnika 
na hektar). Wskazuje  to na dużą zgodność stosowanego w praktyce nawożenia  
z oficjalnymi zaleceniami komputerowymi. Jednakże przeczy temu inna cha-
rakterystyka statystyczna, tzn. stosunkowo szerokie zakresy danych wynikające ze 
znacznego udziału wartości ujemnych. Oznacza to, że obok dawek wyższych niż 
zalecane stosunkowo często stosowano także nawożenie poniżej zaleceń nawozowych, 
w efekcie zmniejszało to przeciętną wartość nadwyżek. Zakresy uzyskiwanych 
nadwyżek po wyeliminowaniu skrajnych wartości (dla 95% obserwacji) wynosiły 
odpowiednio: od -52 do 92 kg N∙ha-1 (rys.4), od -32 do 68 kg P2O5·ha-1 (rys. 5) i od -67 
do 97 kg K2O·ha-1 ( rys. 6).

Rysunek. 2. Procentowy udział klas zasobności gleb w fosfor i potas przyswajalny na polach zbóż
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Przeciętne plony zbóż w dt ziarna∙ha-1 dla gatunków zbóż
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4.  Rozkład nadwyżek stosowanych dawek azotu w stosunku do zaleceń nawozowych  
dla wszystkich zbóż łącznie

Źródło: opracowanie własne.
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X< = Granica klasy
Rysunek 5. Rozkład nadwyżek stosowanych dawek fosforu w stosunku do zaleceń nawozowych dla 

wszystkich zbóż łącznie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Rozkład nadwyżek stosowanych dawek potasu w stosunku do zaleceń nawozowych dla 
wszystkich zbóż łącznie

Źródło: opracowanie własne.
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 Szczegółowa ocena odstępstw od zaleceń nawozowych w praktyce rolniczej

Ocena dokonana dla gatunków zbóż i poziomu uzyskiwanego plonu 
Przeciętna dawka NPK stosowana w ankietowanych gospodarstwach wynosiła 

210 kg·ha-1 (rys. 7), a średnie ilości NPK stosowane pod poszczególne gatunki zbóż 
mieściły się w przedziale od 157 do 251 kg∙ha-1 i układały się w szereg rosnący: owies, 
żyto, mieszanki, jęczmień jary, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień ozimy i pszenica 
ozima.   Proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami N, P i K dla gatunków roślin 
układały się podobnie. Przeciętnie, pod wszystkie zboża łącznie stosowano 83 kg N∙ha-1, 
a pod poszczególne gatunki od 55 do 107 kg N·ha-1. Fosfor stosowano przeciętnie pod 
wszystkie zboża w ilości 57 kg P2O5·ha-1, a pod poszczególne gatunki od 47 do 63 kg 
P2O5·ha-1. Potas był stosowany pod zboża przeciętnie w dawce 70 kg K2O∙ha-1, a pod 
poszczególne gatunki od 55 do 80 kg K2O∙ha-1. Porównując stosowane w praktyce 
dawki z wyliczeniami programu NawSald stwierdzono nadwyżki ponad dawkami 
rekomendowanymi przeciętnie o 44,5 kg NPK·ha-1 (tj. 27%). W przypadku azotu 
względna różnica wynosiła  23,6 %, fosforu − 44,9%, a potasu − 18,6%. Bezwzględne 
wielkości nadwyżek zastosowanych składników nad ilościami zalecanymi zależały od 
gatunku uprawianego zboża (rys. 4). Najbliższe zaleceniom były dawki stosowane 
pod pszenżyto i mieszanki zbóż. Dawki NPK stosowane pod pozostałe gatunki  były 
o ponad 20 kg∙ha-1 większe niż dawki zalecane, a w przypadku jęczmienia jarego  
i pszenic przekroczenia te były nawet większe  niż 50 kg NPK∙ha-1. 

Dawki NPK Nadwyżki NPK

Rysunek 7. Stosowane w praktyce dawki N, P2O5 i K2O w kg∙ha-1 oraz nadwyżki w stosunku do 
dawek zalecanych − przeciętnie dla gatunków zbóż

Źródło: opracowanie własne.
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Trzeba ponadto odnotować, że pod pszenżyto, mieszanki zbóż i owies stosowano 
zbyt niskie dawki potasu. Były one niższe od zaleceń przeciętnie o 6 do 13,5 kg 
K2O·ha-1 (w ujęciu względnym o 9,8 do 17,8% mniejsze od dawek rekomendowanych)  
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Obok porównania stosowanych dawek NPK z zaleceniami dokonano także 
zestawienia w przedziałach plonów wszystkich zbóż i w obrębie poszczególnych 
gatunków (rys. 7-10). Największe nadwyżki NPK stwierdzano zwykle w przy-
padku  najniższych plonów zbóż (<3 t∙ha-1). Zarysowała się ponadto ogólna ten-
dencja zmniejszenia się wielkości omawianych nadwyżek wraz ze wzrostem 
plonu, z wyłączeniem fosforu i potasu dla pszenic (rys. 9-10). Niejednokrotnie 
w przedziałach podwyższonych plonów dawki NPK były wyraźnie mniejsze  
w porównaniu z obliczonymi wg programu NawSald. Ujemne różnice pomiędzy 
stosowanymi i zalecanymi dawkami N stwierdzano po przekroczeniu poziomu 5 t∙ha-1 
owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych i żyta (rys. 8). 

Rysunek 8. Wielkości nadwyżek stosowanych dawek azotu w stosunku do zalecanych w kg N∙ha-1 
dla przedziałów plonów i gatunków zbóż

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku fosforu znaczącą ujemną wartość różnicy pomiędzy stosowanymi 
a zalecanymi dawkami stwierdzono jedynie w odniesieniu do owsa plonującego 
powyżej 5 t∙ha-1 (rys. 9). 

W odniesieniu do potasu ujemne wartości różnic obserwowano także dla niższych 
przedziałów plonu (bezpośrednio po przekroczeniu 3 t∙ha-1), szczególnie dla żyta, 
pszenżyta, mieszanek i owsa. W przypadku jęczmienia jarego oraz pszenic wartości 
różnic pomiędzy stosowanymi a zalecanymi dawkami NPK były zawsze dodatnie 
we wszystkich przedziałach plonu (rys. 10). W świetle przedstawionych materiałów 
można, zatem wnioskować, że rolnicy w małym stopniu dostosowują dawki NPK 
do spodziewanych plonów. Dotyczy to szczególnie zbóż ekstensywnych, tj. żyta, 
pszenżyta, mieszanek i owsa. 
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Rysunek 9. Wielkości nadwyżek stosowanych dawek fosforu w stosunku do zalecanych  
w kg P2O5·ha-1 dla przedziałów plonów i gatunków zbóż

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 10. Nadwyżki stosowanych dawek potasu w stosunku do zalecanych w kg K2O ∙ha-1 dla 
przedziałów plonów i gatunków zbóż

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena według klas zasobności gleby w przyswajalne formy P i K 
 

Porównanie stosowanych w praktyce dawek fosforu i potasu z ilościami zalecanymi 
na tle wyodrębnionych gatunków zbóż i klas zasobności gleby okazało się niemożliwe 
z uwagi na ograniczoną liczebność obserwacji. Stwierdzono jednak znaczne różnice  
w podejściu do nawożenia poszczególnych gatunków zbóż, szczególnie w odniesieniu 
do potasu. W związku, z tym wyodrębniono dwie grupy zbóż określając je jako 
intensywne i ekstensywne. Przy grupowaniu uwzględniono wielkości stosowanych 
dawek NPK, wielkości nadwyżek składników ponad zalecany poziom nawożenia oraz 
przeciętne wielkości uzyskiwanych plonów. Do grupy zbóż intensywnych zaliczono  
w związku z tym pszenicę jarą i ozimą oraz jęczmień jary i ozimy, natomiast do grupy 
zbóż ekstensywnych – żyto, pszenżyto, mieszanki zbóż oraz owies. Przedstawione na 
rysunkach 11 i 12 rozbieżności pomiędzy stosowanymi w praktyce rolniczej dawkami 
nawozów fosforowych i potasowych a dawkami zalecanymi dla obydwu grup zbóż 
wskazują na powszechne ignorowanie przez rolników oznaczeń zasobności gleby 
w przyswajalne formy tych składników. Wskazuje na to zwiększanie się nadwyżek  
P i K niemal proporcjonalne do wzrostu zasobności gleby w te składniki. W przypadku 
zbóż intensywnych nadwyżki fosforu były większe niż w zbożach ekstensywnych oraz 
szczególnie duże w warunkach wysokiej oraz bardzo wysokiej zasobności gleby w fosfor 
przyswajalny. W warunkach gleb zasobnych w fosfor  stosowanie zbyt wysokich dawek 
P jest nieracjonalne produkcyjnie oraz ryzykowne ze względu na skutki środowiskowe 
powstawania nadmiaru ruchomych form fosforu w glebie (20). Nadwyżki tego składnika 
przekraczały poziom: 30 kg P2O5∙ha-1 w przypadku zbóż intensywnych i 20 kg P2O5∙ha-1  
w zbożach ekstensywnych (rys. 11).  

Rysunek 11. Wielkości nadwyżek stosowanych dawek fosforu w stosunku do zalecanych 
(w kg P2O5∙ ha-1 ) zależnie od klas zasobności gleby w fosfor przyswajalny

Źródło: opracowanie własne.
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Nawożenie potasem przekraczało także w znacznym stopniu zalecenia nawozowe 
dla zbóż intensywnych. W warunkach wysokiej i bardzo wysokiej zasobności gleby 
nadwyżki K2O przekraczały 35 kg∙ha-1. W tym przypadku, mimo braku oddziaływań 
środowiskowych, można także mówić o nieracjonalnym nawożeniu, niepotrzebnie 
podnoszącym koszty produkcji. 

Rysunek 12. Nadwyżki stosowanych w praktyce rolniczej dawek potasu w stosunku do zaleceń 
nawozowych (w kg K2O∙ha-1 ) zależnie od klas zasobności gleby w potas przyswajalny

Źródło: opracowanie własne.
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Podejście rolników do nawożenia zbóż ekstensywnych potasem było zdecydowanie 
odmienne (rys. 12). Stosowane dawki K2O były wyraźnie niższe od zalecanych. 
Szczególnie duże odstępstwa od zaleceń wystąpiły w warunkach bardzo niskiej i niskiej 
zasobności gleb w potas.  Stosowane dawki były  odpowiednio o 19 i 17 kg K2O∙ha-1 
mniejsze od zalecanych. W warunkach gleb o  średniej zasobności w  potas przyswajalny 
przeciętna różnica pomiędzy stosowanymi a zalecanymi dawkami składnika  zmniejszyła 
się, ale nadal była ujemna i wynosiła -6,7 kg K2O∙ha-1. W warunkach gleb o wysokiej  
i bardzo wysokiej  zasobności w  potas przyswajalny   stosowane w praktyce dawki K2O 
można uznać za przeciętnie dostosowane do zaleceń nawozowych.  

Ocena dokonana dla pól, na których przyorywano słomę i stosowano obornik 
W ankiecie zadano rolnikom pytania o fakt przyorywania słomy, o termin stosowania 

oraz wielkość dawki obornika i informacje te uwzględniono przy obliczaniu dawek 
NPK. Na rys. 13 przedstawiono średnie dawki NPK stosowane w praktyce rolniczej 
i wartości średnich nadwyżek ponad zalecane dawki NPK, zależnie od sposobu 
zagospodarowania słomy oraz dla całego materiału badawczego. W porównaniu ze 
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średnimi dawkami NPK stosowanymi w praktyce (obliczonymi dla całego materiału 
badawczego) nawożenia na polach, gdzie słomę przyorywano były wyższe o 9,2 do 
23,1%. W mniejszym niż przeciętnie stopniu stosowano się do zaleceń nawozowych  
w odniesieniu do fosforu i potasu na polach z przyorywaną słomą, o czym świadczą duże 
nadwyżki fosforu i potasu, odpowiednio: 20,5 kg P2O5 ∙ha-1 i 28,7 kg K2O∙ha-1. Natomiast 
dużo lepiej dostosowane do zaleceń nawozowych były dawki azotu, uzyskano w tym 
przypadku relatywnie małą wartość nadwyżki równą 5,8 kg N∙ha-1.  

Rysunek 13. Nadwyżki stosowanych w praktyce rolniczej dawek N, P2O5 i K2O (w kg∙ha-1 )  
w stosunku do zaleceń nawozowych zależnie od sposobu zagospodarowania słomy z przedplonu

Źródło: opracowanie własne.
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Z przedstawionych materiałów wynika, że rolnicy w niewielkim stopniu korygują 
dawki P i K gdy pozostawiają słomę na przyoranie.

Dawki NPK na polach, gdzie stosowano obornik bezpośrednio pod zboże 
lub pod przedplon, były zwykle niższe od przeciętnych dawek dla całego zbioru 
danych (rys. 14), przy czym różnica w stosunku do wartości średnich ogólnych 
zmniejszała się ze wzrostem dawki zastosowanego obornika. Ogólna tendencja do 
zmniejszania nawożenia mineralnego przez rolników po zastosowaniu obornika nie 
przekładała się jednak w wystarczającym stopniu na zróżnicowanie przeciętnych 
nadwyżek stosowanego nawożenia NPK nad dawkami zalecanymi. Zróżnicowanie 
to wynosiło od 2 do -4 kg czystego składnika na hektar w zależności od dawek 
obornika. Wskazuje to na symboliczne uwzględnianie nawożenia obornikiem przy 
wyznaczaniu dawek nawozów mineralnych. 
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Rysunek 14. Średnie dawki NPK i nadwyżki ponad zalecenia w kg (N, P2O5, K2O)∙ha-1 
na tle dawek obornika

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena zgodności praktyki nawożenia z zaleceniami w województwach  
Według zużycia NPK w uprawie zbóż poddane ankietyzacji województwa można 

podzielić na trzy grupy (rys. 15). Do grupy pierwszej o najmniejszym zużyciu NPK −
poniżej 200 kg NPK∙ha-1, w tym 60-70 kg N∙ha-1, zaliczają się województwa: małopolskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i mazowieckie. Do grupy drugiej zużywającej 
ok. 210 kg∙ha-1NPK, w tym ok. 80 kg N∙ha-1, zaliczały się województwa: lubelskie, 
wielkopolskie, śląskie i łódzkie. Do grupy o największym zużyciu NPK, wynoszącym 
powyżej 220 kg NPK∙ha-1, w tym powyżej 90 kg N∙ha-1, należały województwa: 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opol-
skie i zachodniopomorskie. Oficjalne dane (7) dotyczące zużycia nawozów mine-
ralnych wskazywały w tym czasie znacznie niższe wartości, przeciętnie dla Polski na 
poziomie ok. 100 kg∙ha-1  NPK. Przy czym zróżnicowanie pomiędzy województwami (9) 
nie odbiegało zasadniczo od przedstawionych wyżej wyników.

Nieco inny obraz powstaje gdy uwzględnia się nadwyżki stosowanych dawek 
nawozów w stosunku do zaleceń (rys. 16) oraz nawozochłonność produkcji ziarna  
w poszczególnych województwach (rys. 17). Przeciętnie najbardziej dostosowane do 
zaleceń nawozowych (nadwyżka mniejsza niż 32 kg ∙ha-1 NPK oraz nawozochłonność 
na poziomie 4,3 do 4,6 kg NPK∙dt-1 ziarna) okazały się dawki NPK stosowane  
w województwach: małopolskim, wielkopolskim, podlaskim, podkarpackim. Nieco 
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gorsze wyniki (nadwyżka w zakresie od 33 do 45 kg∙ha-1 NPK oraz nawozochłonność 
na poziomie 4,6 do 4,8 kg NPK∙dt-1 ziarna) uzyskano w województwach: mazowieckim, 
kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim i mazowieckim. Wartości zdecydowanie 
powyżej średniej krajowej pod względem różnic w stosunku do zaleceń nawozowych 
(ponad 45 kg∙ha-1 NPK) i nawozochłonności (ponad 5 kg NPK∙dt-1 ziarna) wykazywały 
województwa: warmińsko-mazurskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, dolnośląskie, lubuskie 
i zachodniopomorskie. Najmniej racjonalną gospodarką nawozową charakteryzowały 
się gospodarstwa z województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego, gdzie wskaźnik 
nawozochłonności przekraczał 5,6 kg NPK∙dt-1 ziarna. Natomiast korzystnie wyróżniały 
się gospodarstwa w województwach wielkopolskim i opolskim, gdzie stosowano dawki 
powyżej 200 kg NPK∙ha-1 , ale wskaźnik nawozochłonności nie przekroczył 4,8 kg  
NPK∙dt-1 ziarna. Wskazuje to na ogólnie racjonalne stosowanie nawozów mineralnych  
w tych województwach mimo stosunkowo wysokiej intensywności produkcji. 

Rysunek 15. Średnie dla województw dawki NPK stosowane w praktyce rolniczej (w kg∙ha-1)
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 16. Średnie w  województwach   nadwyżki stosowanych dawek NPK ponad dawki ustalone 
wg zaleceń nawozowych (w kg∙ha-1)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 17.  Średnie w województwach wartości wskaźników nawozochłonności  wyznaczone  
dla dawek NPK stosowanych w praktyce rolniczej ( kg NPK∙dt-1 ziarna zbóż)

Źródło: opracowanie własne.
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Wynikający z zaleceń nawozowych poziom nawozochłonności produkcji ziarna zbóż 
(rys. 18) w większości województw był zbliżony lub nieznacznie przekraczał 4 kg 
NPK/100∙1dt-1  ziarna. W praktyce (rys. 17) taki poziom nawozochłonności nie był 
osiągany w żadnym województwie (we wszystkich województwach uzyskiwano wyższe 
wartości). W świetle przedstawionych danych można dokonać pewnego uogólnienia. 
Jako pożądany i realny do osiągnięcia można uznać wskaźnik nawozochłonności na 
poziomie  4,5-5 kg NPK∙1dt-1  ziarna zbóż. Dla poszczególnych składników N, P i K 
oznacza to nawozochłonność 1 dt  ziarna równą: 1,9-2,0 kg N, 0,9-1,0 kg P i 1,7-2,0 kg K.

Podsumowanie

W oparciu o materiał zaprezentowany w opracowaniu można stwierdzić, że 
gospodarka nawozowa realizowana przez rolników w uprawach zbóż objętych 
badaniami jest ogólnie zadowalająca, jednak zbyt często charakteryzuje się 
schematycznym podejściem do nawożenia. Szczególnie widoczne jest to  
w przypadku zbóż intensywnych (pszenice i jęczmiona). W przeważającej części 
rolnicy stosują przez czas dłuższy przyjęte dawki NPK, nie uwzględniając przy 
tym realnych możliwości plonowania zbóż na ich polach. Dlatego najwięcej 
błędów w postaci wysokich nadwyżek stosowanego nawożenia nad zaleceniami 
stwierdza się w warunkach relatywnie niskich plonów. Na polach, gdzie rolnicy 
uzyskali już wyższe od przeciętnych plony zbóż nadal stosują podwyższone dawki 
fosforu i potasu, mimo iż zasobność gleby jest już wysoka lub bardzo wysoka. 
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Rysunek 18. Średnie w województwach wartości wskaźników nawozochłonności  
(kg NPK∙1dt-1 ziarna zbóż) wyznaczone zgodnie z zaleceniami programu NawSald

Źródło: opracowanie własne.
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Poprawy wymaga także doradztwo w zakresie wykorzystania nawozów naturalnych 
i zagospodarowania plonów ubocznych. Ogólnie gorsze rezultaty porównania 
stosowanego nawożenia z zaleceniami wypadły dla części województw zachodnich 
i północnych, gdzie zużycie nawozów mineralnych jest stosunkowo wysokie (7, 9). 
Pozytywnie na tym tle wyróżniają się województwa wielkopolskie i opolskie, które 
pomimo relatywnie wysokiego poziomu plonów zbóż i związanego z tym wysokiego 
poziomu nawożenia mineralnego uzyskały zadowalające wskaźniki nawozochłonności. 
Osobnego podejścia wymaga ta część rolników, którzy stosowali znacząco niższe dawki 
nawozów niż wynikałoby to z zaleceń nawozowych. Szczególnie niekorzystne 
wydaje się to w przypadku, gdy pomijane jest nawożenie potasem lub fosforem  
w warunkach niskiej zasobności gleby. 
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WSKAZÓWKI  DLA  AUTORÓW
 

W serii wydawniczej „STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB” publikowane są recenzowane pra-
ce z zakresu agronomii oraz ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, wykonane w ramach  
zadań programów wieloletnich pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównowa-
żony rozwój produkcji rolniczej” (2005-2010) oraz „Wspieranie działań w zakresie kształtowania  
środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” (2011-2015).  
W zeszytach problemowych o charakterze monografii, wydawanych w ramach tej serii, mogą 
być zamieszczane również prace autorów spoza IUNG-PIB, które merytorycznie mieszczą się  
w tematyce zadań programu wieloletniego. Publikowane są prace problemowe, głównie mające 
charakter przeglądowy, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rolnictwa 
polskiego.
Wydruk tekstu do recenzji:
czcionka 12 p., z odstępem 1,5-wierszowym.
Przygotowanie do druku:

–tekst i tabele w programie Word, wersja 6.0 lub wyższa
–czcionka – Times New Roman
–układ pracy: słowa kluczowe, wstęp, wyniki i dyskusja bądź omówienie wyników,  
  podsumowanie lub wnioski, literatura

tekst
–czcionka – 11 p. (spis pozycji literatury – 9 p.)
–wcięcie akapitowe – 0,5 cm 

tabele
–podział na wiersze i kolumny (z funkcji tworzenia tabel)
–szerokość dokładnie 13 cm (tabele w pionie) lub 19 cm (tabele w poziomie)
–czcionka 9 p., pojedyncze odstępy międzywierszowe
–pod tabelą przypis ze wskazaniem źródła danych (autorstwa)

rysunki 
–czarno-białe
–wykresy w programie Word lub Excel 
–wymiary w zakresie 13 cm × 19 cm 
–w podpisach czcionka 9 p.
–na płycie lub innym nośniku w oddzielnych plikach
–pod rysunkiem przypis ze wskazaniem źródła danych (autorstwa)

jednostki miary
–system SI
–jednostki zapisywać potęgowo (np. t · ha-1)

literatura
–spis literatury na końcu pracy w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów,  
w kolejności: nazwisko (pismo rozstrzelone), pierwsza litera imienia, tytuł pracy, miejsce  
publikacji: tytuł wydawnictwa (wg ogólnie przyjętych skrótów tytułów czasopism), rok, numer 
(pismo pogrubione), strony, 

–cytowanie w tekście – jako numer pozycji ze spisu literatury (w nawiasach okrągłych) lub 
dodatkowo z nazwiskiem autora (pismo rozstrzelone).

Pracę do recenzji należy złożyć w 1 egzemplarzu. Po recenzji oryginalny egzemplarz recen-
zowany złożyć/przesłać do Redakcji, a ostateczną wersję pracy, uwzględniającą uwagi recenzenta 
i redaktora, przesłać e-mailem. 
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ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
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