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Terminy stosowania nawozów pod określone 

uprawy 
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Rozporządzenie reguluje: 

• Sposoby przechowywania i terminy stosowania nawozów 

naturalnych 

• Klasyfikuje gospodarstwa w trzy grupy w zależności od obowiązków 

związanych ze stosowaniem Dyrektywy 

• Dopuszczalne dawki azotu ze wszystkich źródeł w tym z nawozów 

mineralnych w zależności od: 
• Jakości gleby 

• Osiąganych plonów 

• Poplonów i międzyplonów 

• Ilości i rodzaju stosowanych nawozów naturalnych 

• Szeregu innych istotnych czynników 

 



Terminy stosowania nawozów 
 „Program działao mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” 

 
Okresy nawożenia obowiązujące od 26 lipca br. 

Rodzaj gruntu Nawozy z wyłączeniem nawozów 
azotowych mineralnych 

Nawozy azotowe 
mineralne 

Stałe  płynne 

Grunty orne 
1 marca - 
31 października 

                      1 marca –20 października* 

Grunty orne na terenie 
wydzielonych gmin 
wymienione w zał. 2 

1 marca - 
31 października 

                     1 marca – 15 października* 

Grunty orne na terenie 
wydzielonych gmin 
wymienione w zał. 3 
 

1 marca - 
31 października                     1 marca – 25 października* 

Uprawy trwałe   
 
 
1 marca – 30 listopada 

 
 
 

1 marca – 31 października 
 

Uprawy wieloletnie 

Trwałe użytki zielone 
 

Gleby odłogowane Nie stosuje się nawożenia przez cały rok*** 
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Okresy nawożenia 
 WYJĄTKI 

 
 

Terminy określone dla gruntów ornych nie dotyczą podmiotów, które:  
 

• będą zakładad uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, 
kukurydzy lub późnych warzywach (dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych 
nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyd dawki 30 kg N/ha; należy 
szczegółowo udokumentowad termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane 
nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy)  
 
 

• nie mogły dokonad zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby (dla tych podmiotów termin 
graniczny stosowania nawozów to dzieo 30 listopada)  
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Przechowywanie nawozów 
naturalnych 

 

 

 

 

 

 

 

• Podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz podmioty 
prowadzące działalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane 
nawozy, zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych, 
wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, 
przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie.  
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Przechowywanie nawozów naturalnych -
pojemność i powierzchnia  

 

                     - Miejsce nieprzepuszczalne  

    Nawozy               - Powierzchnia miejsca umożliwia przechowywanie   

       naturalne                       przez  Okres           5 miesięcy  

        stałe                                  - W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich              

                                                          na głębokiej ściółce obornik może stałe być                       

                                                          przechowywany w  budynku inwentarskim o  

                                                          nieprzepuszczalnym podłożu  
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Przechowywanie nawozów naturalnych 
pojemność i powierzchnia  

                                                        
Nawozy            
naturalne            
płynne 

 

 

- zbiornik o odpowiedniej pojemności , 
który powinien posiadać szczelne dno i 
ściany i być przykryty osłoną 
elastyczną lub pływającą 

 

-  pojemność zbiornika  umożliwia        
przechowywanie ich przez  

                  6 miesięcy 
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Przechowywanie nawozów 
naturalnych 

   Możliwość czasowego przechowywania obornika 
bezpośrednio na gruntach rolnych  

             

                    Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia                      

                    utworzenia każdej z pryzm  

   Bezpośrednio na gruncie przez cały rok NIE przechowuje się: 

     • Pomiotu ptasiego, 

     • Kiszonek (kiszonki należy przechowywać w silosach, rękawach foliowych, 
na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który 
pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym)  

8 



Okresy dostosowawcze dotyczące 
przechowywania nawozów naturalnych 

    

31grudnia 2021 r. 

    

chów lub hodowla zwierząt 
gospodarskich >    210 DJP  

w tym chów lub hodowla drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk lub chów 
lub hodowlę świń powyżej 2000 
stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg lub750 stanowisk dla macior  

     

   31 grudnia 2024 r.                                             

 

 

      chów lub hodowla zwierząt    

       gospodarskich  ≤210 DJP  
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GRUPA I 
PLAN NAWOŻENIA AZOTEM ( PEŁNY)  -  obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku 

 Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów 
lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior  

   Opracowuje plan nawożenia azotem w oparciu o: 

• Skład chemiczny nawozu naturalnego 

• Potrzeby pokarmowe roślin 

• Wyniki analizy chemicznej gleby przeprowadzonej zgodnie z procedurami Stacji Chemiczno Rolniczej\ 

• Wszystko w oparciu o specjalistyczne programy nawożenia 

   Ma możliwość zbycia do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na 
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Pozostała ilość musi być przeznaczona do produkcji biogazu 
rolniczego lub zagospodarowanie na własnych użytkach rolnych. 

    Musi uzyskać pozytywną opinię o planie z  okręgowej stacji chemiczno – rolniczej;  

    Doręcza opinię wraz z kopią planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu   
inspektorowi ochrony środowiska – powyższe czynności należy wykonać nie później  niż do dnia 

rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.  
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GRUPA II 
PLAN NAWOŻENIA AZOTEM -  obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku 

    

 Podmiot,  posiadający gospodarstwo rolne: 

-   o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących jego własność, 
dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w 
użytkowaniu wieczystym), lub 

 -  uprawiający uprawy intensywne, o których mowa w załączniku nr 7 do 
Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub 

 -  utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego 

     opracowuje plan nawożenia azotem przy zastosowaniu 
uproszczonego bilansowania azotu. 

 Plan nawożenia azotem opracowywany jest corocznie, odrębnie dla każdego pola (rośliny, 

pola) i przechowuje się w gospodarstwie przez 3 lata od dnia jego sporządzenia. 
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Uproszczony bilans azotu 

   rozchód 

1.Pobranie przez rośliny 

 

 

 

  przychód 
1.Nawozy mineralne  

2. Nawozy naturalne  

3. Przyorane produkty uboczne             

4.  Resztki roślin motylkowych    

5.Azot w opadzie atmosferycznym                     
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GRUPA III 

Dawki i sposoby nawożenia azotem  
„ 

        Maksymalne dawki azotu 

      Planu nawożenia azotem nie opracowują   podmioty 
pozostałe nie wymienione wyżej. 

       Zobowiązane są one do stosowania nawozów 
azotowych w takich dawkach ,  aby nie przekraczać 
maksymalnej ilości  azotu , działającego ze wszystkich 
źródeł , które zostały określone w zał.nr 9 do Programu 

  Jeżeli podmiot, który nie jest obowiązany do 
opracowania planu nawożenia azotem, opracuje plan 
nawożenia azotem, stosuje dawki nawozów zgodnie z 
opracowanym planem 
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DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ 
 

 Podmioty gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków 
rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub 
równej 10 DJP wg stanu średniorocznego, są zobowiązane do:  

1) posiadania planu nawożenia, planu nawożenia azotem albo obliczeń 
maksymalnych dawek azotu; 

2) prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z 
nawożeniem azotem, zawierającej informacje o:  

 
       a) dacie stosowania nawozu,   
       b) rodzaju uprawy i powierzchni tej uprawy, na której jest stosowany nawóz,  
       c) rodzaju stosowanego nawozu,  
       d) stosowanej dawki nawozu,  
       e) terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku stosowania tego  
           nawozu na   terenie o dużym nachyleniu,  
       f) dodatkowe informacje.  
 Dokumenty wyszczególnione wyżej należy przechowywać w gospodarstwie przez   
                  okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia. 14 



Dylematy 

• Status nawozów dolistnych 

• Rozliczanie nawożenia w cyklu???? 

• rocznym 

• sezonowym 

• Sposób określania oczekiwanych plonów. 

• Nadal nie do końca określone pełne procedury kontrolne. 

• Sposób określania dopuszczalnych dawek wysoce skomplikowany 
– mnóstwo różnych parametrów. 
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Organy kontrolujące 

• Inspekcja Ochrony Środowiska – obowiązek 

natychmiastowego informowania ARiMR o wykrytych nieprawidłowościach. 

• ARiMR w ramach wymogów wzajemnej 
zgodności 

• W każdym przypadku dokumentacja musi być 
przechowywana przez 3 lata 

• Ocenie podlega 

• Sposób przechowywania i stosowania 

• Dokumentowanie działań 
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Dawki i sposoby nawożenia azotem  
„Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych” 

        Maksymalne dawki azotu 

      Planu nawożenia azotem nie opracowują   podmioty 
pozostałe nie wymienione wyżej . 

       Zobowiązane są one do stosowania nawozów 
azotowych w takich dawkach ,  aby nie przekraczać 
maksymalnej ilości  azotu , działającego ze wszystkich 
źródeł , które zostały określone w zał.nr 9 do Programu 

  Jeżeli podmiot, który nie jest obowiązany do 
opracowania planu nawożenia azotem, opracuje plan 
nawożenia azotem, stosuje dawki nawozów zgodnie z 
opracowanym planem 
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Załącznik nr 9 projektu 
 

Maksymalne dawki azotu dla upraw w plonie głównym N w kg/ha składnika 
działającego   dla wybranych roślin 

Rodzaj uprawy 

Maksymalne dawki azotu ze wszystkich źródeł 
(N kg/ha)1) 

Pszenica ozima 200 

Jęczmień ozimy 140 

Jęczmień jary  140 

Pszenżyto ozime 180 

Kukurydza na ziarno 240 

Rzepak ozimy 240 

Burak cukrowy 180 18 



Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – 
uproszczony bilans azotu  

      

plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie    ∑ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy–korekta  
jednostkowe azotu   [kg N/t] (według tabeli 10)                _                  uprawianych po przedplonach lub międzyplonach 
           bobowatych (według    tabeli 13)                                                                                                                                           

dawka N min = --------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)  

 

•  równoważnik nawozowy – przelicznik pozwalający określić, w jakim stopniu jednostka    
azotu pochodzącego z różnych źródeł zadziała tak samo jak jednostka azotu 
pochodzącego z nawozów azotowych mineralnych  

•  Na słomę pozostawioną do zaorania można zastosować dodatkowo nie więcej niż 30 
kg N/ha, o ile stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin.  
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Przykład: pszenica ozima 

     obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych pod pszenicę 
ozimej  (plon 10 t/ha) uprawianą na glebie średniej, w drugim roku po 
oborniku (zastosowanym pod przedplon) bydlęcym od krów 
mlecznych (1) z obory głębokiej, zastosowanym w dawce 30 t/ha, po 
przyoranym międzyplonie ścierniskowym  (mieszanka bobowatych ze 
zbożami) 

  1. Wyznaczenie potrzeb pokarmowych pszenicy:  

                                     

       10 t/ha x 27 kg/t = 270 kg N/ha  
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Przykład: c.d. 

   2. Obliczenie ilości azotu działającego z innych źródeł:  

    

     A.  30 t/ha obornika x 2,6 kg N/t (zawartość kg N / t obornika) x 0,15 (równoważnik azotu w 

oborniku zastosowanym pod przedplon) = 11,7 kg  N/ha;  

 

     B. 62 kg/ha Nmin (Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm ) x 0,9 (równoważnik 

azotu mineralnego z zasobów glebowych w uprawie roślin ozimych ) = 55,8 kg N/ha;  

 

     C. korekta dla międzyplonu zbóż z bobowatymi = 20 kg N/ha . 
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Przykład: c.d. 

    3. Obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych na   

                       podstawie bilansu azotu 

           270 kg N/ha –  { 11,7 kg N/ha + 55,8 kg N/ha + 20 kg N/ha } 

     dawka N min =  ---------------------------------------------- 

                                                      0,7 

      dawka N min = 260,71 kg N/ha  
    

   dla pszenicy ozimej maksymalna ilość azotu działającego  ze wszystkich źródeł (N kg/ha) 

                                                       wynosi 200 kg N/ha 
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Przykład: burak cukrowy 

     Rolnik zamierza zastosować wiosną 30 ton obornika z obory 
płytkiej ( bydło opasowe > roku) i 140 kg N w nawozach 
mineralnych na glebie średniej: 

                       Nd z obornika = 30 t/ha x 2,7 kg N/t x 0,4= 32 kg N/ha 

                       N d z gleby   = 62 kg N/ha x 0,6 = 37 kg N/ha 

                       N d z nawozów mineralnych = 140 kg N/ha 

                Suma azotu działającego= 209 kg N/ha 

Sumaryczna ilość azotu działającego jest w przykładzie większa od max dopuszczalnej , która dla    
buraka cukrowego wynosi 180 kg N/ha. 

                 Obliczenia wskazują, że należy  zmniejszyć dawkę N min. o 39 kg N/ha. 
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Przykład c.d. 

    Jednak rolnik stwierdza, że w jego gospodarstwie 
przeciętny plon buraka cukrowego jest osiągalny na 
poziomie 80 t/ha. 

Wg wskaźników zawartych w rozporządzeniu  pobranie azoty na 1 tonę plonu buraka cukrowego  
wynosi 3,5 kg N/t – wtedy pobranie winno wynieś  80 t x 3,5 kg N/t= 280 kg N/ha 

W takim wypadku rolnik może sporządzić plan nawożenia azotem na podstawie rzeczywistego 
pobrania N przez buraka ( sporządza się również dla pozostałych roślin w gospodarstwie). 

                  Nd z obornika = 30 t/ha x 2,7 kg N/t x 0,4= 32 kg N/ha 

                  Nd z gleby       = 62 kg N/ha x 0,6 = 37 kg N/ha 

                           280 kg N/ha –  { 32 kg N/ha + 37kg N/ha} 

     dawka N min =  ---------------------------------------------------------- 

                                                                    0,7 

                      dawka N min = 301,43 kg N/ha  
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Podsumowanie 

Dobra praktyka rolnicza mając na 
uwadze zarówno ekonomiczne 
aspekty produkcji rolniczej, jak i 
konieczność ochrony środowiska 
powinna opierać się nie tylko na 
zestawie ograniczeń,  lecz także 
dążyć do wypracowania norm 
optymalizujących działanie każdego 
czynnika produkcji.  
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