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WSTĘP	

Wymywanie składników biogennych z obszarów rolniczych to główna przyczyna 
zanieczyszczeń wód i eutrofizacji Morza Bałtyckiego. W przeszłości zostały podję-
te różne działania w celu zmniejszenia strat azotu i fosforu z gospodarstw rol-
nych i pól uprawnych. Wciąż jednak wiedza na temat ryzyka wymywania skład-
ników odżywczych nie dodarła do wielu rolników gospodarujących w zlewni Bał-
tyku. Nie stosują oni żadnych środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia 
wymywania składników biogennych, istnieje więc pilna potrzeba dalszych działań 
doradczych. Dzięki międzynarodowej współpracy w zakresie poprawy jakości 
wody ustalono, że w przyszłości należy się skupić na poszerzaniu wiedzy i świa-
domości społecznej w danym kraju. Znane są stosunkowo tanie i proste środki 
zaradcze, ale nie wszystkie zostały już wdrożone lub umieszczone na liście 25 
priorytetowych środków ustalonych w ramach Projektu Baltic Compass1). Jednym 
z powodów takiego stanu jest to, że środki te powinny być w praktyce wypraco-
wane przez rolników na bazie ich wiedzy i w dostosowaniu do danych warunków 
gospodarowania. W związku z tym inicjatywy podejmowane przez rolników mu-
szą być wspierane, należy w pełni wykorzystać ich przedsiębiorczość. Jednocze-
śnie należy pamiętać o budowaniu zaufania między rolnikami a doradcami rol-
nymi, z tym że ci ostatni nie powinni być traktowani jako organ kontrolny. Ni-
niejszy podręcznik powinien być wykorzystywany wraz z instrukcją do systema-
tycznej samooceny gospodarstw głównie przez rolników – właścicieli średnich 
gospodarstw wspieranych i obsługiwanych przez doradców rolnych w Polsce. 

Podręcznik i instrukcja mogą być wykorzystywane jako pomoc w obliczaniu bi-
lansów składników odżywczych metodą „u bramy gospodarstwa” (rozdz. I), do 
oszacowania ryzyka wymywania azotu z poszczególnych pól w gospodarstwie 
(rozdz. II) oraz szacowania ryzyka wymywania fosforu na podstawie badań gle-
bowych i poziomu nawożenia (rozdz. III). Wyniki bilansu azotu i fosforu mogą 
stanowić podstawę konkretnych propozycji w celu zmniejszenia wpływu prowa-
dzonej produkcji na środowisko poprzez lepsze wykorzystanie składników nawo-
zowych i zmniejszenie kosztów (rozdz. IV). Ten ostatni aspekt wynika z faktu, że 
bardziej efektywne wykorzystanie składników odżywczych oznacza niższe koszty 
ponoszone na nawozy sztuczne lub pasze wykorzystywane w gospodarstwie.  

W podręczniku omówione są również wybrane środki zaradcze ograniczające 
straty składników pokarmowych, łącznie z zaawansowanymi, nowoczesnymi 
technologiami, a także problemy zakwaszenia gleb i ich wapnowania. Przedsta-
wiono w nim również zarys problematyki związanej z zawartością fosforu w pa-
szach dla bydła i trzody chlewnej oraz jego wykorzystania przez inwentarz.  

                         
1) Salomon E., Sundberg M. 2012. Implementation and status of priority measures to re-
duce N and P leackage. Summary of country reports: www.balticcompass.org 
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Ocena pól w gospodarstwie będzie podstawą do dyskusji między doradcą a rolni-
kiem podczas „spaceru” po gospodarstwie. Na postawie tejże oceny zostaną 
wybrane środki zapobiegawcze zmniejszające ryzyko strat składników odżyw-
czych. Na końcu opisane są specjalne technologie ograniczające ilość zanie-
czyszczeń odpływających z podwórzy gospodarstw (rozdz. V). 

Ten podręcznik został przygotowany przez pracowników Instytutu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Falentach (ITP), Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolni-
czych (SLU) z Uppsali i firmy POMInnO w Gdyni we współpracy z Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR) i Pomorskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (PODR). Jego wydanie zostało sfinanso-
wane przez Fundację BalticSea2020, z częściowym wsparciem środkami unijne-
go projektu Baltic Compact. 
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I	 SPORZĄDZANIE	BILANSÓW		
SKŁADNIKÓW	NAWOZOWYCH		
METODĄ	„U	BRAMY	GOSPODARSTWA”		

Stefan	Pietrzak	

1.	 Wprowadzenie	

Gospodarstwo rolne jest podstawową jednostką organizacyjną w rolnictwie. Pro-
dukowana jest w nim żywność oraz surowce dla przemysłu. W procesie produkcji 
angażuje się duże ilości składników nawozowych, z których tylko część zostaje 
przetworzona na produkty roślinne i zwierzęce. Część niewykorzystana w pro-
dukcji – zwana nadmiarem, nadwyżką lub stratami – jest kumulowana w glebie 
bądź migruje do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do atmosfery. Straty 
składników nawozowych wywołują negatywne skutki gospodarcze (zmniejszenie 
produkcji, większe nakłady na środki produkcji) oraz stwarzają zagrożenie dla 
środowiska naturalnego. Dla środowiska szczególnie niebezpieczne są związki 
azotu i fosforu rozpraszane na skutek produkcji rolnej w następstwie takich zja-
wisk, jak:  
− spływ powierzchniowy, 
− spływ podpowierzchniowy (śródpokrywowy), 
− erozja wodna i wietrzna (przenoszenie przez wodę i wiatr związków azotu 

i fosforu wraz z cząstkami gleby); 
− wymywanie (przesiąk);  
− emisje gazowych form azotu: amoniak, tlenki azotu (II i IV) i ich depozycja 

(wnoszenie) z opadami atmosferycznymi. 

Straty składników nawozowych są zjawiskiem nieuniknionym, jednak zarówno ze 
względu na wymogi ochrony środowiska, jak i ekonomikę produkcji należy je 
w jak największym stopniu ograniczać. Istnieje zatem potrzeba kształtowania 
warunków prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym w sposób zapewniają-
cy efektywne gospodarowanie składnikami nawozowymi, w czym pomocne mogą 
być bilanse składników nawozowych, wykonywane metodą „u bramy gospodar-
stwa”. Na ich podstawie, zwłaszcza bilansu azotu i fosforu, można wyciągnąć 
wiele praktycznych wniosków, służących zmniejszeniu presji produkcji rolnej na 
środowisko oraz poprawie ekonomicznych efektów gospodarowania. To ostatnie 
wynika m.in. z faktu, że efektywniejsze wykorzystanie składników nawozowych 
przyczynia się do mniejszych wydatków na nawozy mineralne bądź pasze. 
W związku z tym celowe jest szerokie upowszechnienie bilansowania składników 
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nawozowych, przede wszystkim wśród wykwalifikowanych rolników i doradców 
rolnych. 

Bilanse składników nawozowych metodą „u bramy gospodarstwa” są najczęściej 
obliczane w odniesieniu do azotu, fosforu i potasu. Zasada ich sporządzania jest 
taka sama, z tym że w przypadku azotu obejmują one więcej elementów (co 
wynika z większej liczby źródeł wnoszenia azotu do gospodarstwa, np. przez 
rośliny motylkowate). 

2.	 Procedura	bilansowania	składników	nawozowych	
metodą	„u	bramy	gospodarstwa”		

2.1.	 Ogólna	koncepcja	bilansu	składników	nawozowych	w	skali	
gospodarstwa		

Sporządzanie bilansu składników nawozowych metodą „u bramy gospodarstwa” 
polega na wyznaczeniu strumieni ich przychodu i rozchodu w gospodarstwie 
rolnym (rys. I.1). 

Nawozy mineralne
Nawozy naturalne
Materiał siewny
Opady atmosferyczne
Rośliny motylkowate
Drobnoustroje niesymbiotyczne

Pasze
Zwierzęta do chowu Produkty zwierzęce

Produkty roślinne

NADMIAR

NPK

Przychód
GOSPODARSTWO

Rozchód

 

Rys. I.1. Schemat bilansu składników nawozowych metodą „u bramy gospodarstwa”; 
opracowanie własne 

Przychód stanowi masa składników nawozowych wnoszonych do gospodarstwa 
w wyniku:  
1) zakupu: 

– nawozów mineralnych; 
– pasz przemysłowych;  
– zwierząt do chowu; 
– innych środków do produkcji rolnej, np.: nawozów naturalnych, słomy, 

materiału siewnego; 
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2) wiązania biologicznego przez rośliny motylkowate w uprawach polowych i na 
trwałych użytkach zielonych (dotyczy azotu); 

3) opadu atmosferycznego; 
4) wiązania przez glebowe drobnoustroje niesymbiotyczne (dotyczy azotu). 

Rozchód stanowi natomiast masa składników nawozowych wynoszonych z go-
spodarstwa w wyniku:  
1) sprzedaży produktów: 

– roślinnych (zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, owoce, warzywa 
i in.),  

– zwierzęcych (zwierzęta żywe, mleko, jaja, wełna i in.); 
2) zdarzeń losowych, jak upadki zwierząt (w sytuacji przekazania ich do utyliza-

cji), zniszczenie plonu (np. w wyniku pożaru czy zmycia przez wodę). 

Różnicę między przychodem a rozchodem określa się jako nadmiar.  

2.2.	 Obliczanie	masy	składników	nawozowych	wnoszonych		
do	gospodarstwa	

2.2.1.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	nawozach	mineralnych		

Ilość azotu, fosforu lub potasu wniesionych do gospodarstwa w nawozach mine-
ralnych oblicza się, sumując iloczyny masy zakupionych nawozów przez odpo-
wiadającą im zawartość N, P lub K w nawozie (wzór – tabela I.1). W przypadku 
braku w tabeli I.2 potrzebnych do obliczeń danych dotyczących zawartości N, P 
i K w nawozach należy je pozyskiwać z innych źródeł, np. z literatury fachowej 
i etykiet na opakowaniach nawozów. Zawartości azotu, fosforu i potasu w wy-
branych nawozach mineralnych podano w tabeli I.2. 

Tabela I.1. Wnoszenie składników nawozowych w zakupionych nawozach mine-
ralnych (A) 

Nazwa  
zakupionego  

nawozu 

Masa  
zakupionego 

nawozu 
dt  
(a) 

Zawartość składnika 
nawozowego w nawozie 

wg tab. I.2, kg/dt 

Masa składnika nawozo-
wego w zakupionym 

nawozie, kg 
N  

(b) 
P  

(c) 
K  

(d) 
N  

(a x b) 
P  

(a x c) 
K  

(a x d) 
1. Przykład: 
polifoska 6 

15 6,0 8,7 24,8 90,0 130,5 372,0 

2.         
3.        
4.        
Razem A    

Opracowanie własne. 
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Tabela I.2. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach mineralnych  

Nawóz 
Zawartość, kg/dt nawozu 
N P K 

1 2 3 4 
Agrofoska okopowa granulowana   0,0   7,0 29,7 
Agrofoska zbożowa   0,0 10,5 19,8 
Agrofoska zbożowo-okopowa granulowana   0,0   9,2 26,4 
Amofoska wiosenna granulowana 10,0   3,9   9,9 
Amofoska z magnezem i borem   3,0   4,4 23,2 
FAMP – 4 12,0   2,4   4,9 
FAMP – „OZ”   4,0   5,2   6,6 
FAM – „R”   5,0   5,5   0,0 
FAM – „W” 12,0   2,6   0,0 
FAM – „Z”   3,0   6,3   0,0 
Hydrofoska 21 21,0   3,5   9,1 
Hydro Plon PK   0,0 12,0 29,0 
Hydro Plon 6   6,0 14,0 26,0 
Kemira Beta 13,6   0,0 11,6 
Kemira Power 5   5,0   6,1 23,2 
Kemira Power 8   8,0   8,7 24,9 
Kemira Power 16 16,0   3,8 11,4 
Kemira Power 21 20,6   2,7   9,6 
Kemira Corn   6,0   8,7 23,2 
Kemira KemiCAN 27,0   0,0   0,0 
Kemira Optima 10 10,0   3,5 16,6 
Kemira Optima 16 16,0   2,2 10,8 
Kemira PK   0,0   4,8 16,6 
Kemira Solanum 14,0   3,1 17,4 
Luboplon 4   4,0   7,4 19,9 
Luboplon B   3,0   5,7 20,7 
Luboplon R   3,0   5,7 20,7 
Lubofos 12 PK   0,0 12,0 20,0 
Lubofoska (z borem)  4,0   5,2 10,0 
Mocznik 46,0   0,0   0,0 
Nawóz fosforowo-potasowy magnezowy   0,0   5,7 10,7 
Nawóz PK   0,0   5,9 11,1 
Nawóz PKMg – B   0,0   4,8 14,9 
Polidap – fosforan amonu 18,0 20,1 0,0 
Polifoska 4   4,0   5,2 26,6 
Polifoska 5   5,0   6,5 24,9 
Polifoska 6   6,0   8,7 24,8 
Polifoska 8   8,0 10,5 19,8 
Polifoska 11 11,0   9,6 13,2 
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cd. tab. I.2 

1 2 3 4 
Polifoska 13 13,0   5,7 17,4 
Polifoska 15 15,0   6,5 12,4 
Polifoska 15 + Mg 15,0   6,5 12,4 
Polifoska 17 17,0   7,4 14,0 
Potafoska Mg + B   0,0   5,7 10,8 
Polifosfat J   4,0   5,2   8,3 
Polimag 305   5,0   7,0 19,8 
Polimag 306   6,0   8,3 15,7 
Polimag 309   7,0   7,4   9,9 
Polimag 315 15,0   6,5 12,4 
Polimap 12,0 22,7   0,0 
RSM 32 – ciekły nawóz saletrzano-mocznikowy 32,0   0,0   0,0 
RSM 30 – ciekły nawóz saletrzano-mocznikowy 30,0   0,0   0,0 
RSM 28 – ciekły nawóz saletrzano-mocznikowy 28,0   0,0   0,0 
Saletra amonowa 34,0   0,0   0,0 
Saletra amonowo-wapniowa 27,0   0,0   0,0 
Saletrzak 27,5   0,0   0,0 
Salmag B – saletrzak GM „B” 27,5   0,0   0,0 
Salmag – saletrzak GM 27,5   0,0   0,0 
Siarczan amonu 21,0   0,0   0,0 
Siarczan potasu   0,0   0,0 42,3 
Sól potasowa granulowana   0,0   0,0 49,6 
Sól potasowa pylista   0,0   0,0 47,9 
Superfosamon J   6,5   5,5   0,0 
Superfosamon W 12,5   2,8   0,0 
Superfosfat pojedynczy granulowany   0,0   8,3   0,0 
Superfosfat pojedynczy pylisty   0,0   7,8   0,0 
Superfosfat magnezowy   0,0   6,9   0,0 
Superfosfat potrójny granulowany   0,0 20,1   0,0 
Unifoska Mg + B 12,0   2,2   5,0 
Unifoska W   8,5   3,7   7,1 
Opracowanie własne na podstawie danych producentów nawozów. 

2.2.2.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	paszach	przemysłowych		

Na rynku dostępny jest szeroki asortyment pasz przemysłowych (wszelkiego 
rodzaju pasze wytwarzane przez przemysł paszowy: mieszanki pasz treściwych, 
koncentraty białkowe, premiksy itp.), które trudno byłoby zinwentaryzować 
i zbiorczo zestawić z podaniem ich składu. Do sporządzania bilansu składników 
nawozowych zaleca się wykorzystanie danych o składzie zakupionych pasz po-
dawanych na etykietach umieszczonych na ich opakowaniach (tego rodzaju dane 
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można też wyszukać w Internecie, gdzie są często zamieszczane przez produ-
centów). W informacjach dotyczących składu pasz na etykietach podawana jest 
ilość zawartego w nich azotu (w sposób pośredni, jako białka surowego) oraz 
fosforu, brak natomiast danych o ilości potasu. Zawartość azotu w paszy oblicza 
się, dzieląc zawartość białka surowego przez 6,25. Zawartość białka i fosforu 
w wybranych przemysłowych mieszankach paszowych podano w tabeli I.3. Za-
wartość potasu w przemysłowych mieszankach paszowych w kg K/dt paszy 
średnio wynosi [MERCIK (red.) 2002]: 
− mieszanki dla cieląt – 1,30, 
− mieszanki dla krów – 1,20 kg,  
− mieszanki dla warchlaków i tuczników – 0,89. 

Tabela I.3. Zawartość białka i fosforu w paszy w przykładowych przemysłowych 
mieszankach paszowych, w % (odpowiada kg/dt)  

Nazwa handlowa przemysłowej mieszanki paszowej 
Zawartość 

białko fosfor 
1 2 3 

Mieszanki dla bydła 
Agrolac Gold (dla cieląt) 21,00 0,51 
Cielak  17,96 0,51 
Cielak 25% 40,50 1,18 
Opas 16,00 0,65 
Opas plus 22,00 0,80 
Opas ekstra 33,00 1,00 
Krasula 15 economy  15,00 0,80 
Krasula 18 economy 18,00 0,80 
Krasula 20 economy 20,00 0,80 
Krasula 15 standard 15,00 1,05 
Krasula 18 standard 18,00 1,00 
Krasula 20 standard 20,00 1,00 
Krasula 15 plus 15,00 1,00 
Krasula 18 plus 18,00 1,00 
Krasula 20 plus 20,00 1,00 
Mieszanki dla trzody chlewnej 
Osesek (preparat mlekozastępczy dla prosiąt) 18,00 0,70 
Prosiak 1 18,50 0,53 
Prosiak 2 16,00 0,48 
Prosiak 1 Super 20,00 0,53 
Prosiak 2 Super 18,50 0,53 
Prosiak Odsadzenie 25% 40,00 1,29 
Prosiak Uniwersal 25–30% 39,50 1,09 
Trzoda Max z Rybą 42,00 1,15 
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cd. tab. I.3 

1 2 3 
Kaban 34,00 1,32 
T-Komplet Happig  18,00 0,60 
T-Komplet Start  17,60 0,60 
T-Komplet Sprint 16,80 0,57 
T-Komplet Finisz 14,50 0,55 
T-Komplet Lacto 16,00 0,74 
T-Komplet Pregio 13,00 0,68 
Megavit Full 15–10% 40,40 1,50 
Mieszanki dla drobiu 
Nioska  17,34 0,50 
Koncentrat 15% nioska 41,50 1,39 
Brojler starter 21,30 0,60 
Indyk przydomowy 1 starter 23,85 0,68 
Gęś 1 starter 26,00 0,57 
Mieszanka KB – 1 (pełnoporcjowa dla kaczek) 20,00 0,57 
Opracowanie własne na podstawie danych wybranych producentów pasz. 

Ilość składników nawozowych wniesionych z paszami przemysłowymi oblicza się, 
sumując iloczyny masy zakupionych pasz i odpowiadające im zawartości azotu, 
fosforu i potasu w paszy (wzór – tabela I.4).  

Tabela I.4. Wnoszenie składników nawozowych z zakupionymi paszami prze-
mysłowymi (B) 

Nazwa  
zakupionej  

paszy 

Masa 
zakupio-
nej pa-
szy, dt  

(a) 

Zawartość składnika nawo-
zowego w paszy (N  

i P w przykładowo wybra-
nych paszach wg tab. I.3), 

kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w zakupionej 

paszy, kg 

N  
(b) 

P  
(c) 

K  
(d) 

N  
(a x b) 

P  
(a x c) 

K  
(a x d) 

1. Przykład:  
mieszanka Kaban 

20 N =  
34 : 6,25 
= 5,44 

1,32 0,89 59,8 14,5 9,8 

2.         

3.        

4.        

Razem B    

Opracowanie własne.  
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2.2.3.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	zakupionych	zwierzętach	do	chowu		

Ilość azotu, fosforu lub potasu, które zostały wniesione do gospodarstwa w za-
kupionych zwierzętach do chowu, oblicza się, sumując iloczyny masy zakupio-
nych zwierząt i odpowiadające im zawartości N, P lub K w organizmie zwierząt 
(wzór – tabela I.5). Zawartość azotu, fosforu i potasu w organizmach zwierząt 
podano w tabeli I.20. 

Tabela I.5. Wnoszenie składników nawozowych w zakupionych zwierzętach do 
chowu (C) 

Kategoria  
zakupionych  

zwierząt 

Masa za-
kupionych 
zwierząt, 

dt  
(a) 

Zawartość składnika nawo-
zowego w organizmie zwie-

rząt wg tab. I.20, kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w zakupionych 

zwierzętach, kg 
N  

(b) 
P  

(c) 
K  

(d) 
N  

(a x b) 
P  

(a x c) 
K  

(a x d) 
1. Przykład: 
krowy mleczne 

11 2,50 0,74 0,17 27,5 8,1 1,9 

2.         

3.        

4.        

Razem C    

Opracowanie własne. 

2.2.4.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	nawozach	naturalnych		

Ilość azotu, fosforu lub potasu, które wniesiono do gospodarstwa w nawozach 
naturalnych, oblicza się, sumując iloczyny masy zakupionych nawozów i odpo-
wiadającej im zawartości N, P lub K w nawozie (wzór – tabela I.6).  

Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych podana w tabeli I.7 
została określona na podstawie bardzo dużej liczby przebadanych próbek tych 
nawozów w okresie przed rokiem 1995. Nowsze dane dotyczące składu nawozów 
na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2003–2005 w 17 okręgowych 
stacjach chemiczno-rolniczych zamieszczono w tabeli I.8. Zawartości te różnią 
się często znacznie od wyników badań podawanych w tabeli 1.7 i innych wcze-
śniejszych źródłach. Są one jednak mniej reprezentatywne, dlatego do sporzą-
dzania bilansu należy przyjmować wartości z tabeli I.7. Prawdopodobnie różnice 
w składzie nawozów naturalnych wynikają głównie ze zmiany sposobu żywienia 
zwierząt w ostatnich latach. Najkorzystniejsza sytuacja ze względu na dokład-
ność obliczeń występuje, gdy dostępne są wyniki analiz laboratoryjnych zaku-
pionych nawozów naturalnych. Jeśli tylko rolnik dysponuje wynikami analiz, po-
winien je wykorzystać do sporządzenia bilansu. 
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Tabela I.6. Wnoszenie składników nawozowych w zakupionych nawozach natu-
ralnych (D) 

Nazwa  
zakupionego  

nawozu 

Masa 
zakupio-

nego 
nawozu, 

dt  
(a) 

Zawartość składnika na-
wozowego w świeżej ma-
sie nawozów naturalnych 

wg tab. I.7, kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w zakupionym 

nawozie, kg 

N  
(b) 

P  
(c) 

K  
(d) 

N  
(a x b) 

P  
(a x c) 

K  
(a x d) 

1. Przykład: obornik 
od trzody chlewnej 

300 0,89 0,36 0,69 267,0 108,0 207,0 

2.         

3.        

4.        

Razem D    

Opracowanie własne. 

Tabela I.7. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych 

Rodzaj nawozu 
Zawartość, kg/dt 

N P K 
Obornik od krów mlecznych 0,47 0,122 0,529 
Obornik od opasów 0,48 0,127 0,545 
Obornik od cieląt 0,60 0,140 0,611 
Obornik od bydła ogółem 0,47 0,122 0,537 
Obornik od macior z prosiętami 0,52 0,201 0,570 
Obornik od tuczników 0,54 0,227 0,529 
Obornik od trzody chlewnej ogółem 0,53 0,205 0,570 
Obornik od koni 0,54 0,127 0,785 
Obornik od owiec 0,76 0,175 1,033 
Gnojówka od krów mlecznych 0,32 0,013 0,636 
Gnojówka od opasów 0,30 0,013 1,058 
Gnojówka od cieląt 0,36 0,013 0,446 
Gnojówka od bydła ogółem 0,32 0,013 0,661 
Gnojówka od macior z prosiętami 0,23 0,013 0,273 
Gnojówka od tuczników 0,29 0,022 0,347 
Gnojówka od trzody chlewnej ogółem 0,28 0,017 0,339 
Gnojówka końska1) 0,47 0,002 0,463 
Gnojowica od krów mlecznych 0,36 0,087 0,314 
Gnojowica od opasów 0,31 0,087 0,289 
Gnojowica od cieląt 0,31 0,070 0,289 
Gnojowica od bydła ogółem 0,34 0,087 0,306 
Gnojowica od trzody chlewnej ogółem 0,43 0,144 0,190 
1) Podane wartości dotyczą gnojówki przechowywanej ponad 12 tygodni w zbiornikach 
zabezpieczonych przed dostępem wody i powietrza [BORATYŃSKI i in. 1988]. 
Opracowanie własne na podstawie: MAĆKOWIAK [1997]. 
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Tabela I.8. Zawartość azotu, fosforu i potasu w świeżej masie nawozów natu-
ralnych według wyników badań przeprowadzonych w latach 2003–2005 w 17 
okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych 

Rodzaj nawozu Pochodzenie  
nawozu 

Zawartość, kg/dt nawozu 
N P K 

Obornik trzody chlewnej 
fermy 0,89 0,36 0,69 
inne gospodarstwa 0,73 0,23 0,62 

Obornik bydlęcy inne gospodarstwa 0,69 0,38 0,58 

Gnojowica trzody chlewnej 
fermy 0,32 0,07 0,20 
inne gospodarstwa 0,28 0,05 0,22 

Gnojówka trzody chlewnej fermy 0,27 0,10 0,17 
Gnojowica bydlęca inne gospodarstwa 0,27 0,04 0,18 
Gnojówka bydlęca razem 0,21 0,02 0,18 

Pomiot kurzy 
fermy 2,36 0,91 1,62 
inne gospodarstwa 2,20 0,99 1,22 

Pomiot indyczy 
fermy 2,41 1,27 1,56 
inne gospodarstwa 2,63 1,29 1,72 

Opracowanie własne na podstawie: GRABOWSKI [2009]. 

2.2.5.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	innych	zakupionych	materiałach		
do	produkcji	rolnej		

Do innych zakupywanych przez gospodarstwa rolne produktów i surowców za-
wierających składniki nawozowe należą m.in.: pasze objętościowe (np. siano, 
kiszonki), pasze białkowe (np. soja, rzepak, otręby), pasze energetyczne (np. 
śruty zbożowe, wysłodki buraczane), materiał siewny, słoma. Ilość składników 
w nich wniesionych oblicza się, sumując iloczyny masy zakupionych produktów 
(surowców) i odpowiadającej im zawartości N, P i K (wzór – tabela I.9). Zawar-
tości azotu, fosforu i potasu w innych zakupionych materiałach do produkcji rol-
nej zamieszczono w tabelach I.10 i I.20. 

2.2.6.	 Ilość	składników	wnoszonych	w	opadzie	atmosferycznym		

Masę składników nawozowych wnoszonych do gospodarstwa w opadzie atmosfe-
rycznym oblicza się, mnożąc powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa przez 
ładunek N, P i K wnoszonych na hektar powierzchni w opadzie atmosferycznym 
(wzór – tabela I.11). Jednostkowe ilości składników nawozowych wnoszonych 
w opadzie atmosferycznym podano w tabeli I.12. W rzeczywistości ilość składni-
ków nawozowych wnoszonych w opadzie atmosferycznym jest większa niż poda-
na w tabeli I.12, ponieważ wnoszone są one również w opadzie suchym, jednak 
brak jest danych monitoringowych o ilościowej depozycji składników nawozo-
wych tą drogą. Według dostępnych danych depozycja sucha azotu w roku 2011 
wynosiła średnio dla Polski 1,15 kg N/ha (wyliczenie wg EMEP – European Moni-
toring and Evaluation Program) [SZCZEPAŃSKI (red.) 2013]. 
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Tabela I.9. Wnoszenie składników nawozowych w innych zakupionych produk-
tach (E) 

Nazwa  
zakupionego  

produktu 

Masa za-
kupionego 
produktu, 

dt  
(a) 

Zawartość składnika nawo-
zowego w świeżej masie 

zakupionego produktu (su-
rowca) wg tab. I.10  

i I.20, kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w zakupionym 

produkcie (surowcu), kg 

N  
(b) 

P  
(c) 

K  
(d) 

N  
(a x b) 

P  
(a x c) 

K  
(a x d) 

1. Przykład: 
wysłodki mokre 

200 0,23 0,01 0,09 69,0 3,0 27,0 

2.         

3.        

4.        

Razem E    

Opracowanie własne. 

Tabela I.10. Zawartość azotu, fosforu i potasu w wybranych paszach energe-
tycznych i białkowych 

Nazwa paszy 
Zawartość, kg/dt 

N P K 
Soja nasiona 7,20 0,63 2,08 
Makuchy rzepakowe1) (wytłoki rzepakowe) 5,90 1,20 1,35 
Śruta rzepakowa  5,62 1,15 1,71 
Makuchy sojowe1) 7,10 0,63 2,00 
Otręby pszenne 2,26 1,06 1,34 
Otręby żytnie 2,29 1,02 1,23 
Wysłodki suche  1,44 0,09 0,55 
Wysłodki mokre 0,23 0,01 0,09 
1) Powstają w procesie przerobu nasion jako produkt uboczny podczas pozyskiwania oleju 
metodą wytłaczania, przeznacza się je cele paszowe.  
Opracowanie własne na podstawie: MERCIK (red.) [2002]; FAGERBERG i in. [1993]; Work-
shop… [1992]. 

Tabela I.11. Wnoszenie składników nawozowych w opadzie atmosferycznym (F) 

Województwo 

Powierzchnia 
użytków 

rolnych, ha  
(a) 

Ładunek składnika wnoszo-
nego w opadzie atmosfe-

rycznymi wg tab. I.12, kg/ha 

Masa składnika wno-
szonego w opadzie 

atmosferycznym, kg 
N  

(b) 
P  

(c) 
K  

(d) 
N  

(a x b) 
P  

(a x c) 
K  

(a x d) 
Przykład:  
mazowieckie 59 12,01 0,362 2,04 708,6 21,4 120,4 

Razem F    

Opracowanie własne. 
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Tabela I.12. Ilość azotu, fosforu i potasu wprowadzanego w opadzie atmosfe-
rycznym na obszar Polski w 2011 r.  

Województwo 
Ilość, kg/ha/rok 

Nog Pog K 
Dolnośląskie 10,36 0,268 2,24 
Kujawsko-pomorskie   9,05 0,308 1,66 
Lubelskie 10,71 0,307 1,90 
Lubuskie 10,00 0,375 1,77 
Łódzkie   8,83 0,238 1,90 
Małopolskie 12,52 0,295 4,36 
Mazowieckie 12,01 0,362 2,04 
Opolskie 10,72 0,293 2,96 
Podkarpackie 14,08 0,457 2,65 
Podlaskie 11,49 0,620 1,87 
Pomorskie   9,75 0,397 2,63 
Śląskie 10,12 0,318 3,09 
Świętokrzyskie 10,67 0,284 2,94 
Warmińsko-mazurskie   9,15 0,301 1,59 
Wielkopolskie 11,38 0,507 2,57 
Zachodniopomorskie 11,77 0,514 2,31 
Polska 10,85 0,378 2,30 
Opracowanie własne na podstawie: LIANA i in. (dane dla województw), IMGW (dane dla 
całej Polski). 

2.2.7.	 Ilość	azotu	wnoszonego	przez	rośliny	motylkowate		

Bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium wiążą azot z atmosfery, współżyjąc 
w symbiozie z roślinami motylkowatymi. W procesie tym bakterie wiążące azot 
cząsteczkowy przetwarzają go w amoniak (NH3) lub aminokwas – glutaminę 
i w tej formie przekazują komórkom roślinnym, z kolei rośliny zaopatrują bakte-
rie w związki węgla i zapewniają bakteriom warunki do rozwoju. W biomasie 
roślin (części nadziemne i korzenie) znajduje się azot pobrany przez nie z gleby 
i związany symbiotycznie. Azot związany symbiotycznie przez rośliny motylko-
wate uprawiane w monokulturze znajduje się w ich łodygach, liściach i korze-
niach oraz osadza się w opadłych częściach roślin i przechodzi do gleby w na-
stępstwie procesu ryzodepozycji1) (rys. I.2). 

W mieszankach roślin motylkowatych z trawami z części azotu pobranego przez 
motylkowate z atmosfery korzystają też trawy. Transfer następuje w środowisku 
glebowym oraz pośrednio przez wypasane zwierzęta w wyniku pozostawiania  
 

                         
1) Ryzodepozycja (ang. rhizodeposition) – uwalnianie substancji organicznych z żywych 
korzeni do gleby podczas wegetacji roślin. 
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wiązanie N2 

ryzodepozycja N  
pobranie N 

z gleby 

1 

2 

3

4 

wynoszenie N
z plonem 

 
Rys. I.2. Przepływ azotu w uprawie polowej roślin motylkowatych; 1 – pędy; 2 – korzenie; 
3 – opadłe części roślin; 4 – substancja organiczna uwolniona z żywych korzeni do gleby 
w procesie ryzodepozycji; źródło: SCHMIDTKE [2008], zmodyfikowany 

przez nie odchodów. Ilość azotu cząsteczkowego wiązanego symbiotycznie przez 
rośliny motylkowate zależy od ich gatunku i plonu, a także od uwarunkowań 
glebowo-klimatycznych. 

Ilość azotu zasymilowanego przez bakterie brodawkowe wszystkich motylkowa-
tych w gospodarstwie można oszacować jako sumę iloczynów powierzchni upraw 
poszczególnych roślin motylkowatych, plonu ich części nadziemnych (w zielonej 
masie) i wskaźnika symbiotycznego wiązania azotu (wzór – tabela I.13).  

Dane zebrane z całego świata wskazują, że bakterie symbiotyczne Rhizobium 
wiążą w całej biomasie roślin (części nadziemne i korzenie z brodawkami) prze-
ciętnie 30–40 kg azotu (N) w przeliczeniu na tonę suchej masy pędów wytwa-
rzanych przez rośliny motylkowate [PEOPLES i in. 2009]. Ten wskaźnik również 
można wykorzystać do oszacowania w uproszczony sposób ilości azotu wnoszo-
nego przez rośliny motylkowate.  
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Tabela I.13. Wnoszenie azotu przez rośliny motylkowate (G) 

Rodzaj  
roślinności 

Powierzch-
nia upra-
wy1), ha  

(a) 

Plon części 
nadziem-

nych2), t/ha  
(b) 

Ilość symbiotycz-
nie wiązanego 

azotu wg tab. I.14 
i I.15, kg N/t 

(c) 

Masa azotu 
związanego 

symbiotycznie, 
kg  

(a x b x c) 
1. Przykład: łubin 
żółty 2 15 5,1 153 

2. Przykład: dwulet-
nia mieszanka koni-
czyny łąkowej (czer-
wonej) z trawami 

1,3 
30 x 0,20 

(udział  
koniczyny) 

10,2 79,6  80 

3.     

4.     

Razem G  
1) Powierzchnia uprawy danego gatunku roślin motylkowatych. 
2) Plon części nadziemnych danego gatunku roślin motylkowatych (w świeżej masie) lub 
nasion (plon części nadziemnych roślin motylkowatych występujących w mieszankach 
z trawami można określić w przybliżeniu jako: plon zielonej masy mieszanki x udział roślin 
motylkowatych w runi). 
3) Ilość azotu wiązanego przez dany gatunek roślin motylkowatych w przeliczeniu na 1 t 
plonu zielonej masy części nadziemnych lub nasion wg tabel I.14 i I.15. 
Opracowanie własne.  

Tabela I.14. Ilość azotu wiązanego przez wybrane rośliny motylkowate w upra-
wach polowych na zielony nawóz i na nasiona 

Roślina 

Ilość azotu wiązanego przez 
rośliny w przeliczeniu na: 

Autor i sposób szacowania kg N/t plonu 
części nadziem-

nych roślin 

kg N/t  
nasion 

1 2 3 4 
W plonie  
głównym 

  oszacowano na podstawie zawartości azo-
tu w biomasie roślin motylkowatych upra-
wianych w plonie głównym na zielony 
nawóz (w fazie po osadzeniu strąków, 
przed przyorywaniem) [GORALSKI (red.) 
1967] z uwzględnieniem współczynników 
symbiotycznego wiązania azotu przez 
rośliny motylkowate [MAZUR (red.) 1991] 
oraz ilości azotu przechodzącego do gleby 
w procesie ryzodepozycji [SCHMIDTKE 2008] 

– łubin żółty 5,1 – 
– peluszka 5,2 – 
– seradela 5,3 – 

W uprawie 
na nasiona 

  adaptowano na podstawie: SCHMIDTKE 
[2008] 

– groch  
   zwyczajny  

– 40,5 

– wyka bób – 60,0 
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cd. tab. I.14 

1 2 3 4 
W między-
plonach 

  oszacowano na podstawie zawartości 
azotu w biomasie roślin motylkowych 
uprawianych w poplonach na zielony 
nawóz [GORALSKI (red.) 1967; IUNG 
1973] z uwzględnieniem współczynników 
symbiotycznego wiązania azotu przez 
rośliny motylkowate [MAZUR (red.) 1991] 
oraz ilości azotu przechodzącego do 
gleby w procesie ryzodepozycji 
[SCHMIDTKE 2008] 

– łubin żółty 6,1 – 
– peluszka 5,0 – 
– seradela 4,3 – 
– wyka ozima  
  (wsiewka) 

5,0 – 

Opracowanie własne na podstawie danych z literatury. 

Tabela I.15. Całkowita ilość azotu wiązanego przez rośliny motylkowate wielo-
letnie występujące w monokulturze i w mieszankach z trawami, w kg N/t zielo-
nej masy części nadziemnych roślin 

Powierzchnia paszowa Sposób  
użytkowania 

Ilość N2 wiązanego przez 
rośliny na glebie: 

gliniastej piaszczystej 
Jednoroczna lub dwuletnia lucerna 
w monokulturze 

kośny 

  7,4   6,2 

Jednoroczna lub dwuletnia koniczyna 
łąkowa (czerwona) w monokulturze   8,2   6,8 

Jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 
koniczyny białej z trawami 17,2 14,2 

Jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 
koniczyny łąkowej (czerwonej) z trawami 10,2   8,8 

Ponad dwuletnia mieszanka koniczyny 
białej z trawami 15,0 11,8 

Jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 
koniczyny białej z trawami 

pastwiskowy 

16,8 14,4 

Jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 
koniczyny łąkowej (czerwonej) z trawami   9,6   8,4 

Ponad dwuletnia mieszanka koniczyny 
białej z trawami 13,0 10,6 

Opracowanie własne na podstawie: HØGH-JENSEN i in. [2004]. 

2.2.8.	 Ilość	azotu	wnoszonego	przez	mikroorganizmy	glebowe		

W glebie żyje ponad 150 gatunków bakterii, mających zdolność do wiązania 
azotu atmosferycznego. Do najbardziej znanych należą bakterie z rodzaju Azo-
tobacter i Clostridium. Na ilość azotu wiązanego przez drobnoustroje wolno żyją-
ce w glebie, oprócz ich właściwości fizjologicznych, duży wpływ mają: odczyn 
i zasobność gleby w mineralne składniki pokarmowe, wilgotność, temperatura 
i natlenienie gleby oraz zawartość węglowodanów i innych związków organicz-
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nych. Źródłem energii niezbędnej do przebiegu tego procesu jest m.in. minerali-
zacja próchnicy oraz resztek pożniwnych i korzeniowych. Ilość azotu wiązanego 
przez drobnoustroje wolno żyjące w różnych glebach przedstawiono w tabeli 
I.16. 

Tabela I.16. Ilość azotu wiązanego przez drobnoustroje wolno żyjące 

Gleba Ilość wiązanego azotu, kg N/ha/r 

Bielicowa 7,5–9,5 
Szara leśna 18,9–24,5 
Czarnoziem 35,0–42,0 
Kasztanowa 19,0–24,0 
Szaroziem 19,0–24,0 
Średnio dla Polski  10,0 

Opracowanie własne na podstawie: MAZUR (red.) [1991] za Beresteckim [1988]. 

Publikacje na temat ilości azotu atmosferycznego wiązanego przez niesymbio-
tyczne drobnoustroje w glebach na terenie środkowej Europy są nieliczne. 
W Polsce takie badania zrealizowano dotychczas na niewielką skalę. Przyjmuje 
się, że ilość azotu wiązanego niesymbiotycznie w glebach ornych w Polsce wyno-
si 8–25 kg N/ha rocznie, przy czym wartość dolna odnosi się do gleb lekkich, 
a górna – do gleb ciężkich (MAZUR (red.) [1991] za Beresteckim [1984]). Według 
niektórych szacunków w gospodarstwach ekologicznych wolno żyjące organizmy 
glebowe wiążą azot w ilości do 100 kg N/ha/rok [TYBURSKI 1993]. W literaturze 
anglojęzycznej najczęściej wyraża się pogląd, że maksymalna ilość azotu wiąza-
nego rocznie przez wolno żyjące bakterie wynosi około 20 kg N/ha [CSIRO 
2006].  

Masę azotu wnoszonego przez drobnoustroje niesymbiotyczne oblicza się, mno-
żąc powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa przez wskaźnik charakteryzują-
cy ilość azotu wnoszonego przez te drobnoustroje (wzór – tabela I.17). 

Tabela 1.17. Wnoszenie azotu przez wolno żyjące mikroorganizmy glebowe (H) 

Powierzchnia użyt-
ków rolnych gospo-

darstwa, ha 
(a) 

Ilość azotu wnoszonego przez 
mikroorganizmy glebowe wiążące 

N2 wg tab. I.16, kg/ha 
(b) 

Masa azotu wniesionego 
przez drobnoustroje nie-

symbiotyczne, kg 
(a x b) 

Przykład: 59 10 590 
Razem H  
Opracowanie własne.  
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2.3.	 Obliczanie	ilości	składników	nawozowych	wynoszonych	
z	gospodarstwa	

2.3.1.	 Ilość	składników	wynoszonych	w	sprzedanych	produktach	rolnych		

Ilość składników wynoszonych z gospodarstwa w sprzedanych produktach rol-
nych2) oblicza się, sumując iloczyny masy sprzedanych produktów roślinnych 
i zwierzęcych i odpowiadającej im zawartości składników nawozowych (wzór – 
tabele I.18 i I.19).  

Tabela I.18. Wynoszenie składników w sprzedanych produktach zwierzęcych (I) 

Rodzaj  
sprzedanego  

produktu 

Masa sprze-
danego 

produktu, dt  
(a) 

Zawartość składnika na-
wozowego w produkcie 

wg tab. I.20, kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w sprzedanym 

produkcie, kg 
N  

(b) 
P  

(c) 
K  

(d) 
N  

(a x b) 
P  

(a x c) 
K  

(a x d) 
1. Przykład:  
tuczniki 22 2,60 0,46 0,22 57,2 10,1 4,8 

2.         

3.        

4.        

Razem I    
Opracowanie własne. 

Tabela I.19. Wynoszenie składników w sprzedanych produktach roślinnych (J) 

Rodzaj  
sprzedanego  

produktu 

Masa sprze-
danego 

produktu, dt  
(a) 

Zawartość składnika na-
wozowego w produkcie wg 

tab. I.20, kg/dt 

Masa składnika nawo-
zowego w sprzedanym 

produkcie, kg 
N  

(b) 
P  

(c) 
K  

(d) 
N  

(a x b) 
P  

(a x c) 
K  

(a x d) 
1. Przykład:  
pszenica ozima 15 1,82 0,32 0,43 27,3 4,8 6,5 

2.         

3.        

4.        

Razem J    
Opracowanie własne. 

                         
2) Zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. 
WE C 235 z 24.12.2002 r. produkty rolne to płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli 
i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpo-
średnim związku z tymi produktami. 
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Do masy składników wynoszonych z gospodarstwa w sprzedanych produktach 
rolnych należy dodać ewentualną masę składników wynoszonych w wyniku zda-
rzeń losowych (nieprzewidywalnych i niezależnych od woli człowieka). Mogą to 
być upadki zwierząt (padłe zwierzęta oddaje się do utylizacji), zniszczenie plonu 
przez pożar czy jego zmycie przez wody powodziowe, gdy następuje wyniesienie 
składników nawozowych poza gospodarstwo. Ilości wyniesionych w ten sposób 
składników oblicza się, sumując iloczyny masy produktów utraconych w wyniku 
wypadków losowych i odpowiadającej im zawartości N, P i K jak w przypadku 
produktów sprzedanych.  

Zawartości składników nawozowych w szerokiej gamie produktów rolnych poda-
no w tabeli I.20. 

Tabela I.20. Zawartość azotu, fosforu i potasu w produktach rolnych  

Rodzaj produktu 
Zawartość, kg/dt produktu 

N P K 
1 2 3 4 

Produkty roślinne 
Pszenica ozima (ziarno) 1,82 0,32 0,43 
Pszenica jara (ziarno) 1,82 0,32 0,43 
Pszenżyto (ziarno) 1,80 0,36 0,46 
Jęczmień (ziarno) 1,71 0,35 0,43 
Żyto (ziarno) 1,59 0,30 0,42 
Owies (ziarno) 1,77 0,29 0,44 
Mieszanki zbożowe (ziarno) 1,80 0,35 0,43 
Proso (ziarno) 2,00 0,65 0,50 
Kukurydza (ziarno) 1,4 0,27 0,44 
Kukurydza na zielonkę   0,381   0,061   0,664 
Rzepak (nasiona) 3,50 0,60 0,80 
Strączkowe (nasiona) – średnio 3,33 0,39 1,04 
Groch (nasiona) 3,50 0,36 1,00 
Nasiona z plantacji nasiennych (trawy, 
motylkowate) 2,00 2,00 3,00 

Buraki cukrowe (korzeń) 0,21   0,029 0,27 
Buraki cukrowe (liście) 0,37 0,03 0,41 
Ziemniaki (bulwy) 0,35 0,05 0,48 
Warzywa (wartość średnia) 0,33   0,035 0,31 
Owoce (świeże) 0,12 0,02 0,20 
Jabłka 0,08 0,01 0,12 
Owoce miękkie 0,22 0,03 0,17 
Trawy polowe na zielonkę 0,41 0,06 0,39 
Motylkowe pastewne (m.in. koniczyna, 
lucerna) na zielonkę 0,56 0,06 0,38 

Siano z traw (85% s.m.) 2,00 0,26 2,00 
Siano o zawartości 25% koniczyny  
i 75% traw (85% s.m.) 2,10 0,26 2,05 
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cd. tab. I.20 

1 2 3 4 
Siano o zawartości 75% koniczyny  
i 25% traw (85% s.m.) 2,30 0,26 2,15 

Siano z koniczyny (85% s.m.) 2,40 0,26 2,20 
Siano z lucerny (85% s.m.) 2,50 0,26 2,30 
Sianokiszonka (25% s.m.) 0,36 0,07 0,45 
Słoma – żyto 0,58 0,11 1,00 
Słoma – pszenica 0,66 0,11 1,06 
Słoma – pszenżyto 0,61 0,11 1,03 
Słoma – jęczmień 0,73 0,11 1,20 
Słoma – owies 0,71 0,14 1,51 
Słoma – kukurydza 0,80 0,20 1,79 
Słoma – rzepak 0,72 0,13 1,68 
Produkty zwierzęce 
Mleko (pełne) 0,54 0,10 0,15 
Jaja 1,94 0,20   0,125 
Wełna 13,40 0,04 1,82 
Żywiec (waga poubojowa) 2,70 0,55 0,22 
Zwierzęta waga żywa 
Konie (100–900 kg) 2,50 0,74 0,17 
Krowy mleczne (550 kg) 2,50 0,74 0,17 
Opasy (550 kg) 2,50 0,74 0,17 
Jałówki 2,50 0,74 0,17 
Cielęta (60 kg) 2,50 0,74 0,17 
Maciory (180 kg) 2,60 0,46 0,22 
Tuczniki (110 kg) 2,60 0,46 0,22 
Prosięta (25 kg) 2,60 0,46 0,22 
Owce 2,50 0,74 0,17 
Jagnięta (40 kg) 2,50 0,74 0,17 
Drób (1,5–6 kg) 2,70 0,60 0,29 
Zwierzęta futerkowe 3,07 0,47 0,26 
Warzywa 
Brokuł 0,35 0,078 0,415 
Burak liściowy 0,24 0,048 0,407 
Burak ćwikłowy 0,30 0,065 0,415 
Cebula 0,20 0,044 0,166 
Chrzan 0,69 0,096 0,623 
Cykoria sałatowa 0,25 0,044 0,415 
Cukinia 0,20 0,039 0,249 
Czosnek 0,34 0,057 0,216 
Endywia 0,20 0,026 0,307 
Fasola karłowa 0,40 0,065 0,249 
Fasola tyczna 0,30 0,035 0,224 
Fenkuł 0,25 0,031 0,407 
Groszek zielony (plon 10 t/ha św.m.) 0,16 0,074 0,332 
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cd. tab. I.20 

1 2 3 4 
Groszek zielony (plon 5 t/ha św.m.) 1,10 0,109 0,332 
Jarmuż 0,50 0,070 0,457 
Kalarepa 0,30 0,044 0,374 
Kalafior 0,35 0,052 0,332 
Kapusta brukselska 0,33 0,105 0,498 
Kapusta biała 0,30 0,044 0,266 
Kapusta czerwona 0,30 0,035 0,291 
Kapusta włoska 0,35 0,052 0,332 
Kapusta pekińska 0,20 0,044 0,291 
Koper ogrodowy 0,35 0,031 0,315 
Kukurydza cukrowa 0,25 0,065 0,440 
Marchew 0,20 0,044 0,374 
Ogórek konserwowy 0,20 0,044 0,415 
Papryka 0,30 0,035 0,291 
Pasternak 0,35 0,087 0,498 
Pietruszka (plon 20 t/ha św.m.) 0,50 0,065 0,664 
Pietruszka (plon 30 t/ha św.m.) 0,40 0,087 0,540 
Pomidor 0,18 0,031 0,291 
Por 0,30 0,044 0,332 
Rzepa 0,15 0,031 0,332 
Rzodkiew 0,20 0,031 0,332 
Rzodkiewka 0,15 0,031 0,315 
Sałata głowiasta 0,20 0,044 0,332 
Sałata krucha 0,20 0,031 0,315 
Sałata lodowa 0,20 0,026 0,266 
Sałata Lollo 0,20 0,031 0,315 
Seler korzeniowy 0,30 0,087 0,498 
Szczypiorek 0,40 0,044 0,249 
Szparag 0,35 0,065 0,291 
Szpinak 0,40 0,061 0,581 

Opracowanie własne na podstawie: warzywa wg: GRZEŚKOWIAK [2006] za: Schweder i in. 
[1998], pozostałe produkty: różne źródła, głównie FAGERBERG i in. [1993], Workshop… 
[1992], WRZASZCZ [2009], RUTKOWSKA [2010], SZEWCZUK [2010]. 

2.3.2.	 Zmiana	stanu	składników	nawozowych	w	materiałach	i	surowcach		
do	produkcji	rolnej	oraz	produktach	wytwarzanych	w	ciągu	roku	

Podczas sporządzania bilansów należy brać pod uwagę fakt, że w ciągu roku 
w gospodarstwie mogła wystąpić zmiana stanu ilości składników nawozowych 
w znajdujących się w nim materiałach i surowcach do produkcji rolnej oraz wy-
twarzanych produktach (takich jak: nawozy, pasze, inwentarz). Zmiana stanu 
składników nawozowych w materiałach, surowcach i produktach, to różnica mię-
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dzy zakumulowaną w nich ilością N, P i K na końcu i na początku roku. W celu 
oszacowania zmiany ilości składników nawozowych w będących na stanie gospo-
darstwa nawozach, paszach czy inwentarzu należy: 
– obliczyć różnicę masy wymienionych zasobów produkcyjnych na końcu i na 

początku roku; 
– wyniki odejmowania uzyskane dla poszczególnych zasobów pomnożyć przez 

odpowiednią zawartość N, P i K wg wzoru podanego w tabelach I.21–I.23.  

Zmiana stanu może oznaczać zwiększenie ilości składników – wartość dodatnia 
lub ich zmniejszenie – wartość ujemna, co odpowiednio można określić jako 
zwiększenie lub zmniejszenie zapasów N, P i K. W razie stwierdzenia zwiększenia 
ilości składników nawozowych w nawozach, paszach czy inwentarzu należy od 
obliczonych przychodów poszczególnych składników do gospodarstwa odjąć war-
tości określające zwiększenie w nim zapasów N, P i K. W razie stwierdzenia 
zmniejszenia ilości składników nawozowych w podanych zasobach produkcyj-
nych należy od obliczonych rozchodów poszczególnych składników z gospodar-
stwa odjąć (ze znakiem „─”, czyli faktycznie dodać) wartości określające zmniej-
szenie w nim zapasów N, P i K. Tak skorygowane wartości przychodów i rozcho-
dów składników nawozowych powinny być zastosowane do obliczenia ich nad-
miaru w gospodarstwie. 

Tabela I.21. Zmiana ilości N, P i K w nawozach w ciągu roku (nawozy mineral-
ne i naturalne) (K) 

Rodzaj 
nawozu 

Masa nawozu, dt  

Zawartość składnika 
nawozowego w nawo-
zie wg tab. I.2 i I.7, 

kg/dt 

Zmiana ilości składników 
nawozowych w nawozach 

w ciągu roku, kg 

na po-
czątku 
roku  
(1 I) 
(a) 

na koń-
cu roku  
(31 XII) 

(b) 

N  
(c)  

P  
(d) 

K  
(e) 

N 
c∙(b–a) 

P 
d∙(b–a) 

K 
e∙(b–a) 

1. Przykład: 
polimag 
305 

7 1 5,0 7,0 19,8 –30 –42 –118,8 

2.          

3.         

4.         

Razem (K)    

Opracowanie własne. 
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Tabela I.22. Zmiana ilości N, P i K w paszach w ciągu roku (pasze treściwe, 
soczyste, objętościowe, zboże) (L) 

Rodzaj  
paszy 

Masa paszy, kg 

Zawartość składnika 
nawozowego w paszy 

wg tab. I.3, I.10 
i I.20, kg/dt 

Zmiana ilości składników 
nawozowych w paszach 

w ciągu roku, kg 

na po-
czątku 
roku  
(1 I) 
(a) 

na koń-
cu roku  
(31 XII) 

(b) 

N  
(c) 

P  
(d) 

K  
(e) 

N 
c∙(b–a) 

P 
d∙(b–a) 

K 
e∙(b–a) 

1. Przykład: 
śruta rzepa-
kowa 

2 10 5,62 1,15 1,71 45,0 9,2 13,7 

2.          

3.         

4.         

Razem L    

Opracowanie własne. 

Tabela I.23. Zmiana ilości N, P i K zakumulowanych w inwentarzu w ciągu roku 
(Ł) 

Kategoria 
zwierząt 

Waga, dt  

Zawartość składnika 
nawozowego w orga-
nizmie zwierząt wg 

tab. I.20, kg/dt 

Zmiana ilości składników 
nawozowych zakumulo-
wanych w zwierzętach 

w ciągu roku, kg 
na począt-

ku roku  
(1 I) 
(a) 

na koń-
cu roku  
(31 XII) 

(b) 

N  
(c) 

P  
(d) 

K  
(e) 

N 
c∙(b–a) 

P 
d∙(b–a) 

K 
e∙(b–a) 

1. Przykład: 
tuczniki  550 440 2,60 0,46 0,22 –286,0 –50,6 –24,2 

2.          

3.         

4.         

Razem Ł    

Opracowanie własne. 
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2.3.3.	 Obliczanie	nadmiaru	azotu,	fosforu	i	potasu	oraz	efektywności	wykorzy‐
stania	tych	składników		

Po oszacowaniu wszystkich składowych bilansu oblicza się całkowite nadmiary 
azotu, fosforu i potasu, nadmiary jednostkowe tych składników jako stosunek 
nadmiaru całkowitego do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz efek-
tywność ich wykorzystania (wzór – tabela I.24). Efektywność wykorzystania 
składników nawozowych jest to wyrażony w procentach stosunek ich ilości wy-
niesionej z gospodarstwa i ilości wniesionej do niego. Efektywność tę oblicza się 
w celu określenia, w jakim stopniu wprowadzone do gospodarstwa składniki 
nawozowe są zużywane bezpośrednio na cele produkcyjne.  

Tabela I.24. Bilans azotu, fosforu i potasu oraz efektywności ich wykorzystania 
w gospodarstwie rolnym 

Lp. Specyfikacja 
Pozycja z 
wcześniej-
szych tabel 

Ilość składnika, kg 

N P K 

1 2 3 4 5 6 
1 przychód 

2 ilość składników wniesionych w nawo-
zach mineralnych A    

3 ilość składników wniesionych w pa-
szach przemysłowych B    

4 ilość składników wniesionych w zaku-
pionych zwierzętach do chowu C    

5 ilość składników wniesionych w nawo-
zach naturalnych D    

6 ilość składników wniesionych w innych 
zakupionych materiałach i surowcach E    

7 ilość składników wniesionych w opa-
dzie atmosferycznym  F    

8 ilość azotu wiązanego symbiotycznie G  X X 

9 ilość azotu wniesionego przez mikro-
organizmy glebowe H  X X 

10 razem przychód (suma: 2–9)     
11 rozchód 

12 ilość składników wyniesionych w 
sprzedanych produktach zwierzęcych  I    

13 ilość składników wyniesionych w 
sprzedanych produktach roślinnych J    

14 razem rozchód (suma: 12–13)     
15 zmiana stanu  

16 
zmiana stanu magazynowego nawo-
zów w ciągu roku (nawozy mineralne 
i naturalne) 

K    
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cd. tab. I.24 

1 2 3 4 5 6 

17 
zmiana stanu magazynowego pasz 
w ciągu roku (pasze przemysłowe, 
soczyste, objętościowe, zboże) 

L    

18 zmiana stanu inwentarza w ciągu roku Ł    

19 razem zmiana stanu zapasów 
(suma: 16–18)     

20 
skorygowany przychód – jeśli na-
stąpił wzrost zapasów (różnica: 
10–19) 

    

21 
skorygowany rozchód – jeśli na-
stąpiło zmniejszenie zapasów 
(różnica: 14–19) 

    

22 nadmiar (różnica: 20–21)     

23 
nadmiar jednostkowy, kg/ha (sto-
sunek: 22/powierzchnia UR go-
spodarstwa) 

    

24 efektywność, % (stosunek: 21/20 
x 100)     

Opracowanie własne.  

2.4.	Wyniki	bilansów	w	przykładowych	gospodarstwach	rolnych	

Spośród różnych rodzajów gospodarstw rolnych największe nadwyżki składników 
mineralnych powstają w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwie-
rzęcą. Dokumentują to liczne prace prowadzone w kraju i za granicą. W warun-
kach rolnictwa francuskiego, na podstawie badań obejmujących 186 gospo-
darstw, stwierdzono, że w gospodarstwach z intensywną produkcją trzody 
chlewnej i drobiu nadmiar azotu wynosił odpowiednio 392–532 kg N/ha/rok, w 
gospodarstwach produkujących mleko i żywiec wołowy oraz wyłącznie żywiec 
wołowy odpowiednio 152–256 kg N/ha/rok, podczas gdy w towarowych gospo-
darstwach z produkcją roślinną (zboża i okopowe) nadwyżka azotu wynosiła 
zaledwie 28 kg N/ha/rok (rys. I.3). 

W warunkach polskiego rolnictwa nadmiary składników mineralnych powstające 
w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą są mniejsze niż 
w państwach o wysoko rozwiniętym rolnictwie, niemniej osiągają też duże war-
tości. Dotyczy to szczególnie gospodarstw zajmujących się wyłącznie lub głównie 
produkcją żywca wieprzowego. W tego rodzaju gospodarstwach z Wielkopolski 
stwierdzono nadmiary N i P, odpowiednio rzędu – 392, 96 oraz 219 i 71 kg/ha 
(tab. I.25). 

W gospodarstwach prowadzących chów bydła nadwyżki N i P są zazwyczaj 
mniejsze. Za reprezentatywne dla nich można uznać nadwyżki azotu i fosforu na 
poziomie 123 kg N/ha i 13 P/ha, odnotowane w trzech typowych gospodarstwach 
specjalizujących się w produkcji mleka na Podlasiu (tab. I.26), regionie w którym 
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Rys. I.3. Nadmiar azotu w gospodarstwach na terenie północnej Francji w zależności od 
specjalizacji produkcji; źródło: SIMON, LE CORRE [1992], zmodyfikowany 

Tabela I.25. Średni bilans nadwyżki i wykorzystanie azotu oraz fosforu w trzech 
gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej w Wielkopolsce  

Wskaźnik 

Profil produkcji w gospodarstwie 

wyłącznie trzoda 
chlewna1) 

głównie trzoda 
chlewna2) 

trzoda chlewna 
+ produkcja 

roślinna3) 
N P N P N P 

1 2 3 4 5 6 7 
Przychód, kg/ha/rok 
- nawozy mineralne   67,8   21,1 123,6 43,8 102,7 22,1 
– mieszanki i koncentraty 321,2 111,2   85,9 28,1   35,3 11,6 
– zboże na paszę 318,8   63,2 103,9 21,4     0,0   0,0 
– materiał siewny     4,0     0,8     1,8   0,3     2,4   0,5 
– zwierzęta (materiał hodowlany)     1,5     0,6     1,4   0,2     0,4   0,1 
– mikroorganizmy wolno żyjące   10,0 –   10,0 –   10,0 – 
– opad atmosferyczny   18,0 –   18,0   0,0   18,0 – 
Razem przychód, kg/ha 741,3 196,9 344,6 93,8 168,8 34,3 
Rozchód, kg/ha/rok 
– żywiec wieprzowy 256,6   45,4   91,2 16,1   29,8   5,3 
– obornik   92,3   55,4 – – – – 
– buraki cukrowe – –   13,5   2,6   21,1   4,1 
– rzepak – –   20,8   4,0 – – 
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cd. tab. I.25 

1 2 3 4 5 6 7 
– kukurydza cukrowa – – – –     4,5   0,9 
– zboże – – – –     9,5   1,9 
Razem rozchód, kg/ha 348,9 100,8 125,5 22,7   64,9 12,2 
Nadwyżka, kg/ha 392,4   96,1 219,1 71,1 103,9 22,1 
Efektywność, %   47,1 51,2   36,4 24,2   38,4 35,6 
Powierzchnia gospodarstwa, ha 13 38 119 
1) Składniki nawozowe wynoszone były wyłącznie w żywcu i nawozach naturalnych.  
2) Składniki nawozowe wynoszone były w ponad 70% w żywcu.  
3) Składniki nawozowe wynoszone były w ok. 45% w żywcu i w ok. 55% w produktach 
roślinnych. 
Źródło: PIETRZAK [2002] na podstawie danych KCDRRiOW Oddz. w Poznaniu. 

Tabela I.26. Przeciętne roczne nadwyżki i wykorzystanie azotu oraz fosforu 
w czterech gospodarstwach prowadzących chów bydła na Podlasiu 

Wskaźnik 

Profil produkcji w gospodarstwach 
produkcja mleczna1) 

(wyniki średnie  
z pięciu lat dla trzech 

gospodarstw) 

produkcja mleczna +  
produkcja roślinna 

(wyniki średnie z pięciu lat 
dla jednego gospodarstwa) 

N P N P 
Przychód, kg/ha/rok 
- nawozy mineralne 108,1 14,1   88,6 14,2 
- pasze treściwe   12,8   3,9     7,5   2,3 
- pasze objętościowe     4,7   0,5     1,8   0,2 
- słoma     0,1     0,01     0,2   0,0 
- zwierzęta - -     0,2   0,1 
- rośliny motylkowe2)     2,3 -     3,9 - 
- mikroorganizmy wolno żyjące   10,0 -   10,0 - 
- opad atmosferyczny   10,6 -   10,6 - 
Razem przychód, kg/ha 148,6 18,6 122,8 16,8 
Rozchód, kg/ha/rok 
- zboże     0,3   0,1   15,4   2,9 
- ziemniaki     0,6   0,1     1,1   0,2 
- buraki cukrowe - -     8,8   1,8 
- mleko   22,1   4,4   13,9   2,6 
- żywiec wołowy     3,0   1,0     1,6   0,4 
Razem rozchód, kg/ha   26,0   5,6   40,8   7,9 
Nadwyżka, kg/ha 122,6 12,9   82,0   8,9 
Efektywność, %   17,5 30,3   33,2 47,0 
Nadwyżka, kg/m3 mleka   29,3    31,1  
1) Uwzględniono gospodarstwa, w których składniki nawozowe wynoszone były wyłącznie 
w produktach zwierzęcych, ewentualnie w bardzo niewielkim udziale w produktach roślinnych. 
2) Bez motylkowych w runi łąkowej. 
Źródło: PIETRZAK [2005]. 
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występuje największa w skali kraju obsada bydła. W analizowanych gospodar-
stwach ukierunkowanych wyłącznie lub głównie na produkcję trzody chlewnej 
lub mleka i żywca wołowego występowały większe nadwyżki N i P niż w gospo-
darstwach prowadzących produkcję mieszaną, przy czym im większy był udział 
produkcji roślinnej w produkcji towarowej gospodarstwa, tym nadwyżki N i P 
były mniejsze (tab. I.25, I.26). Potwierdza to regułę, że gospodarstwa wielokie-
runkowe wywierają znacznie mniejszą presję na środowisko w porównaniu ze 
specjalizującymi się w produkcji zwierzęcej. 

W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą głównymi czynni-
kami wpływającymi na nadmiar składników są zakupione nawozy, które służą 
docelowo do produkcji pasz dla inwentarza, oraz zakupione pasze treściwe. Tych 
ostatnich wprowadza się często do gospodarstwa bardzo duże ilości. Wraz z nimi 
dopływa wówczas znaczna ilość składników mineralnych. W analizowanych go-
spodarstwach zajmujących się wyłącznie lub głównie produkcją trzody chlewnej 
ilość azotu i fosforu wnoszona w paszach przemysłowych i w zbożach na paszę 
z zakupu przewyższała ich ilość w nawozach mineralnych (tab. I.25). Tylko nie-
wielka część zawartych w paszy składników mineralnych przetwarzana jest na 
mleko czy mięso. Niewykorzystana ilość jest wydalana przez zwierzęta w postaci 
odchodów. Stanowią one największe bezpośrednie źródło strat składników mine-
ralnych z rolnictwa.  
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II	 SZACOWANIE	WYMYWANIA	AZOTU		
Z	POSZCZEGÓLNYCH	PÓL		
W	GOSPODARSTWIE	ROLNYM		

Helena	Aronsson,	Barbro	Ulén	

1.	 Wprowadzenie	

Ilości wymywanego azotu mogą znacznie różnić się z poszczególnych pól w da-
nym gospodarstwie, dlatego też straty tego składnika w wyniku wymycia powin-
ny być szacowane dla każdego pola oddzielnie. Klimat, rodzaj gleby i system 
gospodarowania (produkcji) na każdym polu są czynnikami decydującymi 
o wielkości tych strat. Podstawą szacunkowego określenia ilości wymywanego 
azotu jest znajomość czynników, które istotnie wpływają na intensywność tego 
procesu w każdym roku gospodarczym (uprawy). W rzeczywistości istnieje 
ogromna liczba czynników, które mają wpływ na wymycie N, ale na potrzeby 
bardzo szacunkowego określenia tej ilości niektóre z nich są traktowane jako 
kluczowe. Bazując na doświadczeniach szwedzkich, za najważniejsze można 
uznać następujące czynniki:  
– uprawa międzyplonów (ścierniskowe, ozime, wsiewki międzyplonowe); 
– termin wykonania orki; 
– aplikacja nawozów naturalnych, szczególnie w okresie jesiennym; 
– dawki nawozów naturalnych i mineralnych w ciągu roku.  

W tym rozdziale przedstawiono metody szacowania wypłukiwania azotu z po-
szczególnych dziedzin gospodarstwa. Podobne szacunki są wykorzystywane 
przez doradców w Szwecji. Wykorzystane do obliczeń tabele opracowano na 
podstawie pracy HOFFMANN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004], do-
konując pewnych modyfikacji, odpowiednich do sytuacji w Polsce. 

Wymywanie azotu zależy także od naturalnych czynników środowiskowych. 
W związku ze złożonością wpływu różnych czynników na ten proces do określa-
nia wymywanej ilości tego składnika stosuje się tzw. bazowe (podstawowe) wy-
mycie (tab. II.1). Stanowi ono równowartość strat na skutek wymycia N w kon-
wencjonalnej uprawie zbóż (np. jęczmień jary), w warunkach zrównoważonego 
nawożenia mineralnego oraz orki wykonanej w połowie jesieni, ale bez stosowa-
nia nawozów naturalnych. „Wymycie bazowe” zmienia się w zależności od wiel-
kości opadów, innych czynników klimatycznych, gleby i rodzaju produkcji.  

Obliczenie „wymycia bazowego” ma na celu oszacowanie ryzyka wystąpienia 
wymycia azotu w okresie typowego roku. Temperatura i opady rzadko są „nor-
malne”, a występujące ich roczne zróżnicowanie w dużym stopniu wpływa na 
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zmiany w wymywaniu azotu w poszczególnych latach. Tego zróżnicowania nie 
uwzględniono w metodzie szacowania wymycia, przyjmując każdy rok za „nor-
malny”. Wartości statystyczne typowych plonów dla regionu wykorzystano do 
oszacowania „wymycia bazowego” w celu uniknięcia wpływu specyficznych wa-
runków pogodowych, które mogą prowadzić do anormalnego poziomu zbiorów. 

Mimo wymienionych nieścisłości, obliczenia dotyczące wymycia azotu są bardzo 
ważne. Nie wykonuje się ich, aby dokładnie oszacować ilość wymytego azotu 
z konkretnego gospodarstwa, mają one pomóc rolnikowi uzyskać kompleksowy 
obraz gospodarstwa. Na ich podstawie można lepiej zrozumieć, które czynniki 
wywierają największy wpływ na straty wymycia azotu z danego gospodarstwa 
i jakie środki zaradcze należy podjąć, aby jak najbardziej ograniczyć te straty.  

Niniejszą metodę szacowania wymycia azotu opracowano z wykorzystaniem 
wyników projektu wspartego finansowo przez Federację Rolników Szwedzkich 
[HOFFMANN i in. 1999]. Celem projektu było opracowanie metody wspomagania 
rolników w działaniach związanych ze zmniejszeniem wymycia azotu w polowej 
produkcji rolnej. Zaprezentowany model obliczeń został w okresie późniejszym 
przyjęty przez Szwedzką Radę Rolnictwa i zastosowany w komputerowym pro-
gramie Stank in Mind opracowanym na potrzeby doradztwa rolniczego. 

2.	 Metoda	szacowania	wymywania	azotu	

2.1.	 Opis	metody		

Ile azotu będzie wymyte jesienią i zimą? Chronologicznie wymywanie azotu roz-
poczyna się wczesną jesienią, po zbiorze plonów w poprzednim cyklu uprawo-
wym i trwa przez cały okres zimowy do rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego ro-
ślin. Sezon uprawowy trwa od jesieni do jesieni. Zaczyna się, gdy roślinność jest 
zebrana i przygotowuje się pole pod następne uprawy. Różne rośliny mają różną 
długość okresu wegetacyjnego. Wymywanie jest jednak głównie wynikiem 
wszystkich działań podejmowanych w ciągu minionego sezonu uprawy roślin 
(począwszy od siewu do zbioru). W obliczaniu ilości azotu wymywanego z pola 
należy zatem wziąć pod uwagę takie elementy, jak:  
– rodzaj roślin, które były uprawiane na polu w okresie letnim, przed rozpoczę-

ciem jesiennego wymywania azotu; 
– praktyki nawożenia roślin oraz uprawy gleby po ich zbiorze.  

Do celów porównawczych przyjęto ostatecznie założenie, że sezon uprawowy 
obejmuje wszystkie uprawy w okresie od około 1 września danego roku do 31 
sierpnia roku następnego.  

W odniesieniu do każdego pola należy przeanalizować każdy z czterech kluczo-
wych czynników, opisanych w dalszej części pracy, a następnie wybrać odpo-
wiednią wartość parametru charakteryzującego dany czynnik i umieścić ją 
w tabeli II.1. Przydatne w tym zakresie jest posiadanie materiałów  z danymi  na  
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Rys. II.1. Czynniki wpływające na wymywanie azotu w przykładowym okresie obliczenio-
wym (plon, uprawa gleby i stosowanie nawozów naturalnych w 2013 r.), jesień 2013 r.–
wiosna 2014 r.; źródło: ARONSSON, niepublikowane 
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Wymycie bazowe (A) z uwzględnieniem rodzaju gleby i klimatu danego regionu. Wskaźnik 
A jest mnożony przez wskaźnik zależny od rośliny poprzedzającej (B) oraz wskaźnik zależ-
ny od uprawy roli (C), aby uzyskać poziom wymywania (D). Po przemnożeniu przez współ-
czynnik uwzględniający rodzaj nawozu naturalnego i termin jego zastosowania (E) i doda-
niu do wskaźnika wymywania w zależności od intensywności nawożenia (F) uzyskuje się 
sumę szacunkowego wymycia azotu w przeliczeniu na hektar (G). Mnoży się ją następnie 
przez powierzchnię pola (H) w celu obliczenia całkowitej ilości azotu wymytego z pola (I).  

Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 
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temat wielkości zbiorów z poprzedniego roku oraz planu nawozowego. Podczas 
wypełniania tabeli mogą pojawić się problemy. Może się okazać, że podział na 
różne klasy jest zbyt ogólny lub brakuje opcji dla konkretnych sytuacji występu-
jących w gospodarstwie. Wtedy można wybrać wartości najbardziej odpowiednie 
na podstawie własnego doświadczenia (w odniesieniu do warunków dotyczących 
danego gospodarstwa) lub dokonać wyboru na podstawie dostępnych danych 
z literatury, Internetu i in. 

2.2.	 Wymycie	bazowe	związane	z	wpływem	klimatu	i	rodzajem	
gleby	–	czynnik	A	

Rodzaj gleby i uwarunkowania klimatyczne są bardzo ważnymi czynnikami 
wpływającymi na wymywanie azotu (tab. II.2). Wymycie tego składnika w za-
leżności od warunków glebowych i klimatycznych przyjęto na podstawie badań 
prowadzonych w rejonie Gotlandii w Szwecji. To tak zwane „wymycie bazowe” 
oznacza wymycie azotu dla danego pola (kg/ha) w konwencjonalnej uprawie 
zbóż bez stosowania nawozów naturalnych, po wykonaniu pierwszej jesiennej 
orki zaraz po zbiorach. Chcąc określić wymycie azotu w danym gospodarstwie, 
należy określić, w jakim regionie kraju ono się znajduje i dokonać oceny rodzaju 
gleby (piaszczyste, ilaste, gliniaste) na polach należących do tego gospodarstwa. 
Jeśli na polu występują dwa różne rodzaje gleb, możliwe jest oszacowanie „wy-
mycia bazowego” jako wartości pośredniej z przedziału wartości określonych dla 
tych gleb. Warunki naturalne na większości obszaru Polski w dużym stopniu są 
podobne, jak w szwedzkiej krainie Gotlandia, więc należy przyjmować dane za-
warte w tabeli II.2. Oszacowana wielkość wymycia dla danego pola (kg/ha) sta-
nowi „wymycie bazowe”.  

Tabela II.2. Wymycie bazowe (kg N/ha) w zależności od rocznej sumy opadów 
atmosferycznych (mm) i od rodzaju gleby 

Opad  
atmosferyczny 

Wymycie w zależności od gleby 
gleba  

piaszczysta 
piasek  

gliniasty 
gleba  

gliniasta 
gleba  

organiczna 
500–700 30 20 15 30 
700–1000 40 30 20 40 

Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 

2.3.	 Wpływ	roślin	uprawianych	w	poprzednim	roku	–	czynnik	B	

Największe wymycie azotu występuje w okresie jesieni i zimy, tj. na początku 
każdego roku uprawowego. Jest ono w dużej mierze kształtowane sposobem 
wykorzystania pola w poprzednim roku uprawowym. Tak więc także rośliny 
uprawiane w poprzednim zmianowaniu wpływają na poziom wymycia azotu 
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w bieżącym cyklu uprawowym. Jeśli więc nowe rośliny uprawne zostaną zasiane 
jesienią, to zmniejszy się wymycie azotu, co trzeba uwzględnić w szacowaniu 
strat. Do tabeli II.1 należy wprowadzić wartość parametru charakteryzującego 
główny (kluczowy) czynnik z tabeli II.3 dla rośliny uprawnej, która występowała 
na polu 1 lipca poprzedniego roku, a jeśli roślina została wysiana jesienią, należy 
wybrać odpowiednio dopasowaną do niej kombinację obejmującą uprawę po-
przedzającą i uprawę bieżącą (np. dla kombinacji obejmującej zboża w poprzed-
nim roku i rzepak w bieżącym roku współczynnik wynosi 1,1).  

Uprawy następcze (występujące w kolejnej rotacji płodozmianu), które generują 
większe wymycie azotu niż zboża, np. ziemniaki i rośliny oleiste, mają współ-
czynnik większy niż 1,0 – tabela II.3.  

Tabela II.3. Wpływ roślin uprawianych w poprzednim roku na wymycie azotu 
w zależności od regionu (na podstawie warunków występujących w regionie 
Götlandia, Szwecja) 

Roślina uprawiana w poprzednim roku uprawowym Współczynnik 
Zboża  1,0 
Zboża poprzedzone zbożami ozimymi 0,9 
Zboża poprzedzone rzepakiem ozimym 0,8 
Rzepak  1,2 
Rzepak poprzedzony zbożami ozimymi 1,1 
Zboża lub rzepak w uprawie z wsiewką poplonową  0,7 
Zboża lub rzepak w uprawie z poplonem 0,9 
Zboża w uprawie z wsiewką traw i motylkowatych  0,7 
Przemienne użytki zielone niezaorane w ciągu roku 0,6 
Przemienne użytki zielone przyorane do września 2,0 
Przemienne użytki zielone przyorane jesienią (od października do 
listopada) 1,9 

Ziemniaki 1,7 
Ziemniaki z poplonem lub plonem ozimym 1,2 
Buraki cukrowe (z przyoraną częścią zieloną) 0,9 
Groch i fasola 1,3 
Przypadek szczególny – przyoranie przemiennych użytków zielo-
nych: jeżeli orka miała miejsce wiosną przed siewem, wymywanie 
się nasili, dlatego współczynniki dla upraw z tabeli II.3 powinny 
zostać pomnożone przez współczynnik 1,5 zanim zostaną wprowa-
dzone do tabeli formularza: Ryzyko wymywania azotu (tabela II.1). 

1,5 

Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 

Z kolei rośliny, które przyczyniają się do mniejszego wymycia azotu, np. burak 
cukrowy, mają współczynnik mniejszy niż 1,0. Oczywiście, nie wszystkie rośliny 
uprawne zostały uwzględnione w tabeli II.3. W przypadku gdy krótkotrwały uży-
tek zielony zaorano wiosną, przed wprowadzeniem nowej uprawy, należy na to 
zwrócić szczególną uwagę (patrz przypadek szczególny podany w tabeli II.3).  
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Danych z tabeli II.3 nie można traktować jedynie jako wartości wymycia związa-
nych z daną uprawą. Na przykład wskaźniki wymycia w takich przypadkach, jak: 
rośliny pastewne, ugór, burak cukrowy i rośliny poplonowe, uwzględniają po-
prawki (korekty) związane z innymi czynnikami mającymi wpływ na zmniejsze-
nie wymycia azotu, np. późnym terminem orki, uprawą bezorkową. Dane źró-
dłowe zostały w związku z tym częściowo zmodyfikowane.  

2.4.	 Wpływ	terminu	wykonania	orki	–	czynnik	C	

Częste zabiegi uprawowe i związane z nimi mieszanie gleby stymulują uwalnia-
nie z niej azotu azotanowego, zwłaszcza jeśli uprawa odbywa się na początku 
jesieni. W razie opóźnienia lub niewykonania zabiegów uprawowych jesienią 
wymycie azotanów jest mniejsze. W związku z tym do tabeli II.1 należy wstawić 
współczynnik z tabeli II.4, uwzględniający termin wykonania orki w roku po-
przednim. Jeśli na danym polu jest uprawiana roślina wieloletnia z przeznacze-
niem na paszę, należy zastosować współczynnik z wiersza „brak orki jesienią”. 
W przypadku ziemniaków, buraków i upraw korzeniowych należy przyjąć, że 
zbiór oznacza to samo, co uprawa gleby późną jesienią. Wskaźnik uwzględniają-
cy wpływ terminu uprawy gleby dotyczy okresu po zbiorze plonów. 

Tabela II.4. Wpływ terminu wykonania orki na wymywanie azotu 

Termin orki Współczynnik 
Wczesna jesień (nawet wrzesień) 1,0 
Późna jesień (październik–listopad) 0,8 
Brak orki jesiennej 0,7 
Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 

2.5.	 Wpływ	nawozów	naturalnych	–	czynnik	E	

Jeśli nawóz naturalny jest stosowany jesienią, część zawartego w nim azotu 
zostanie wymyta. Ponadto z nawozem wprowadzony zostaje do gleby zarówno 
azot dostępny dla roślin (mineralny), jak i niedostępny dla nich azot organiczny, 
a uwalnianie azotu mineralnego z tego ostatniego nie zawsze jest zsynchronizo-
wane z cyklem jego pobierania przez rośliny. Oznacza to, że ryzyko wymycia 
azotu nieznacznie zwiększa się również po wiosennej aplikacji. Do pól, na które 
zastosowano nawóz naturalny, zawsze będzie więc przypisany współczynnik 
większy niż 1,0. Jak wynika z tabeli II.5, w warunkach wiosennej aplikacji obor-
nika i płynnych nawozów naturalnych wymycie azotu jest tylko nieznacznie 
większe niż w przypadku zastosowania jedynie nawozów mineralnych w zrów-
noważonych dawkach. Po zastosowaniu nawozów naturalnych jesienią wymycie 
jest natomiast większe niż po stosowaniu nawozów mineralnych. Gnojówka 
(mocz zwierząt gospodarskich wraz z możliwą niewielką ilością kału i/lub wody; 
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zawiera przeciętnie 1–3% suchej masy) składa się głównie z dostępnego dla 
roślin azotu amonowego, dlatego jej działanie nawozowe może być porównywal-
ne z działaniem azotowych nawozów mineralnych. Obornik zawiera z kolei nie-
mal wyłącznie azot w formie organicznej. Dlatego uwalnianie azotu mineralnego 
z obornika może być wolniejsze niż z innych nawozów naturalnych, zarówno 
stałych, jak i płynnych. Prawdopodobnie najbardziej korzystne ze względu na 
wymycie azotu jest stosowanie obornika jesienią, a nie wiosną. Istnieją rozbież-
ności w zakresie dopuszczalnego terminu stosowania nawozów, jednak przepisy 
w tym zakresie powinny być bezwzględnie przestrzegane (nawozy naturalne 
oraz organiczne w postaci płynnej i stałej powinny być stosowane w okresie od 
1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawach pod 
osłonami, tj. w szklarniach, inspektach, namiotach foliowych). 

Tabela II.5. Dodatkowe straty azotu w stosunku do wymycia bazowego w za-
leżności od rodzaju nawozu naturalnego i terminu jego zastosowania1) 

Rodzaj nawozu 
Współczynnik w zależności od terminu nawożenia 

jesień wiosna 
Obornik 1,15 1,1 
Gnojowica 1,30 1,1 
1) Wielkość strat oszacowano, przyjmując dawkę nawozu naturalnego 20–40 t/ha. 
Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 

2.6.	 Wpływ	intensywności	nawożenia	–	czynnik	F	

Jeśli pole jest nawożone nawozami naturalnymi lub mineralnymi w dawkach 
odpowiadających potrzebom pokarmowym uprawianych roślin, można uznać, że 
wymywanie azotu jest małe. Gdy zastosuje się zbyt duże dawki nawozów, wy-
mycie zwiększy się, chociaż przedawkowanie tego składnika nie jest zamierzone. 
Dzieje się tak na przykład podczas suszy letniej, ponieważ małe rośliny nie mogą 
w pełni korzystać z azotu wprowadzonego wraz z nawozami wiosną i wczesnym 
latem. 

Podczas szacowania, czy a jeżeli tak, to o ile za dużo azotu zastosowano na po-
le, należy zacząć od oszacowania ilości azotu dostępnego dla roślin, który pozo-
stał z poprzedniego sezonu wegetacyjnego, tzn. do całkowitej ilości azotu mine-
ralnego dostarczonego w nawozach mineralnych i/lub naturalnych i należy dodać 
ilość przewidywanych dodatkowych strat na skutek wymywania ze względu na 
przekroczenie optymalnej dawki nawozów dla przeciętnych plonów uzyskiwanych 
na różnych glebach (wyrażone w kg N/ha). W ten sposób uzyskuje się sumę 
wymycia (G) w tabeli II.1. Należy porównać ilość zastosowanego azotu z zaleca-
ną jego dawką potrzebną do uzyskania zamierzonego (planowanego) plonu 
uprawianych roślin. Dobrym źródłem danych liczbowych (przewodnikiem) w tym 
zakresie są „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków 
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zielonych” [JADCZYSZYN i in. 2010] opracowane w IUNG. Zastosowana dawka 
azotu stanowi sumę ilości azotu z nawozu mineralnego i oczekiwanej (określonej 
w przybliżeniu) ilości azotu zawartego w nawozach naturalnych zastosowanych 
pod uprawę. Jeżeli rzeczywista ilość azotu jest większa niż zalecana, należy od-
czytać z tabeli II.6 o ile większego wymycia azotu z pola należy się spodziewać, 
a ilość ta (wynik) zostanie dodana w tabeli II.1, co pozwoli uzyskać ostateczną 
wartość wymycia w przeliczeniu na hektar powierzchni (G). W zależności od 
rodzaju uprawianej rośliny i terminu uprawy roli, rodzaju i okresu stosowania 
nawozów końcowa wartość wymycia (G) będzie większa lub mniejsza od wymy-
cia bazowego. 

Całkowite wymycie azotu dla danego pola oblicza się, mnożąc całkowite wymycie 
G (kg/ha) z tabeli II.1 przez powierzchnię pola. 

Tabela II.6. Przewidywane dodatkowe wymywanie (kg/ha) ze względu na prze-
kroczenie optymalnej dawki nawożenia dla przeciętnych plonów uzyskiwanych 
na różnych glebach 

Przekroczenie zaleca-
nych dawek azotu dla 
przeciętnych plonów 

kg N/ha 

Wymywanie w zależności od gleby 

gleba  
piaszczysta 

piasek  
gliniasty 

gleba  
gliniasta 

gleba  
organiczna 

10–20 3 2 2 3 
20–30 6 4 4 6 
30–40 10 5 5 10 
40–50 16 7 7 16 
50–60 22 8 8 22 

Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 
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III	 SZACOWANIE	RYZYKA	ZMYWANIA		
FOSFORU	Z	POSZCZEGÓLNYCH	PÓL		
W	GOSPODARSTWIE	ROLNYM		
NA	PODSTAWIE	BADAŃ	GLEBY		
I	POZIOMU	NAWOŻENIA		

Barbro	Ulén	

Straty fosforu z pól są znacznie mniejsze niż straty azotu, ale są bardziej istotne 
ze względu na bytowanie żywych organizmów w wodach, do których przedostaje 
się zmywany fosfor. Średnią ilość fosforu zmywanego rocznie z gruntów ornych 
w Polsce szacuje się na 0,4 kg/ha. Z tej ilości większa część dociera do Morza 
Bałtyckiego [HELCOM 2012]. Zmywanie fosforu wykazuje dużą zmienność prze-
strzenną i może różnić się na poszczególnych polach, a nawet może znacznie się 
różnić w ramach danego pola w danym gospodarstwie. Ilość tego składnika ule-
gająca zmywaniu jest trudna do oszacowania, dlatego często omawiane są czyn-
niki stwarzające ryzyko zmywania, a nie tylko dane ilościowe dotyczące strat 
fosforu. Ważnymi czynnikami wpływającymi na spłukiwanie fosforu są: rodzaj 
gleby, warunki atmosferyczne i sposób gospodarowania związany z uprawą roli 
(gleby) i roślin, nawożeniem mineralnym oraz stosowaniem nawozów natural-
nych.  

W niniejszym rozdziale zaprezentowano, na podstawie wyników z eksperymen-
tów laboratoryjnych, względne ryzyko zmywania fosforu z gleby w zależności od 
jej zasobności w ten składnik [SVANBÄCK i in. 2013]. Zawartość fosforu w glebie 
została przeliczona do wartości odpowiadającej wynikom analiz zasobności gleb 
w fosfor oznaczonym wg metody Egnera-Riehma (stosowanej w Polsce) [ERIKS-

SON i in. 2013].  

Klasyfikacji gleb ze względu na zasobność w fosfor dokonuje się na podstawie 
zawartości w nich tlenku fosforu (V) (dawna nazwa P2O5 – pięciotlenek fosforu) 
oznaczonego metodą Egnera-Riehma z wykorzystaniem ekstrakcji chemicznej. 
Wyróżnia się pięć klas zasobności gleb w fosfor (tab. III.1). Od zasobności gleb 
w fosfor zależy wielkość plonów, ale ma ona również decydujące znaczenie 
w procesie zmywania fosforu i jego przedostawania się do wód powierzchnio-
wych, jak pokazano na fotografii III.1. Przyczyną strat fosforu z gleby poszcze-
gólnych pól jest występowanie na nich „placów sorpcyjnych”, czyli w których 
związki fosforu są zatrzymywane (sorbowane) w dużych ilościach (miejsca te są 
swoistego rodzaju „pułapką”).  
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Tabela III.1. Klasyfikacja gleb mineralnych w zależności od ich zasobności 
w fosfor oznaczany metodą Egnera-Riehma (ekstrakcja chemiczna) 

Klasa zasobności gleby Poziom zasobności Zawartość, mg P2O5/kg gleby 
I bardzo niski <50 
II niski 51–100 
III średni 101–150 
IV wysoki 151–200 
V bardzo wysoki >200 

Źródło: MERCIK (red.) [2002]. 

 

 
Zasobność gleb w fosfor 

 – bardzo niska    – niska    – średnia    – wysoka    – bardzo wysoka 

Fot. III.1. Mapa przykładowego gospodarstwa z naniesionymi wynikami analizy gleby do-
tyczącymi zasobności w fosfor; opracowanie własne 
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Zależności między zawartością fosforu w glebie i plonowaniem roślin oraz między 
ilością fosforu zmywanego z gleby są różne dla różnych gleb. Można sformuło-
wać jednak ogólny wniosek, że w celu uzyskania zadowalającej wydajności nale-
ży nawozić gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w fosfor (<100 mg P2O5/kg 

gleby), podczas gdy na glebach zakwalifikowanych do klasy średniej zasobności 
w fosfor (120 mg P2O5/kg gleby) uzyskuje się dobre plony nawet bez nawożenia, 
a jednocześnie ryzyko zmywania fosforu w dużych ilościach jest niskie.  

Na glebach zaliczanych do I lub II klasy zasobności w fosfor uzyskiwane plony 
rzadko są większe niż na glebach należących do III klasy zasobności w ten 
składnik, ale większe jest ryzyko jego zmywania (rys. III.1). Na podstawie wyni-
ków analiz laboratoryjnych stwierdzono, że ilość fosforu w spływie powierzch-
niowym z gleb II klasy zasobności może być 3–4 razy większa niż z gleb należą-
cych do III klasy zasobności (tab. III.2). Zdecydowanie nie zaleca się nawożenia 
fosforem gleb zawierających ponad 200 mg P2O5/kg gleby (I klasa zasobności). 
Zamiast tego zaleca się wykorzystywanie rezerwy fosforu glebowego, zmniejsza-
jąc w ten sposób ryzyko jego wynoszenia wraz ze spływem powierzchniowym. 

   
Rys. III.1. Względna wysokość plonów (za 1 przyjęto plon w warunkach zrównoważonego 
nawożenia, w którym taka sama ilość składników jest wprowadzana do gleby, jak została 
z niej pobrana przez rośliny) uzyskana w dwóch szwedzkich wieloletnich eksperymentach 
nawozowych [EJDE 2012]; względne ryzyko wypłukiwania fosforu oszacowano na podsta-
wie stężenia fosforu oznaczonego w spływach z tych samych miejsc w badaniach laborato-
ryjnych [SVANBÄCK i in. 2013]; plony na podstawie wyników długoletnich szwedzkich eks-
perymentów wg EJDE [2012] 

 

Klasa zasobności gleby w P Klasa zasobności gleby w P 
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Tabela III.2. Ryzyko zmywania fosforu z trzech typowych rodzajów gleb 
w Szwecji w zależności od ich klasy zasobności w fosfor 

Klasa zasobności 
gleby 

Rodzaj gleby (pH) 
piasek pylasty (5,8) piasek gliniasty (7,5) glina (6,6) 

I 0,01 0,01 0,01 
II 0,02 0,02 0,02 
III 0,1 0,04 0,3 
IV 0,4 0,15 0,8 
V >0,8 >0,25 >2,0 

Opracowanie własne na podstawie stężenia fosforu w spływach powierzchniowych w wa-
runkach doświadczalnych z zastosowaniem sztucznego deszczowania.  

Nie tylko zasobność gleby w fosfor wpływa na wielkość jego strat na skutek 
spływu powierzchniowego, ale również stosowanie nawozów mineralnych lub 
naturalnych, zwłaszcza gdy gleba jest mokra, a nawożenie wykonuje się po 
ulewnym deszczu lub roztopach. Jednakże ryzyko zmywania fosforu po zastoso-
waniu nawozu naturalnego zwykle zwiększa się wraz ze zwiększeniem się ogól-
nej zawartości P w glebie (tab. III.3). Jest to zilustrowane na rysunku III.2. 
W związku z tym bardzo ważne jest, aby nie nawozić gleb o wysokiej zasobności 
w fosfor dużymi dawkami nawozów naturalnych. 

Tabela III.3. Potencjalne ryzyko zmywania fosforu (wyrażone jako stężenie P 
w mg/dm3) przed zastosowaniem nawozów naturalnych i po ostatnim takim 
zabiegu, oszacowane na podstawie badań laboratoryjnych z zastosowaniem in-
tensywnego sztucznego deszczowania (wartości średnie dla trzech rodzajów gleb 
podanych w tabeli III.2) 

Klasa zasobności 
gleby w P 

Ryzyko zmywania P 
Zwiększenie ryzyka 

zmywania bez stosowania na-
wozów naturalnych 

po stosowania nawo-
zów naturalnych 

I 0,01 0,02 0,01 
II 0,02 0,05 0,03 
III 0,15 0,5 0,36 
IV 0,45 1,4 0,95 
V >1,00 >3,2 >2 

Ryzyko zmywania po zastosowaniu nawozu naturalnego (wyrażone jako różnica stężenia 
P) zazwyczaj zwiększa się wraz ze zwiększaniem się zawartości fosforu w glebie (mg 
P/dm3). 
Źródło: ARONSSON na podstawie HOFFMAN i in. [1999] oraz ARONSSON i TORSTENSSON [2004]. 
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Rys. III.2. Ilość spłukiwanego fosforu z gleby przed zastosowaniem nawozu naturalnego 
(gnojowica bydlęca) oraz po jego zastosowaniu w zależności od zasobności gleby w fosfor; 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Sveriges lantbruksuniversitet i Jord-
bruksverket SLU website and educational material from the Swedish Board of Agriculture  
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IV	 OCENA	PÓL	I	ŚRODKI	ZARADCZE		
WSPOMAGAJĄCE	ZARZĄDZANIE		
SKŁADNIKAMI	POKARMOWYMI		
W	GOSPODARSTWIE	ROLNYM		

Barbro	Ulén,	Stefan	Pietrzak	

1.	 Wprowadzenie	

Pierwszym etapem w procesie oceny gospodarstwa jest systematyczne groma-
dzenie wszystkich informacji, którymi rolnik dysponuje na temat sposobów 
uprawy, stosowanych technologii, warunków terenowych itp. Na podstawie ana-
lizy zebranych informacji można ocenić ryzyko strat składników nawozowych 
z gospodarstwa do wód. Zebrane dane, takie jak mapy zasobności gleb, mapy 
topograficzne i inne rodzaje informacji są wykorzystywane do identyfikacji ist-
niejących rowów wzdłuż granic pól i szacowania odległości od gospodarstwa do 
otwartych cieków. Na podstawie analiz map mogą zostać wyznaczone tereny 
nasycone wodą, tereny zalewowe i podmokłe. 

Drugim etapem oceny ryzyka strat azotu i fosforu jest „spacer” po gospodar-
stwie rolnym, odbyty wspólnie z doradcą, w celu omówienia różnych możliwych 
do zastosowania na danym terenie działań ograniczających ryzyko strat składni-
ków nawozowych. Informacje dotyczące poszczególnych gospodarstw są pry-
watnymi informacjami wymienianymi jedynie między rolnikiem i doradcą, nie 
zgłaszanymi jakimkolwiek organom czy osobom trzecim. Ocena ryzyka na tym 
etapie nie obejmuje oznaczania ilościowego strat składników nawozowych lub 
jakiegokolwiek kosztorysowania w zakresie ograniczania ich wymywania.  

Obserwacje w terenie mogą obejmować:  
− rodzaj produkcji zwierzęcej oraz rodzaj i system przechowywania nawozów 

naturalnych (obornika, gnojówki, gnojowicy); 
− sposób zaprojektowania i utrzymania podwórza w gospodarstwie (przecho-

wywanie nawozów naturalnych i sposób odprowadzania wód opadowych); 
− kompostowanie i składowanie obornika na polach (gdzie, jak długo, jak dużo, 

jak często?); 
− tereny pastwiskowe (gdzie, jakie zagęszczenie zwierząt?, dostęp do brzegu 

strumienia itp.); 
− poszczególne pola: rodzaje gleby, ukształtowanie terenu, poziom wód grun-

towych, rodzaj upraw, systemy uprawy, plonowanie, występowanie rowów 
melioracyjnych czy śródpolnych oczek wodnych i in.;  
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− obszary brzegowe wzdłuż cieków, a także ich zagospodarowanie i wykorzysty-
wanie; warunki ekologiczne (ptactwo, grupy drzew, śródpolne oczka wodne).  

Czynniki zwiększające ryzyko wymywania fosforu i azotu można podzielić na 
cztery grupy: 
− warunki w obejściu, w pomieszczeniach dla zwierząt, w tym system żywienia 

zwierząt; 
− pole i jego specyficzne cechy, w tym zakwaszenie gleby, istnienie rowów 

otwartych i podziemnych systemów drenażowych;  
− agrotechnika, w tym uprawa, płodozmian, nawożenie nawozami naturalnymi 

i mineralnymi; 
− czynniki związane z zabezpieczeniem wód powierzchniowych odbierających 

spływy.  

2.	 Podwórze	i	budynki	gospodarskie		

2.1.	 Przechowywanie	nawozów	naturalnych	

Spływy z podwórza i odcieki z budynków inwentarskich zwiększają straty skład-
ników pokarmowych, szczególnie w tych gospodarstwach rolnych, w których 
obornik składowany jest na podwórzu bezpośrednio na gruncie (rys. IV.1). Do 
składowania obornika powinny być wykorzystywane gnojownie ze ścianami 
bocznymi chroniącymi przed niezamierzonym przemieszczaniem się gromadzo-
nego obornika poza ich obręb z wodoszczelnym dnem ze spadkiem w kierunku 
kolektora odbierającego odcieki oraz zbiornikiem do gromadzenia wody gnojowej 
z systemem kanałów doprowadzających (rys. IV.2). Zaleca się, żeby pojemność 
gnojowni (także innych zbiorników) zapewniała przechowywanie nawozów natu-
ralnych przez minimum 6 miesięcy. Półroczna pojemność magazynowa wynika 
z potrzeby składowania nawozów zwierzęcych w okresie późnojesienno-zimo-
wym, kiedy nie należy ich stosować na pola.  

Skierowanie wody gnojowej do zbiornika przyczynia się do zmniejszenia ryzyka 
strat składników pokarmowych. Składowanie obornika na polach blisko budyn-
ków inwentarskich rok po roku to marnowanie składników odżywczych, a dodat-
kowo tworzenie obszaru wysokiego ryzyka, czyli miejsca nadmiernej koncentra-
cji substancji odżywczych w glebie. Głównymi czynnikami wpływającymi na stra-
ty amoniaku w czasie składowania nawozów naturalnych, w tym obornika, są ich 
właściwości (pH, zawartość suchej masy), temperatura i warunki wietrzne, tech-
nika napełniania zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz układania pryzmy 
obornika, czas przechowywania.  

Straty amoniaku z płyt obornikowych, zwłaszcza jeśli fermentacji obornika towa-
rzyszy wysoka temperatura, mogą być duże. Obecność np. torfu w ściółce 
zmniejsza straty tego związku podczas przechowywania. Inną skuteczną metodą  
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Rys. IV.1. Mechanizm transportu azotu i fosforu do wód z pryzmy obornika posadowionej 
bezpośrednio na gruncie; źródło: PIETRZAK [2013] 

 

Rys. IV.2. Płyta obornikowa ze zbiornikiem do gromadzenia odcieków; źródło: ITP-GCB 
Tylicz 
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zmniejszenia strat amoniaku ze składowisk obornika może być zadaszenie 
umieszczane nad płytą z obornikiem (fot. IV.1). Taki dach odprowadza również 
wody deszczowe, które mogłyby spowodować wyciek składników nawozowych 
z pryzmy obornika, jeśli drenaż odprowadzający odcieki do zbiornika nie jest 
w pełni skuteczny lub brak tego drenażu w ogóle.  

 

 

Fot. IV.1. Przykryta pryzma obornika ogranicza emisję amoniaku do atmosfery oraz elimi-
nuje występowanie odcieków do wód gruntowych; źródło: HILBORN, LEBEAU [2013] 

 

W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska do zbiornika na gnojo-
wicę można również kierować ścieki z dojarni (o ile nie są łączone ze ściekami 
z gospodarstw domowych). Emisję amoniaku w budynkach inwentarskich można 
zmniejszyć, utrzymując obszar wolny od odchodów stałych i moczu. W oborach 
bezściołowych konstrukcja rusztów powinna umożliwiać swobodne przemiesz-
czanie się odchodów do kanałów gnojowych, które powinny być wykonane w taki 
sposób, aby minimalizować odsłoniętą powierzchnię znajdującej się w nich gno-
jowicy. W oborach i chlewniach ściołowych zaleca się stosowanie większej ilości 
słomy na ściółkę i zapewnienie szybkiego odpływu moczu do zbiornika, jak rów-
nież utrzymanie w dobrym stanie poideł i przewodów doprowadzających wodę, 
aby uniknąć wycieku wody.  
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2.2.	 Gospodarowanie	wodą	w	podwórzu		

Ryzyko strat składników pokarmowych w gospodarstwie można zmniejszać po-
przez odpowiednie gospodarowanie wodą w obejściu, np. zużywanie tylko nie-
zbędnej ilości wody do mycia maszyn, budynków inwentarskich i ich wyposaże-
nia oraz kierowanie zużytej wody do szczelnych zbiorników. Należy dążyć do 
unikania marnotrawstwa wody. Zła gospodarka wodna w obrębie gospodarstwa 
przyczynia się do powstawania dużych ilości zanieczyszczonej wody (fot. IV.2), 
którą trzeba zagospodarować. Jednym z rozwiązań jest budowa stawów wy-
chwytujących zanieczyszczone odpływy z podwórzy i budynków inwentarskich 
(patrz rozdz. V). Takie stawy mogą również działać jako bariera, zapobiegająca 
przedostawaniu się składników nawozowych z nieszczelnych zbiorników na płyn-
ne nawozy naturalne lub odcieki z pryzmy obornika bezpośrednio do systemu 
rowów, zbiorników wodnych czy naturalnych cieków. Inną opcją jest wykonanie 
innej bariery, np. wału ziemnego, zapobiegającej wyciekom do wód powierzch-
niowych. Zbiorniki na płynne nawozy naturalne znajdujące się w odległości 
mniejszej niż 100 m od jeziora lub cieku powinny być chronione wałem jako 
dodatkowym zabezpieczeniem, zapewniającym zatrzymanie całej objętości na-
wozu w zbiorniku.  

 

Fot. IV.2. Zanieczyszczona woda spływająca z podwórza gospodarskiego; fot. Bob Emble-
ton  
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3.	 Żywienie	dostosowane	do	zapotrzebowania	zwierząt	

3.1.	 Zmniejszenie	pobierania	azotu	i	fosforu	zawartych	w	paszy		

Zwierzęta gospodarskie są często karmione paszami zawierającymi większą niż 
zalecana dawką azotu i fosforu w celu zabezpieczenia się przed obniżką produk-
cji powodowaną deficytem tych składników. Ta dodatkowa ilość w niektórych 
gospodarstwach rolnych może stanowić aż 30–50% zapotrzebowania zwierząt. 
Nie przyczynia się ona do wzrostu zwierząt i może doprowadzić do nadmiernych 
strat obu głównych, a także śladowych składników odżywczych, przyczyniając 
się do zanieczyszczenia gleby, do której trafia wraz z odchodami. Dlatego też 
właściwe zbilansowanie składników pokarmowych w paszy jest kluczowym spo-
sobem zapewniającym zdrowie zwierząt i odpowiednią produkcję, a jednocześnie 
minimalizującym negatywny wpływ na środowisko i obniżającym koszty produk-
cji. W celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych 
wszystkie komponenty paszowe pochodzące zarówno z zakupu, jak i własnej 
produkcji wymagają właściwego zarządzania nimi oraz bilansowania składników 
pokarmowych i wartości odżywczej. Bilansowanie dawek stwarza szansę zapew-
nienia zdrowia zwierząt i wymagań produkcyjnych z jednoczesnym minimalizo-
waniem negatywnego wpływu na środowisko.  

Efektywność wykorzystania składników odżywczych w produkcji zwierzęcej nie 
jest duża, ponieważ tylko niewielka ich część dostarczana zwierzętom wraz 
z paszą jest przez nie wykorzystywana produkcyjnie. Efektywność wykorzystania 
tych składników zależy od gatunku zwierząt. W odniesieniu do azotu wynosi ona 
w przybliżeniu od 13 do 28% w przypadku krów mlecznych, od 5 do 13% 
w przypadku owiec i od 4 do 10% w przypadku bydła mięsnego. Rzeczywiste 
wykorzystanie azotu i fosforu zależy również od wieku zwierząt, jak podano 
przykładowo dla trzody chlewnej (tab. IV.1). 

Tabela IV.1. Efektywność wykorzystania azotu i fosforu z pasz w żywieniu trzo-
dy chlewnej w zależności od wieku (grupy produkcyjnej) 

Kategoria trzody chlewnej Wykorzystanie fosforu, % Wykorzystanie azotu, % 
Prosięta  14 18 
Tuczniki  39 47 
Opracowanie własne na podstawie danych Sveriges lantbruksuniversitet (Szwedzka Aka-
demia Rolnicza). 

Ważna jest również faza cyklu produkcyjnego – więcej N i P z paszy wykorzystu-
ją krowy w okresie laktacji niż krowy zasuszone.  

Zmiana diety w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko 
wpływa na koszty produkcji zwierzęcej. Pasze z zakupu często zawierają naj-
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mniej kosztowne komponenty, które wnoszą nadmiar składników odżywczych, 
ponieważ w tańszych surowcach często jest gorsza równowaga aminokwasowa 
i są one mniej strawne. W niektórych gospodarstwach mieszanki pasz, roślin 
uprawnych z resztkami innych roślin lub odpadami z produkcji warzywniczej 
często stanowią ważną część diety zwierząt. Również te składniki paszowe wy-
magają zrównoważonego zarządzania – bilansowania składników pokarmowych 
i wartości pokarmowej, aby możliwa była poprawa efektywności wykorzystania 
pasz.  

Pomocnym narzędziem, służącym ograniczaniu ilości azotu i fosforu w diecie 
zwierząt, a przez to zmniejszaniu ich ilości w odchodach, są komputerowe pro-
gramy żywieniowe. Umożliwiają one bilansowanie i optymalizację receptur pa-
szowych dla zwierząt gospodarskich w dostosowaniu do potrzeb bytowych i pro-
dukcyjnych.  

Zmniejszenie ilości fosforu w diecie jest szczególnie ważne, gdyż fosfor zawarty 
w kale stanowi ok. 95–98% całkowitej ilości wydalonego fosforu. Dodatkowo 1% 
jest wydalane z moczem i ok. 1% z potem oraz w procesie oddychania. Związek 
między spożyciem fosforu a jego zawartością w kale przedstawiono na rysunku 
IV.3. Regulując zawartość fosforu w paszy oraz zwiększając efektywność jego 
wykorzystania w produkcji zwierzęcej, zmniejsza się ilość fosforu wydalanego 
z odchodami. Wszystkie rodzaje odchodów zwykle zawierają dużą ilość fosforu 
i mało azotu w stosunku do wymagań roślin. W ciągu ostatnich 50 lat poziom 
zalecanej suplementacji fosforu w celu spełnienia wymagań krów mlecznych 
 

 
Rys. IV.3. Związek między spożyciem fosforu i jego zawartością w kale krów mlecznych 
w okresie laktacji; źródło: WU i in. [2001] 
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sukcesywnie spada, a choroby związane z niedoborem tego składnika u krów 
występują niezwykle rzadko. Potwierdzają to wyniki badań w wielu krajach 
(USA, Kanada i Szwecja), według których w żywieniu krów mlecznych częściej 
występuje nadmiar fosforu niż jego deficyt w stosunku do wymagań pokarmo-
wych zwierząt. W szwedzkich badaniach stwierdzono większe stężenie fosforu 
w odchodach krów poza okresem laktacji niż w odchodach krów mlecznych 
w okresie laktacji (tab. IV.2.), co wskazuje na nadmierną ilość tego składnika 
w spożywanej paszy przez krowy w okresie pozalaktacyjnym [ÖGREN 2013].  

Tabela IV.2. Całkowita zawartość fosforu (Pog) (g/kg s.m.) oraz udział nieorga-
nicznej frakcji P (Pnorg) w P ogólnym (Pog) w kale krów w okresie laktacji oraz 
poza nim 

Faza cyklu produkcyjnego 
krowy 

Zawartość Pog  
g/kg s.m. 

Udział Pnorg w Pog  
% 

Laktacja 7,0 49 
Poza laktacją 7,6 57 
Źródło: ÖGREN [2013].  

Uzupełnianie fosforem diety krów mlecznych wypasanych na pastwiskach jest 
zbędne z wyjątkiem okresu ich laktacji, ale nie dotyczy to krów w późnym okre-
sie ciąży. Odchody krów pozostawiane na pastwiskach są wykorzystywane przez 
rośliny i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jeśli jednak ruń 
pastwiskowa jest rozrzedzona, a gleba zbita, istnieje dość duże ryzyko strat 
fosforu.  

Z kolei w paszach dla trzody chlewnej i dla drobiu trzeba zwiększać dostępność 
fosforu. Podstawę żywienia świń stanowią pasze roślinne o zróżnicowanej zawar-
tości fosforu (w granicach 3–12 g/kg s.m. paszy) i różnej jego dostępności. 
Składnik ten występuje w paszach jednocześnie w dwóch formach fitynowej 
(nieprzyswajalnej) i niefitynowej (przyswajalnej). Najpowszechniej fityniany 
występują w ziarnach zbóż (od 55 do 77%), nasionach roślin oleistych i strącz-
kowych. Zwierzęta monogastryczne (trzoda chlewna oraz drób) nie mają takiej 
flory bakteryjnej jak przeżuwacze i nie są w stanie same wytwarzać fitazy, tym 
samym fosfor związany w postaci związków fitynowych jest dla nich niedostęp-
ny. Skutkuje to dużą ilością niestrawionego fosforu, który jest wydalany. Zawar-
tość strawnych form P różni się znacznie w poszczególnych rodzajach pasz (tab. 
IV.3). Uzupełnienie paszy dla trzody chlewnej syntetyczną fitazą zmniejsza po-
trzebę dodawania mineralnego fosforu. Fitaza zwiększa dostępność fosforu 
w paszy i umożliwia zmniejszenie całkowitej zawartości fosforu w paszy bez 
wpływu na produkcję. Po zastosowaniu dodatku fitazy zawartość fosforu w paszy 
dla trzody chlewnej może zostać zmniejszona o 30%.  
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Tabela IV.3. Całkowita zawartość fosforu i udział fosforu strawnego (nie pod-
danego obróbce cieplnej) i wydalanego fosforu w różnych suchych paszach dla 
trzody chlewnej 

Pasza 
Zawar-
tość P 
(%) 

Udział P (%) strawnego 
w paszy 

Udział P (%) wydalonego 
w stosunku do ogólnej 

ilości P w paszy 
granulowanej mielonej granulowanej mielonej 

Jęczmień  0,5 0,1 0,2 72 68 
Mączka rybna 39,1 32,8 30,1 16 23 
Łubin (biały) 3,8 1,1 1,9 70 50 
Lucerna 22,4 4,7 4,5 79 80 
Kukurydza  0,1 0,3 0,3 72 72 
Melasa z buraków 5,4 0,9 1,1 84 80 
Owies 0,8 0,2 0,3 69 68 
Groch  0,9 0,4 0,4 61 53 
Pulpa ziemniaczana1)  1,9 – 1,5 – 20 
Śruta rzepakowa 9,6 7,0 3,1 37 68 
Makuchy (wytłoki) 
rzepakowe 8,1 2,9 2,5 41 32 

Żyto 0,5 0,2 0,2 64 70 
Pszenżyto 0,5 0,2 0,2 63 70 
Soja (nasiona) 4,0 2,2 1,3 45 68 
Pszenica paszowa2)  0,9 0,4 0,3 60 70 
Otręby pszenne3)  1,1 1,0 0,3 81 75 
Słonecznik  4,1 – 0,8 – 19 
1) Pulpa ziemniaczana – produkt uboczny z ekstrakcji skrobi ziemniaczanej. Mokra pulpa 
ziemniaczana stanowi mieszaninę skórki i miazgi komórkowej i ze względu na dużą wilgot-
ność (87%) oraz bogaty skład chemiczny (skrobia 4,8%, błonnik roślinny 4,9%, białko 
0,5%) jest nietrwała, podatna na zakażenia liczną mikroflorą.  
2) Pszenica paszowa – produkt uboczny z wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego 
ziarna pszenicy; zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego 
usunięto mniej bielma niż z otrąb pszennych. 
3) Otręby pszenne – produkt uboczny z wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego 
ziarna pszenicy; zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego 
usunięto większą część bielma.  
Źródło: SLU, zmodyfikowana. 

3.2.	 Żywienie	na	mokro	i	kontrolowana	fermentacja	pasz		

W systemie żywienia trzody chlewnej na mokro typowe pasze suche (w postaci 
pasz jednoskładnikowych lub mieszanek paszowych) miesza się z wodą (ewen-
tualnie także z płynnymi produktami ubocznymi przemysłu rolno-spożywczego). 
Przygotowane w ten sposób pasze płynne podawane są zwierzętom w postaci 
świeżej lub podfermentowanej.  
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Zwilżanie paszy dla świń na krótko przed karmieniem powoduje aktywację fitazy 
endogennej (enzymu, który zwiększa dostępność fosforu związanego w zbożach) 
zawartej w ziarnie zbóż, zmniejszając tym samym lub nawet eliminując koniecz-
ność uzupełniania fosforu mineralnego.  

W żywieniu trzody chlewnej systemem na mokro wykorzystanie paszy przez 
zwierzęta jest lepsze niż w żywieniu na sucho (rys. IV.4), w wyniku czego ich 
organizm zatrzymuje więcej azotu, a tym samym mniejsza ilość jest wydalana. 
 

a) 

  
b) 

 
Rys. IV.4. Wpływ systemu żywienia prosiąt odsadzonych w wieku 5 tygodni na wyniki 
odchowu: a) prosięta w przedziale wagowym 9–16 kg; b) prosięta w przedziale wagowym 
8–20 kg; opracowanie własne na podstawie: MILEWSKA [2009] za: NIELSEN i in. [1983]  
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Oznacza to, że w systemach produkcji trzody chlewnej bazujących na żywieniu 
paszami zwilżonymi można stosować racje żywieniowe zawierające mniej fosfo-
ru, niż zwykle się zaleca. W jednym z eksperymentów stwierdzono, że zwilżanie 
pasz treściwych przez 2,5 godziny przed podaniem zwierzętom powoduje kilku–
kilkudziesięcioprocentowe zmniejszenie ilości wydalanego fosforu. 

3.3.	 Żywienie	fazowe	

Zwierzęta gospodarskie będące w różnych fazach wzrostu i w różnych fazach 
cyklu rozrodczego mają bardzo zróżnicowane wymagania pokarmowe. Rozdzie-
lanie i grupowanie zwierząt na podstawie ich wymagań pokarmowych umożliwia 
dokładniejsze obliczanie indywidualnych dawek żywieniowych. Dzięki temu efek-
tywność wykorzystania składników pokarmowych przez zwierzęta jest większa, 
a ilość azotu i fosforu wydalanego w odchodach mniejsza. 

Okres tuczu w żywieniu tuczników można podzielić na kolejno po sobie następu-
jące podokresy (żywienie fazowe), przy czym w każdym z nich poziom białka 
w paszy powinien być ściśle dostosowany do potrzeb tucznika i obniżać się wraz 
ze wzrostem zwierząt. W przypadku świń należy zmniejszać zawartość procen-
tową białka w paszy wraz z przybieraniem przez nie masy ciała; wynika to ze 
zmniejszającego się zapotrzebowania na białko. Równocześnie, aby poprawić 
jakość białka, należy stosować dodatki lizyny (głównego aminokwasu limitujące-
go w przypadku trzody chlewnej). Według niektórych badań, tucz 4-fazowy 
i uzupełnienie ilości białka 7% lizyny może zmniejszyć wydalanie azotu przez 
tuczniki nawet o 56% w porównaniu z występującym w warunkach żywienia 
w systemie jednofazowym z dodatkiem 5% lizyny (tab. IV.4). 

Tabela IV.4. Wydalanie azotu przez trzodę chlewną w warunkach żywienia  
1- i 4-fazowego  

Wyszczególnienie  

Wydalanie (kg N na tucznika) w warunkach 
żywienia  

1-fazowego  żywienia 4-fazowego 

zawartość lizyny w białku,% 
5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Pobranie azotu 6,3 5,66 5,14 4,72 4,35 4,04 
Retencja azotu  2,29 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
Ilość wydalanego azotu 4,01 3,4 2,88 2,45 2,09 1,78 
Stosunek ilości wydalanego 
azotu, % 100 85 72 61 52 44 

Źródło: POTKAŃSKI [1997] za KRICHGESSNER i in. [1994]. 
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4.	 Wybrane	elementy	charakterystyki	pola		

4.1.	 Zakwaszenie	gleby		

Efektywność wykorzystania azotu, fosforu i potasu przez rośliny zależy od pH 
gleby. Gdy pH wynosi poniżej 5, absorpcja azotu i fosforu jest znacznie mniejsza 
(rys. IV.5). W glebie o niskim pH duża część fosforu jest unieruchomiona przez 
związki manganu, żelaza lub aluminium, a w glebie o wysokim pH jest związana 
przez wapń. Na niektórych glebach rozpuszczalność fosforu może być duża, na-
wet gdy pH jest niskie, co w konsekwencji zwiększa ryzyko zmywania tego 
składnika (rys. IV.6). Kwaśny odczyn gleby oraz warunki beztlenowe blokują 
proces nitryfikacji, powodują straty gazowe oraz wpływają na nietrwałość azota-
nów i azotynów (azotanów (III) i (V)), które ostatecznie są wymywane lub ule-
gają przemianom do azotu cząsteczkowego. Jest to najważniejsza przyczyna 
strat azotu w glebie. Gleby zakwaszone często charakteryzują się małą produk-
tywnością, co może prowadzić do zmniejszenia zawartości materii organicznej 
w glebie i długotrwałego dalszego pogorszenia produkcyjności danego pola. 
Oznacza to również słabe wykorzystywanie składników pokarmowych przez 
uprawy i zwiększone ryzyko wymywania składników odżywczych w dłuższej per-
spektywie czasowej. Utrzymanie odpowiedniej urodzajności danego pola oraz 
zmniejszenie wymywania umożliwia zastosowanie zabiegu wapnowania (fot. 
IV.3). Jest to więc ważny zabieg.  

 
4,5         5,0        5,5         6,0         6,5        7,0         7,5         8,0         8,5     pH 

 
Rys. IV.5. Dostępność azotu, fosforu i potasu dla roślin uprawnych w zależności od pH 
gleby; źródło: DOCK GUSTAVSSON i in. [2004]  

Wapnowanie ogólnie pozytywnie wpływa na właściwości fizyczno-chemiczne 
gleby i wzrost roślin, oddziałując na nie na kilka różnych sposobów. Sprzyja roz-
wojowi części korzeniowej roślin, dzięki czemu następuje lepsze pobieranie 
składników pokarmowych. Zwiększenie pH przyczynia się do stopniowego uwal-
niania przyswajalnego fosforu, zwiększając w ten sposób jego wykorzystanie 
z nawozów i gleby. W wyniku wapnowania pobieranie fosforu przez niektóre 
rośliny zwiększa się nawet o 200–300% w przypadku kukurydzy – 60% owsa, 
a ok.  10–20% koniczyny  [HOŁUBOWICZ-KLIZA 2006].  Poprawiająca się  struktura  

                                      Azot 

                                     Fosfor

                                      Potas
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Rys. IV.6. Ilość fosforu wyekstrahowanego z próbek gleb o wysokiej zasobności w fosfor 
w zależności od ich odczynu (eksperymenty prowadzono na doświadczeniach w Szwecji, 
gdzie pH modyfikowano dodatkiem kwasu lub zasady); źródło: ERIKSSON, informacja ustna 

 

 
Fot. IV.3. Rozsiewanie wapna; fot. M. Robinson 
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gleby pozytywnie wpływa na pobieranie substancji pokarmowych przez rośliny 
i w konsekwencji zmniejsza się zapotrzebowanie na nawozy. Tak więc wapnowa-
nie ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania składników odżywczych 
przez rośliny. Zabieg ten wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji orga-
nicznej oraz procesu nitryfikacji, które najefektywniej przebiegają, gdy odczyn 
gleby jest słabo kwaśny lub obojętny. Przyczyniając się do lepszej przewiewności 
gleb, wapnowanie przeciwdziała bardzo niekorzystnym procesom denitryfikacji, 
które prowadzą do strat azotu. Przyczynia się ono także do lepszego pobierania 
azotu w formie amonowej przez rośliny. Regulacja odczynu gleby do słabo kwa-
śnego–obojętnego jest bardzo ważna również ze względu na rozwój bakterii 
wiążących wolny azot z powietrza. Poza tym stosowanie nawozów wapniowo- 
-magnezowych może być tańsze niż samych nawozów magnezowych i jest ko-
rzystne dla gleb piaszczystych, o małej zawartości substancji organicznej. 
O niedoborze Mg można mówić, gdy zawartość tego składnika wynosi poniżej 
80–150 mg MgO na kg gleby.  

Nawozy wapniowe można podzielić na trzy grupy ze względu na zawartość wap-
nia lub jego postać (tab. IV.5.): 
− zawierające wapń w postaci tlenku – CaO lub wodorotlenku – Ca(OH)2, 
− zawierające wapń w postaci węglanu – CaCO3, 
− zawierające wapń w postaci tlenku i węglanu – CaO + CaCO3. 

Tabela IV.5. Nawozy wapniowe, które mogą być stosowane do odkwaszania gleb 

Grupa Nazwa nawozu Związek chemiczny Zawartość CaO, % 

I 
wapno rolnicze palone CaO 60–80 
wapno pokarbidowe Ca(OH)2 65–70 

II 

wapniak mielony rolniczy 

CaCO3 

45 
kreda nawozowa 45 
kreda łąkowa (wapno łąkowe) 40 
margiel rolniczy 15–40 
wapno posodowe1) 40–50 
wapno pocelulozowe1) 40 
wapno pokekowe1) 35 
wapno poflotacyjne1) 40 
wapno defekacyjne1) 15–30 

III 
wapno rolnicze mieszane 

CaO+ CaCO3 
50 

miał wapienny rolniczy 45–50 
1) Rodzaje wapna, będące odpadami poprodukcyjnymi. 
Źródło: KRZEBIETKE, BENEDYCKA [2006], zmodyfikowana. 

Nawozy zawierające wapno palone (CaO) lub wapno hydratyzowane pokarbido-
we Ca(OH)2 jako substancję czynną (grupy I i III, tab. IV.5) są odpowiedniejsze 
na gleby o dużej zawartości części spławialnych lub zbite gleby ciężkie, gdyż 
nawozy te poprawiają strukturę gleby. Wapno palone działa bardzo szybko, 
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wzmacnia wiązania między cząsteczkami gleby i sprzyja tworzeniu się struktury 
gruzełkowatej. W szwedzkich doświadczeniach polowych wykazano, że wapno 
palone stosowane na glebę ciężką, gliniastą pozytywnie wpłynęło na jej struktu-
rę i poprawiło właściwości sorpcyjne agregatów glebowych, co z kolei wpłynęło 
na zmniejszenie zmywania fosforu. Warunkiem osiągnięcia pożądanego efektu 
jest jednak stosowanie wapna na gleby względnie suche oraz równomierne wy-
mieszanie wapna z glebą.  

Nawozy wapniowe zawierające pokruszone skały wapienne (CaCO3) są odpo-
wiedniejsze na gleby piaszczyste, działają wolniej, ale dłużej, w związku z czym 
zmiana pH następuje łagodnie.  

W celu oszacowania wpływu wapnowania na pH danej gleby, a także ustalenia 
właściwej dawki nawozu potrzebne są informacje o zawartości materii organicz-
nej i strukturze gleby. Gleby kwaśne mogą być wapnowane do uzyskania pH ok. 
6,5, gleby torfowe do uzyskania pH 5–5,5. Wymagana ilość nawozów wynosi od 
1 do 14 t CaO na ha w zależności od rodzaju gleby (tab. IV.6).  

Należy również pamiętać, że nawozy wapniowe mogą zawierać metale ciężkie, 
takie jak kadm czy ołów, ich zawartość jest regulowana prawnie (tab. IV.7).  

Tabela IV.6. Zapotrzebowanie na wapno (w tonach wapna palonego mielonego 
o zawartości 50% CaO na ha) w celu zwiększenia wartości pH gleb o ok. 0,5 
jednostki w przedziale 5,0–6,5 

Zawartość 
substancji 

organicznej 
% 

Ilość wapna konieczna do zastosowania na gleby o zawartości części 
spławianych (%) 

<5 
gleby 

piaszczy-
ste 

5–15 
gleby 
ilaste 

15–25 
gleby piasz-

czysto- 
-gliniaste 

25–40 
gleby 

gliniaste 

40–60 
gleby 

gliniaste 
ciężkie 

>60 
gleby 

bardzo 
ciężkie 

<2 1 2 4 6 8 9 
2–3 2 3 5 7 9 10 
3–6 3 4 6 8 10 11 
6–12 5 6 8 10 12 14 

Źródło: Swedish Agricultural Board. 

Tabela IV.7. Maksymalne dopuszczalne w Polsce zawartości kadmu i ołowiu 
w nawozach wapniowych 

Składnik 
Maksymalna dopuszczalna zawartość składnika w nawozach 

wapiennych,  
mg/kg CaO 

wapienno-magnezowych,  
mg/kg CaO + MgO 

Kadm 8 15 
Ołów  200 600 

Źródło: Rozporządzenie… [2008].  
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4.2.	 Inne	istotne	elementy	charakterystyki	pola		

Na strukturę gleby, jej żyzność i produkcyjność w znacznym stopniu wpływa 
sposób jej uprawy. Duże ryzyko strat fosforu może występować na glebach 
o wysokiej zasobności w ten składnik. Dlatego nawozów naturalnych nie powinno 
się stosować na polach (lub części pól), na których występują gleby zakwalifiko-
wane do najwyższych klas zasobności w fosfor (patrz rozdz. III).  

Na skutek zabiegów agrotechnicznych na powierzchni pola mogą powstawać 
zastoiska wody (fot. IV.4), co z reguły jest spowodowane zaburzeniami prze-
puszczalności gleby powstającymi wskutek zagęszczenia gruntu. Wpływa to ne-
gatywnie na wzrost roślin, plon i utrudnia dalsze zabiegi uprawowe. Śródpolne 
zastoiska wody wskazują miejsca potencjalnego zwiększonego ryzyka strat fos-
foru w następstwie przesączania się wody przez profil glebowy. Również w przy-
padkach większych opadów fosfor jest zmywany do cieków bądź instalacji od-
wadniających. Może to nastąpić na przykład po obfitych opadach deszczu 
w okresie letnich burz albo po długotrwałych opadach, a także podczas rozto-
pów, gdy gleba jest zamarznięta.  

 
Fot. IV.4. Zastoiska wody powstałe w koleinach utworzonych po przejeździe maszyn rolni-
czych; fot. John Poyser  
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Zagęszczaniu gleby i tworzeniu się zastoisk sprzyja stosowanie bezorkowego 
systemu uprawy. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, należy co pewien czas wy-
konać pełną uprawę pola wraz z orką głęboką, a także na bieżąco poddawać 
konserwacji wszystkie urządzenia melioracyjne i odwadniające. 

Spływ powierzchniowy (fot. IV.5) występuje w wyniku zaburzenia przepuszczal-
ności gleby, po podniesieniu się poziomu wód podziemnych i intensywnych opa-
dach deszczu lub na skutek topnienia śniegu, gdy gleba jest zamarznięta. Woda 
może również spływać (niekoniecznie w sposób widoczny) z obszarów wyżej 
położonych, głównie zalesionych, na pola uprawne leżące na skraju lasu. Brak 
„rowów opaskowych” wokół pól może być zatem główną przyczyną strat fosforu. 
Mogą występować również podpowierzchniowe przepływy wody, na przykład 
ponad tzw. podeszwą płużną. Erozja wodna na polach może odbywać się zarów-
no na powierzchni gleby, jak i w glebie. Widoczny przepływ wody występuje 
zazwyczaj na powierzchni gleby o dużej zawartości części spławialnych, ale może 
również wystąpić wewnątrz profilu glebowego, gdy woda przepływa szybko 
i może tworzyć kanały. Ryzyko zmywu fosforu jest większe na polach ze starymi 
systemami drenarskimi. Konserwacja systemu odwadniającego (jeśli istnieje) 
i naprawa uszkodzeń jest ważna dla zmniejszenia spływu składników biogen-
nych. 

 
Fot. IV.5. Spływ powierzchniowy z pola powstały po przejściu opadów burzowych; fot. 
Lynn Betts  
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5.	 Uprawy		

5.1.	 Okrywa	roślinna	gruntów	ornych		
w	okresie	jesienno‐zimowym	

Skutecznym sposobem ograniczania strat składników pokarmowych na gruntach 
ornych w okresie jesienno-zimowym jest utrzymywanie w tym czasie okrywy 
roślinnej („zielone pola”) na tych gruntach. Szczególnie dotyczy to gleb lekkich 
w łagodnych warunkach klimatycznych. Jednoroczne rośliny ozime, tj. pszenica 
ozima czy rzepak ozimy, mogą tworzyć okrywę roślinną, która w okresach inten-
sywnych opadów i w chłodnym klimacie aktywnie pobiera dostępny azot i fosfor 
z gleby bardziej skutecznie niż uprawy jednoroczne jare. Podobną funkcję mogą 
pełnić międzyplony (dawna nazwa: poplony). Międzyplony są to szybko rosnące 
rośliny, które mogą być wysiewane równocześnie z plonem głównym lub tuż po 
siewie plonu głównego (fot. IV.6). W momencie zbioru plonu głównego, czyli 
w okresie późnego lata i jesienią, roślina międzyplonowa ma już dobrze ukształ-
towany system korzeniowy zdolny do pobierania azotu z gleby. Azot, który 
mógłby ulec wymyciu, jest pobierany przez roślinę międzyplonową i wykorzy-
stywany do jej wzrostu. Po okresowym unieruchomieniu na skutek wbudowania 
go w tkanki roślinne składnik ten ponownie zostanie wprowadzony do gleby 
w momencie zakończenia uprawy międzyplonu, np. poprzez jego zaoranie. Mię-
dzyplon powinien być zaorany możliwie jak najpóźniej jesienią lub wczesną wio-
sną. Wybór gatunków roślin stosowanych jako międzyplony zależy od warunków 
klimatycznych i glebowych. W Polsce, w zależności od wymagań glebowych, 
zaleca się:  

 
Fot. IV.6. Gorczyca biała jako międzyplon ścierniskowy; fot. L. Zimny 
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a) na gleby słabsze: łubin żółty, seradelę, facelię i żyto;  
b) na gleby średnie: groch siewny pastewny (peluszkę), słonecznik, łubin wą-

skolistny, gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę ozimą;  
c) na gleby żyzne: bobik i wykę jadalną, rzepak i rzepik ozimy.  

Należy pamiętać, że płodozmian złożony głównie z roślin zbożowych może mieć 
negatywny wpływ na strukturę gleby, a trawy i rośliny motylkowate zwiększają 
zawartość materii organicznej, co jest szczególnie ważne w glebach gliniastych.  

5.2.	 Krótkotrwałe	użytki	zielone		

Zarówno wieloletnie, jak i krótkotrwałe użytki zielone potencjalnie są skutecz-
nym elementem przyczyniającym się do zmniejszania strat składników pokar-
mowych (rys. IV.8). Stosowanie w płodozmianie krótkotrwałych użytków zielo-
nych lub mieszanek motylkowato-trawiastych, w odróżnieniu od upraw jedno-
rocznych, może zmniejszyć straty azotu i fosforu wywołane spływami powierzch-
niowymi, erozją gleby, a także wymywaniem z wodami gruntowymi. Użytki zie-
lone mogą być użytkowane zarówno ekstensywnie, jak i intensywnie.  

 
Rys. IV.8. Stężenie azotanów w wodzie z rowów melioracyjnych i z drenów w zależności od 
sposobu użytkowania pól na obszarze szczególnie narażonym na azotany w Anglii, zima 
2005–2006; źródło: ADAS za LORD i in. [2006] 

Niskonakładowy wypas bydła mięsnego jest często praktykowany na terenach, 
na których inne wykorzystanie gruntów jest ograniczone, oraz tam gdzie wypas 
może przyczynić się do utrzymania dużej różnorodności gatunkowej dzikiej fau-
ny i flory. Ilość składników pokarmowych wprowadzanych z zewnątrz jest za-
zwyczaj mała, podobnie jak obsada zwierząt i ich produkcyjność. Z kolei inten-
sywna produkcja mięsa lub mleka na bazie pasz treściwych i zielonki pobieranej 
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w wyniku wypasu, charakteryzująca się wysoką wydajnością, może skutkować 
wprowadzaniem azotu w ilości odpowiadającej dawce 200–400 kg N/ha rocznie.  

Uzyskanie korzystnego wpływu na środowisko dzięki wieloletnim uprawom tra-
wiastym wymaga właściwego gospodarowania nimi. Utrzymywanie wieloletnich 
upraw (zasiewów) traw jest korzystne ze względu na zachowanie różnorodności 
biologicznej i magazynowanie węgla w glebie.  

Krótkotrwałe zasiewy traw są korzystne z innych powodów – przede wszystkim 
ze względu na ochronę gleb i wód. Jednakże regularna orka i zamiana użytków 
zielonych na grunt orny mogą być kluczowym czynnikiem w generowaniu strat 
węgla i azotu oraz w niekorzystnym oddziaływaniu na kształtowanie różnorodno-
ści biologicznej. 

6.	 Stosowanie	nawozów	mineralnych	i	naturalnych		

6.1.	 Ogólne	zasady	nawożenia	mineralnego		

Stosowanie nadmiernych dawek azotu i fosforu w postaci nawozów mineralnych 
stanowi bardzo duże zagrożenie dla środowiska i jest powodem strat, także fi-
nansowych. Należy dążyć do jak najlepszego dostosowania nawożenia do po-
trzeb pokarmowych roślin. W glebach organicznych (>20% materii organicznej) 
mobilność, a tym samym dostępność składników odżywczych jest większa niż 
w glebach mineralnych, w związku z czym ilość stosowanych nawozów może być 
często mniejsza niż na glebach mineralnych.  

Obsada zwierząt w DJP/ha jest pochodną liczby i rodzaju zwierząt utrzymywa-
nych w gospodarstwie w stosunku do powierzchni użytków rolnych, czyli grun-
tów, na które można stosować nawozy naturalne [RAMIRAN 2010]. Wskaźnik 
ten wykorzystuje się m.in. do charakterystyki gospodarstwa w celu uniknięcia 
nadmiernego nawożenia pól. 

Pobieranie próbek i analiza zawartości fosforu i azotu w oborniku dostarcza cen-
nych informacji. Zawartość wymienionych składników w oborniku należy 
uwzględnić w planie nawozowym w celu dostosowania dawek i terminów stoso-
wania nawozów mineralnych do wymagań roślin, a tym samym uniknąć ich 
nadmiaru. Cechy obornika i innych nawozów naturalnych mogą się bardzo róż-
nić. Przechowywany i kompostowany obornik ma zazwyczaj mniej azotu bezpo-
średnio dostępnego dla roślin (N-NH4 + N-NO3) w stosunku do całkowitej jego 
zawartości niż np. gnojowica.  

Z kolei pobieranie próbek i analiza próbek gleb uprawnych umożliwia zgroma-
dzenie informacji na temat zawartości w nich fosforu i potasu, co również należy 
uwzględnić w planie nawożenia w celu uniknięcia przenawożenia lub zubożania 
gleby. Analiza zawartości azotu w glebie jest trudna ze względu na bardzo 



 IV Ocena pól i środki zaradcze wspomagające zarządzanie… 67 

zmienną jego ilość w ciągu roku). Dlatego wszystkie próbki gleby powinny być 
pobierane i poddawane analizie tuż przed planowanym stosowaniem nawozów.  

Prawidłowy plan nawozowy sporządza się na podstawie analizy gleby i wymagań 
roślin. Plan umożliwia zrównoważone (co do ilości poszczególnych składników) 
gospodarowanie składnikami nawozowymi w celu optymalizacji ich wykorzysta-
nia przez różne uprawy. Plany nawozowe powinny być sporządzane indywidual-
nie dla każdego pola i każdej uprawy, według sekwencji działań przedstawionych 
na rysunku IV.9. 

 

Rys. IV.9. Sekwencja działań niezbędnych do sporządzenia planu nawozowego; opracowa-
nie własne 

6.2.	 Ogólne	zasady	stosowania	nawozów	naturalnych	

Stosowanie nawozów naturalnych, podobnie jak mineralnych, w ilościach prze-
kraczających aktualne zapotrzebowanie roślin na fosfor i azot zawsze wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem strat tych składników. Dlatego należy unikać stosowa-
nia dużych dawek tych nawozów. Ze względu na brak danych o wielkości emisji 
amoniaku w różnych warunkach i systemach aplikacji nawozów, jak i ilości orga-
nicznie związanego azotu, która staje się dostępna dla roślin w okresie wegeta-
cyjnym, nie udało się dotychczas dokładnie określić efektywności wykorzystania 
obornika i kompostu. Jednakże analiza zawartości składników nawozów wytwo-
rzonych w gospodarstwie umożliwia dostosowanie ich dawek do potrzeb roślin 
uprawnych. Ryzyko wymywania zwiększa się w przypadku stosowania nawozów 
rok po roku na te same pola. Nawozy powinny być stosowane równomiernie na 
wszystkich polach na terenie gospodarstwa. Jest bardzo ważne, nawet jeśli odle-
głości transportu są duże. Gleby organiczne (>20% materii organicznej) wyma-
gają szczególnej ostrożności i na takich glebach dawkę nawozu należy zmniej-
szyć. Kompostowanie obornika w pryzmach powinno odbywać się na polu, na 
którym nawóz ten ma być później zastosowany. Mieszanie materiału i krótki czas 
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kompostowania przyczyniają się do zmniejszenia strat azotu ulatniającego się do 
atmosfery. Rozrzucanie nawozów późną jesienią może poważnie zwiększyć ryzy-
ko wymycia substancji odżywczych nawet bezpośrednio do cieku, szczególnie 
podczas intensywnych opadów. Dużym ryzykiem strat składników jest obarczone 
stosowanie nawozów na glebie nasyconej wodą czy na spadzistym terenie, nara-
żonym na spływ powierzchniowy. Szczególną ostrożność w stosowaniu nawozów 
zaleca się również na glebach gliniastych, w okresie suszy, gdy na powierzchni 
gleby widoczne są pęknięcia. Podsumowując, gdy stosuje się nawóz bogaty 
w azot, trzeba przestrzegać zaleceń podanych w tabeli IV.8.  

Tabela IV.8. Zalecenia dotyczące stosowania nawozów naturalnych zasobnych 
w azot (zwykle nawozu płynnego w postaci gnojowicy) 

Zalecane warunki stosowania nawozów Sytuacje, w których należy unikać  
stosowania nawozów 

Wiosną przed siewem zbóż  Jesienią przed siewem zbóż ozimych 
W uprawie wiosennej na rosnące rośliny 
(gnojowica) 

Jesienią przed siewem wiosennym 

Na użytkach zielonych do późnej jesieni 
(gnojowica) 

Przed odłogowaniem, zwłaszcza jesienią 

W uprawach o długim okresie wegetacji Na rośliny o krótkim okresie wegetacji, po 
których nie występuje międzyplon (po-
plon), takich jak ziemniaki 

W uprawach z międzyplonem 

Opracowanie własne. 

6.3.	 Unikanie	stosowania	nawozów	mineralnych	i	naturalnych		
na	obszarach	wysokiego	ryzyka	

Obszary wysokiego ryzyka są to obszary szczególnie narażone na duże niebez-
pieczeństwo szybkiego transportu substancji rozpuszczonych lub zawiesin do 
cieków (fot. IV.7, IV.8, IV.9). Tam gdzie jest to możliwe, należy unikać dopływu 
potencjalnych zanieczyszczeń. Największe straty fosforu występują wraz z erozją 
cząstek glebowych i w wyniku zmywania z gleb zasobnych w ten składnik (rys. 
IV.10). Systematyczne stosowanie nawozów mineralnych i obornika na tych 
obszarach powoduje dalsze zwiększanie się nadmiaru fosforu w glebie i zwiększa 
jego straty. Unikanie stosowania nawozów mineralnych ogranicza uruchamianie 
i transport zanieczyszczeń z gruntów rolnych do wody, szczególnie na obszarach 
położonych w pobliżu cieków. Unikanie stosowania gnojowicy i gnojówki na ta-
kich obszarach zmniejsza ryzyko odpływu składników nawozowych ze spływem 
powierzchniowym lub odprowadzanie ich bezpośrednio do systemu drenarskiego 
i transport do cieków. 
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Fot. IV.7. Popękana gleba;  
fot. Z. Kowalewski 

Fot. IV.8. Pole przylegające do cieku;  
fot. P. Nawalany 

 
Fot. IV.9. Erozja glebowa; fot. Walter Schmidt 

Aby przeciwdziałać stratom, nawożenie pól należy dostosować do zapotrzebowa-
nia uprawianych roślin na fosfor i zasobności gleb w ten składnik, przy czym 
w dawkach nawozów trzeba uwzględniać ilość fosforu dostarczonego łącznie 
w nawozach mineralnych i naturalnych. Należy mieć na uwadze, że zmniejszanie 
się rezerw fosforu glebowego jest procesem powolnym i stopniowym. W razie 
dużego nagromadzenia fosforu w glebie osiągnięcie w niej oczekiwanej mniejszej 
zasobności może nastąpić dopiero po dłuższym czasie (>10 lat). 
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Rys. IV.10. Mechanizm transportu fosforu wraz ze spływem powierzchniowym do wody; 
źródło: LORY [1999], zmodyfikowany 

6.4.	 Unikanie	stosowania	nawozów	mineralnych	i	naturalnych	
w	okresach	zwiększonego	ryzyka	

Termin stosowania nawozów mineralnych i naturalnych jest kluczowym czynni-
kiem w osiąganiu wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych 
przez rośliny. Nieodpowiedni termin jest jedną z głównych przyczyn intensywne-
go wymywania azotu.  

Nawozy nie powinny być stosowane w okresie, gdy składniki mineralne, zwłasz-
cza azot, są podatne na wymywanie do wód gruntowych lub na spływy do wód 
powierzchniowych. Odnosi się to szczególnie do okresu zimowego, ale może 
dotyczyć też innych okresów, w zależności od rodzaju gleby, natężenia opadów 
i okrywy roślinnej. 

Okres zimowy, w zależności od temperatury i opadów, może charakteryzować się 
bardzo różnym przebiegiem warunków pogodowych, od ciepłych i wilgotnych do 
suchych i zimnych. Nawozów nie można stosować, gdy gleba jest zamarznięta 
i pokryta śniegiem (fot. IV.10, IV.11), nawet gdy nastąpiło okresowe ocieplenie.  

Zależność między ilością azotu pobranego przez rośliny i zawartością w glebie 
azotu mineralnego dostępnego dla roślin uprawnych przedstawiono graficznie 
(rys. IV.11). Azot jest szybko pobierany wiosną i latem. Jeżeli nawozy zastosuje 
się w odpowiednich dawkach, zawartość azotu mineralnego w glebie będzie mała 
aż do późnego lata. Jednak, gdy wzrost roślin spowalnia i zatrzymuje się (np. 
upraw zbożowych w lipcu), kolejne ilości azotu uwalniane w wyniku naturalnych 
procesów glebowych nie są już równoważone pobieraniem przez rośliny, zawar-
tość azotu mineralnego w glebie się zwiększa. Jeśli część lub całość azotu azota-
nowego zawartego w glebie nie zostanie pobrana przez rośliny, to ilość ta zosta-
nie wymyta jesienią [ADAS 2007].  
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Rys. IV.11. Przykład dynamiki zmian zawartości azotu w czasie obrazujący ryzyko wymy-
wania i synchronizację między podażą azotu mineralnego w glebie i jego pobraniem przez 
rośliny; źródło: ADAS [2007] 

 
Fot. IV.10. Nie należy stosować obornika, gdy gleba jest zamarznięta i pokryta śniegiem; 
fot. Ra Boe 
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Fot. IV.11. Gnojowica zastosowana na zaśnieżone pole w czasie odwilży będzie spływać 
z wodą z do cieków wodnych; źródło: BRENNEMAN [niedatowane] 

6.5.	 Jednoczesny	siew	i	nawożenie	tą	samą	maszyną	

Jednoczesny siew i nawożenie nawozów mineralnych tymi samymi maszynami 
polega na umieszczeniu nasion i nawozów w glebie w trakcie jednego zabiegu 
(fot. IV.12). Siewnik posiadający w normalnej rozstawie redlice nasienne jest 
dodatkowo wyposażony w redlice do aplikacji nawozów sztucznych umieszczone 
między rzędami redlic nasiennych. Redlice nawozowe wprowadzają nawozy mi-
neralne do gleby kilka centymetrów głębiej niż nasiona. 

Wprowadzanie nawozów mineralnych na taką głębokość zapewnia dobre warunki 
kiełkującym siewkom roślin poprzez dostarczenie składników nawozowych. 
Oprócz oszczędności czasu i lepszej efektywności wykorzystania składników na-
wozowych, jednoczesny siew i nawożenie zmniejsza konkurencję chwastów 
z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe i zmniejsza ryzyko spływu po-
wierzchniowego tych składników. Fosfor z nawozów mineralnych jest szybko sor-
bowany przez glebę i w ten sposób w mniejszym stopniu narażony na wymycie. 

Jeśli stosuje się jednoczesny wysiew nasion i nawozów, zalecana dawka azotu 
w stosunku do planowanego poziomu plonowania może być zmniejszona o 10 kg 
N/ha. Ilość wymywanego azotu w takim przypadku prawdopodobnie będzie 
mniejsza o 1–2 kg N/ha w porównaniu z występującą w warunkach stosowania 
innych technologii nawożenia. 
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Fot. IV.12. Jednoczesny wysiew nasion i nawozów; źródło: NILSSON, NILSSON [2005] 

6.6.	 Stosowanie	nawozów	naturalnych	

Nawozy naturalne powinny być równomiernie rozprowadzane na powierzchni 
pola i szybko przykryte glebą. Roztrząsacze obornika powinny zapewnić równo-
mierne i dokładne rozrzucenie każdego rodzaju obornika, zarówno świeżego, jak 
i kompostowanego. Równomierność rozprowadzenia jest ważna dla uzyskania 
pewności, że na wszystkich fragmentach pola rośliny mają dobry dostęp do 
składników nawozowych. Jest to również ważne ze względu na minimalizację 
zagrożeń dla środowiska. Niestety, wiele rozrzutników obornika (zwłaszcza star-
sze modele) pracuje często nierównomiernie, dawki nawozu są większe bezpo-
średnio za rozrzutnikiem niż z boku maszyny (rys. IV.12).  

Równomierne rozrzucenie obornika powoduje, że na polu nie ma miejsc słabo 
lub nadmiernie pokrytych nawozem, a w efekcie – roślin przenawożonych lub 
niedokarmionych. Zapewnione jest równomierne pobieranie składników nawo-
zowych przez rośliny, co zapobiega wymywaniu składników nawozowych w głąb 
profilu glebowego. Obornik powinien być rozrzucany tylko za pomocą rozrzutni-
ków w dobrym stanie technicznym i przeznaczonych do rozrzucania konkretnego 
rodzaju nawozu. Najważniejszym zespołem roboczym, decydującym o jakości 
pracy rozrzutnika, jest adapter rozrzucający nawóz. Stosuje się adaptery 
z osiami bębna ustawionymi w poziomie lub w pionie (liczba bębnów może wy-
nosić 2, 3 lub 4). Spotyka się również rozwiązania jednobębnowe i z wyrzutem 
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bocznym. Przykłady różnych rozwiązań technicznych rozrzutników przedstawiono 
na fotografii IV.6. 

 
Rys. IV.12. Rozkład rozrzutu obornika w jednym przejeździe rozrzutnika; opracowanie 
własne na podstawie: LORIMOR [2000] 

   
Fot. IV.6. Przykłady różnych rozwiązań technicznych rozrzutników obornika; a) rozrzutnik 
z poziomymi bębnami (fot. Rasbak); b) rozrzutnik wyposażony w dwa pionowe bębny (fot. 
Traumrune) 



 IV Ocena pól i środki zaradcze wspomagające zarządzanie… 75 

Nawozy naturalne i mineralne powinny być całkowicie przykryte glebą, aby mo-
gły być maksymalnie wykorzystane przez rośliny. Przykrywanie glebą odbywa 
się zazwyczaj w trakcie oddzielnej operacji. Najskuteczniejszym sposobem przy-
krycia nawozów stosowanych na powierzchni gleby jest zazwyczaj orka. Gnojo-
wicę powinno się szybko przykryć glebą po rozlaniu, ponieważ straty amoniaku 
występują zaraz po wykonaniu tego zabiegu. Aby ograniczyć emisję amoniaku, 
zaleca się przykrycie glebą w ciągu 6 godzin po rozlaniu. Orka jest najskutecz-
niejszą metodą przykrycia glebą również gnojowicy. Orka jest stosunkowo dłu-
gotrwałym zabiegiem. Dlatego w pewnych przypadkach skuteczniejsze może być 
użycie kultywatora sprężynowego lub brony talerzowej, co skróci czas pozosta-
wania gnojowicy na powierzchni pola. Taką samą rolę (jak przykrycie glebą) 
spełnia iniekcja doglebowa gnojowicy (fot. IV.14, IV.15). 

 
Fot. IV.14. Wóz asenizacyjny z aplikatorem do płytkiego wtryskiwania płynnych nawozów 
naturalnych; fot. P. Nawalany 

Przykrycie obornika glebą skutecznie ogranicza emisję amoniaku. Największe 
jego straty następują w ciągu kilku godzin po rozrzuceniu nawozu na powierzch-
ni pola. W związku z tym zaleca się przykrycie obornika glebą w ciągu 24 godzin. 
W celu maksymalnego zmniejszenia strat obornik powinien być całkowicie przy-
kryty warstwą gleby. Jest to często trudniejsze do osiągnięcia w przypadku nie-
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których rodzajów obornika, np. obornika słomiastego niż w przypadku gnojowi-
cy. Najbardziej skutecznym sposobem przykrycia obornika glebą, podobnie jak 
innych nawozów naturalnych, jest orka. Inne metody, takie jak stosowanie bro-
ny talerzowej czy kultywatorów sprężynowych, mogą być również skuteczne 
w zależności od rodzaju obornika i właściwości gleby. Zastosowane nawozy nale-
ży natychmiast przykryć glebą przez orkę również dlatego, aby zapobiegać stra-
tom składników nawozowych w wyniku spływu lub erozji i zachować jak najwięk-
szą część wniesionych składników dla roślin uprawnych. Dzięki przykryciu glebą 
składniki nawozowe są mieszane z wierzchnią warstwą gleby, gdzie system ko-
rzeniowy roślin uprawnych może je pobrać. 

 
Fot. IV.15. Aplikacja gnojowicy za pomocą wozu asenizacyjnego z aplikatorem do głębo-
kiego wtryskiwania płynnych nawozów naturalnych; fot. Werktuigendagen  

7.	 Orka	i	inne	zabiegi	uprawowe		

7.1.	 Przełożenie	uprawy	płużnej	z	jesieni	na	wiosnę	

Termin wykonania orki ma istotny wpływ na proces mineralizacji azotu w glebie 
oraz w pewnym stopniu na ilość azotu wymywanego z gleby. Jesienna uprawa 
gleby, ze względu na panujące wówczas ciepłe i wilgotne warunki oraz brak ro-
snących roślin, aktywnie wzmaga proces mineralizacji w glebie i zwiększa ryzyko 
strat azotu. Później, w okresie zimowym, zgromadzony azot jest transportowany 
z profilu gleby do cieków (rys. IV.13; IV.14).  Uprawa wiosenna jest korzystniej-  
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Rys. IV.13. Średnia zawartość azotu mineralnego w glebie na doświadczeniu w zależności 
od okresu wykonywania uprawy płużnej; opracowanie własne na podstawie: STENBERG i in. 
[1999]  

 
Rys. IV.14. Skumulowane wymywanie azotanów (kg/ha) w zależności od okresu uprawy 
płużnej; opracowanie własne na podstawie: STENBERG i in. [1999] 
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sza w porównaniu z uprawą jesienną, bowiem stwarza mniejsze możliwości wy-
mywania zmineralizowanego azotu. Gleba uprawiana wiosną nie jest narażana 
na działanie czynników atmosferycznych panujących w okresie zimowym. Upra-
wy jare wkrótce po ich wysiewie wiosną są w stanie pobierać azot i zapewniać 
glebie ochronę. Dlatego też pola pod uprawy jare i krótkotrwałe użytki zielone 
powinny być uprawiane wiosną, a nie jesienią. Na ogół są to gleby o zawartości 
części spławialnych poniżej 20–25%. Takie gleby przeważają na terenach woje-
wództw pomorskiego i mazowieckiego. Jednak uprawa wiosną może spowodo-
wać opóźnienia poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i problemy z prawi-
dłowym przygotowaniem gleby pod uprawę, szczególnie gdy pozostało dużo 
resztek pożniwnych po uprawie z poprzedniego roku. 

Ryzyko strat fosforu również jest większe, gdy orkę pod uprawy jare wykonuje 
się jesienią, ponieważ powierzchnia gleby pozostaje bez ochronnej okrywy ro-
ślinnej. Dlatego płytka uprawa gleby (tylko kultywatorem) może być stosowana 
wiosną, najlepiej tak wcześnie, jak to możliwe, na początku sezonu. Orka je-
sienna może być jednak od czasu do czasu konieczna, szczególnie w systemie 
uprawy bezpłużnej, aby zmniejszyć ryzyko ugniecenia gleby. Wadą orki wiosen-
nej jest możliwe ugniecenie (zagęszczenie) gleby na skutek dużej wilgotności. 
Jest to szczególnie niebezpieczne na terenach, gdzie dominują gleby ciężkie 
i wilgotne. Na glebach gliniastych wszystkie zabiegi uprawowe powinny być pro-
wadzone, gdy powierzchnia gleby jest stosunkowo sucha (jeśli to tylko możliwe). 
Inną możliwością uniknięcia rozmazywania i zagęszczania gleby jest prowadze-
nie kół ciągnika na glebie niezaoranej. Widoczne żłobiny zrobione przez wodę na 
polach powinny być wyrównane możliwie szybko po ich pojawieniu się, a agrega-
ty ciągnikowe należy prowadzić po specjalnych ścieżkach przejazdowych.  

Jeśli uprawa gleby (np. talerzowanie) po zbiorach roślin jarych jest odkładana do 
późnego października albo jeżeli nie jest wykonywana jakakolwiek uprawa po-
żniwna, ryzyko wymywania azotu się zmniejsza. Jest to szczególnie ważne 
w odniesieniu do upraw, po których zostaje dużo resztek pożniwnych zasobnych 
w azot, np. po roślinach oleistych lub strączkowych.  

Opóźniona uprawa jesienna jest odpowiednia na wielu glebach, ale największe 
znaczenie ma w przypadku gleb o zawartości części spławialnych poniżej 25%, 
natomiast na glebach o zawartości części spławialnych ponad 40% nie przynosi 
oczekiwanego rezultatu. Opóźnienie uprawy jest obarczone ryzykiem wystąpie-
nia niekorzystnych warunków pogodowych. Jeśli późna uprawa powoduje za-
gęszczanie gleby, może to mieć negatywny wpływ na kolejne uprawy i również 
zwiększać ryzyko strat fosforu. Opóźnienia podstawowych zabiegów uprawowych 
mogą zmniejszyć plony i przyczynić się do rozprzestrzeniania się chwastów. Za-
stosowanie jako międzyplonu np. życicy może ograniczyć ten problem.  

Jesienna orka umożliwia również wcześniejszy wysiew roślin jarych w przypadku, 
gdy przed siewem wymagane jest zastosowanie dodatkowych zabiegów upra-
wowych. Na glebach średnich i ciężkich opóźnienie zabiegów uprawowych może 
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powodować zasychanie młodych siewek. Opóźnienie uprawy może spowodować 
zwiększenie zapotrzebowania na stosowanie środków chemicznych do odchwasz-
czania, ponieważ wzrost chwastów może być znaczący także w okresie jesieni. 
Ograniczenie ryzyka wymywania azotu dzięki opóźnieniu uprawy jesienią lub 
odłożeniu jej na wiosnę stwarza z kolei ryzyko zagrożeń związanych ze stosowa-
niem środków ochrony roślin. Należy więc dokładnie rozważyć za i przeciw, po-
dejmując decyzję o przełożeniu uprawy płużnej na wiosnę. 

7.2.	 Zredukowanie	uprawy	płużnej	

Tradycyjny system uprawy roli z zastosowaniem orki i innych mechanicznych 
zabiegów uprawowych niszczy naturalną strukturę gleby, powodując jej przesu-
szanie i przyspieszając mineralizację materii organicznej. Straty tej materii po 
dwudziestu latach intensywnej uprawy płużnej mogą niekiedy sięgać nawet 50% 
(rys. IV.15). Zredukowanie uprawy płużnej może ograniczać mineralizację sub-
stancji organicznej w glebie, co przyczynia się do zmniejszenia wymywania azotu. 

 
Rys IV.15. Zmiany zawartości substancji organicznej w zależności od okresu intensywnej 
uprawy; źródło: SMAGACZ [2011] za KINSELLA [1995]  

Można wyróżnić dwa systemy zastępcze w stosunku do płużnego systemu upra-
wy – bezorkowy (uproszczony) polegający na powierzchniowej uprawie mecha-
nicznej gleby bez użycia pługa do głębokości 10–12 cm) lub jej uprawie z głębo-
kim spulchnianiem (do 25 cm) oraz uprawę zerową (siew bezpośredni) (ang. no- 
-tillage) polegającą na siewie nasion do gleby nieuprawionej po zbiorze rośliny 
poprzedzającej za pomocą specjalnych siewników do siewu bezpośredniego (fot. 
IV.16). Podstawowymi maszynami stosowanymi w tej uprawie są siewniki o róż-



80 IV Ocena pól i środki zaradcze wspomagające zarządzanie…  

nej konstrukcji elementów siewnych: talerzowe, rotacyjne, kultywatorowe, kom-
binowane. Należy dodać, że rezygnacja z uprawy płużnej i stosowanie minimal-
nych zabiegów uprawowych lub zaniechanie uprawy przyczyniają się również do 
zmniejszenia strat fosforu. Uprawa roli za pomocą bron talerzowych lub kultywa-
torów bądź też agregatów do siewu bezpośredniego (system bezorkowy) chroni 
materię organiczną w glebie. Dzięki poprawie infiltracji i retencji wody całkowite 
stężenie fosforu w spływie powierzchniowym jest ograniczone. 

 
Fot. IV.16. Agregat do siewu bezpośredniego w czasie pracy; fot. Gene Alexander  

8.	 Gospodarowanie	w	pobliżu	cieków	
	i	otwartych	zbiorników	wodnych		

8.1.	 Wypas	zwierząt	w	pobliżu	cieków		

Zwierzęta inwentarskie, mając dostęp bezpośrednio do cieku, niszczą brzegi 
i skarpy. Zdeptana gleba staje się podatna na erozję, a woda w cieku może zo-
stać bezpośrednio zanieczyszczona odchodami (fot. IV.17). Dlatego nie należy 
wypasać zwierząt w pasie wzdłuż cieku i nie należy dopuszczać, aby piły z niego 
wodę. Ciek powinien być odgrodzony od pastwiska (fot. IV.18). Korzystnym 
rozwiązaniem w pobliżu cieków i zbiorników wodnych jest stosowanie kośno-
pastwiskowego systemu gospodarowania na użytkach zielonych.  
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Fot. IV.17. Pojenie bydła bezpośrednio z cieków i zbiorników wodnych może prowadzić do 
ich zanieczyszczenia odchodami; fot. Keith Evans 

 

Fot. IV. 18. Pastwiska powinny być odgro-
dzone od cieków (zbiorników wodnych),
aby przeciwdziałać ich zanieczyszczeniu
przez zwierzęta; fot. Tim McCabe 
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8.2.	 Strefy	buforowe		

Strefy buforowe są to pasy między polami i ciekami lub zbiornikami wodnymi, 
wyłączone z uprawy. Strefy buforowe są pokryte trwałą szatą roślinną złożoną 
z traw lub innej roślinności. Są usytuowane na byłych gruntach uprawnych (fot. 
IV.19). Zaleca się, aby ich szerokość wynosiła od 5 do 20 m. W celu uzyskania 
dotacji unijnej nie można ich uprawiać, nawozić lub opryskiwać herbicydami 
i pestycydami. Roślinność na nich powinna być zwarta, a w razie potrzeby strefy 
powinny być poddane renowacji (poprzez ponowny obsiew). Szerokość strefy 
buforowej powinna zostać zwiększona nawet o 6 m w stosunku do zalecanej, 
gdy występują stoki nachylone w kierunku zbiorników wodnych lub gdy teren 
znajduje się w obniżeniu, w którym może gromadzić się woda przed dotarciem 
do cieku.  

a)                                                                       b) 

   
Fot. IV.19. Strefa buforowa: a) trawiasta (fot. M. Śmietanka, D. Śliwiński), b) mieszana; 
(fot. Z. Miatkowski) 

Strefy buforowe zmniejszają prędkość spływu wód powierzchniowych, zmniej-
szają straty materiału glebowego, fosforu i innych substancji zanieczyszczają-
cych, w tym środków ochrony roślin. Zmniejszają również ryzyko przedostania 
się pestycydów do środowiska wodnego. Strefy buforowe są szczególnie ważne 
na obszarach zagrożonych erozją. Mogą być również zakładane w strefach 
ochrony ujęć wód oraz wokół obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych. 
Możliwość ograniczenia zanieczyszczeń przez strefy buforowe zależy od: szero-
kości strefy, nachylenia terenu, rodzaju gleby, pokrycia terenu, warunków hy-
drologicznych oraz warunków meteorologicznych. 

Strefa buforowa odpowiedniej szerokości i usytuowana w odpowiednim miejscu 
może być bardzo skuteczna w usuwaniu azotu i fosforu (tab. IV.9). Skuteczność 
retencjonowania zanieczyszczeń przez strefy buforowe zależy również od składu 
gatunkowego roślin w nich występujących. Strefy porośnięte trawami są sku-
teczne w zatrzymywaniu zawiesiny i transportowanych z nią zanieczyszczeń, ale 
strefy te w porównaniu ze strefami porośniętymi drzewami są mniej skuteczne 
w usuwaniu azotu.  
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Tabela IV.9. Efektywność nadbrzeżnych stref buforowych w usuwaniu zanie-
czyszczeń w zależności od rodzaju porastającej je roślinności 

Rodzaj roślinności 
Efektywność usuwania, %

azotu fosforu osadu 
Drzewa i krzewy 48–74 36–70 70–90 
Trawa    4–70 24–85 53–97 
Drzewa, krzewy i trawa 75–95 73–79 92–96 
Opracowanie własne na podstawie: HAWES, SMITH [2005]. 

Brzegi cieków powinny być ustabilizowane i porośnięte roślinnością trawiastą. 
Należy mieć na uwadze, że orka i inne zabiegi agrotechniczne na skraju cieku 
zwiększają ryzyko erozji ich brzegów. Erozja brzegu cieku zwiększa się, gdy 
brzeg jest stromy oraz w przypadku występowania ostrych zakrętów strumienia 
lub rowu. Zatkanie przepustów lub ograniczenie przepływu w cieku bądź uszko-
dzenia urządzeń przeznaczonych do zmniejszenia natężenia przepływu wody 
zwiększa ryzyko erozji. W przypadku świeżo wykopanych bądź podlegających 
konserwacji rowów następuje zwiększenie prawdopodobieństwa erozji dna, 
zwłaszcza gdy usunięty został cały materiał roślinny.  

8.3.	 Ściany	denitryfikacyjne	

Ściany denitryfikacyjne są tworzone w postaci rowów o głębokości ok. 1,0–1,5 m 
i szerokości 1,5 m, wypełnionych mieszanką ziemi z włóknistym materiałem 
organicznym (najczęściej trocinami) prostopadle do kierunku przepływu wód 
podpowierzchniowych transportujących duży ładunek azotanów (rys. IV.16). 
Takie złoże zapewnia intensyfikację procesu denitryfikacji i redukcję azotanów 
w przepływającej przez nie wodzie.  

 
Rys. IV.16. Ściana denitryfikacyjna; źródło: SCHMIDT, CLARK [2012], zmodyfikowany  
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Niektóre z wyżej wymienionych środków zaradczych (międzyplony i strefy bufo-
rowe) zostały poddane ocenie w ramach dwóch szwedzkich projektów zrealizo-
wanych ze wsparciem finansowym Szwedzkiej Izby Rolnictwa i Szwedzkiej Orga-
nizacji Rolników (LRF).  
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V	 SZTUCZNE	MOKRADŁA	I	MATERIAŁY	
SORPCYJNE	JAKO	ŚRODKI		
OGRANICZAJĄCE	STRATY	SKŁADNIKÓW	
BIOGENNYCH	Z	PÓL	I	Z	GOSPODARSTW	
ROLNYCH		

Karin	Tonderski,	Pia	Kynkäänniemi,	Karin	Johannesson,	Barbro	Ulén		

1.	 Wprowadzenie	

Woda zmywana z podwórzy gospodarstw rolnych może zawierać duże ilości 
składników biogennych, które mogą być wnoszone do wód powierzchniowych lub 
gruntowych, chyba że zostaną podjęte działania oczyszczające tę wodę, zanim 
przedostanie się ona do środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne 
w odniesieniu do spływów z podwórzy w gospodarstwach, w których przebywa 
inwentarz. Zmywanie pasz oraz odchodów zwierząt i innych nawozów natural-
nych podczas opadów deszczu może być powodem dużego stężenia fosforu, 
dużej zawartości materii organicznej (wyrażonej w postaci ChZT) i bakterii 
w wodzie spływającej z podwórzy (tab. V.1). Budując mokradła (zbiorniki) zbie-
rające spływy powierzchniowe z podwórzy, można znacznie poprawić jakość tej 
wody, zanim ona opuści gospodarstwo. W wielu gospodarstwach w Polsce istnie-
ją już małe stawy i zabagnienia, do których woda odpływa. Te stawy i mokradła 
mogą służyć jako pierwsze elementy systemu usuwania składników odżywczych  
 

Tabela V.1. Wskaźniki zanieczyszczenia wód deszczowych odprowadzanych 
z podwórzy gospodarstw wiejskich 

Parametr 

Podwórze gospodarstwa specjalizu-
jącego się w chowie bydła w Falen-
tach, województwo mazowieckie – 

Polska 

Podwórza 101 
gospodarstw 
Glaslough – 

Irlandia 
minimum średnia maksimum średnia 

Azot amonowy (mg N-NH4/l) 0,18 0,81 3,45 64 
Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 0,74 2,86 4,43 2,6 
Azot azotynowy (mg N-NO2/l) 0,04 0,13 0,44 n.d. 
Fosfor fosforanowy (mg P-PO4/l) 2,20 5,51 9,90 10 
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 
COD (mg O2/l) 

24 66 289 1908 

Bakterie psychrofilne (ogólna liczba 
w 1 cm3) 7,7·103 5,8·106 2,8·107 – 

Źródło: RUSSEL, ROSSA [2012] – dane z Polski, DEHLG [2010] – dane z Irlandii. 
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i cząsteczek gleby z odpływu z podwórzy. Powinny one być zachowane i utrzy-
mywane. 

Odpowiednio zaprojektowane sztuczne mokradła (fot. V.I), podobnie jak istnie-
jące stawy czy naturalne zabagnienia, mogą przechwycić spływ, podczyścić go, 
oraz zatrzymać osady niesione z wodą. Mogą one przynieść również dodatkowe 
korzyści zależnie od wielkości mokradła: poprawę zdolności zatrzymywania 
i magazynowania wody, poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie, mo-
gą też być źródłem wody do nawadniania, wszystko zależy od wielkości utworzo-
nego mokradła. Dodatkowo, mokradła takie przyczyniają się do zwiększenia 
różnorodności biologicznej na danym terenie i wzbogacają krajobraz. Ważnym 
czynnikiem jest odpowiedni i prawidłowy dobór roślinności wodnej i bagiennej. 
Od rodzaju gatunków i ich liczebności w dużym stopniu zależy skuteczność fil-
trowania i zatrzymywania zanieczyszczeń wprowadzanych do mokradła. Poza 
roślinami dużą rolę w procesie oczyszczania wody odgrywają również mikroor-
ganizmy rozkładające materię organiczną. Duża ilość roślinności sprawia, że 
mikroorganizmy mają więcej miejsca do namnażania się i działania. Martwe czę-
ści roślin dostarczają energię i są siedliskiem niektórych organizmów, a rosnące 
rośliny dostarczają tlen. 

 

Fot. V.1. Przykład sztucznego mokradła w Irlandii; fot. Harrington  



 V Sztuczne mokradła i materiały sorpcyjne… 87 

Możliwość unieszkodliwiania zanieczyszczeń przez sztuczne mokradła zmienia się 
często znacznie w ciągu roku i zależy od wielu czynników, takich jak stan pogody 
i tempo przepływu wody. Powszechnie przyjmuje się, że prawidłowo zbudowane 
i dobrze funkcjonujące sztuczne mokradła eliminują od 20 do 90% azotu i od 25 
do 90% fosforu wprowadzonego do nich wraz ze spływem. Jednym z podstawo-
wych czynników decydujących o stopniu eliminacji zanieczyszczeń jest stosunek 
wielkości mokradła do ilości wody i składników odżywczych spływających z po-
dwórza gospodarstwa w ciągu roku. Zagadnienie to zostanie bliżej omówione 
w podrozdziale „Wielkość mokradła”. 

2.	 Procesy	oczyszczania		

W sztucznych mokradłach zachodzi wiele różnych procesów, które w naturalny 
sposób przyczyniają się do poprawy jakości wody. Cząstki gleby osiadają i są 
zatrzymywane, gdy prędkość wody zmniejsza się, przepływając przez mokradło. 
Łodygi i liście roślin wodnych spowalniają przepływ i ułatwiają sedymentację 
cząstek stałych niesionych wraz z wodą, natomiast korzenie roślin stabilizują 
osad i zabezpieczają go przed wymyciem w razie gwałtownych wezbrań i dużego 
przepływu. 

Materia organiczna jest rozkładana przez mikroorganizmy zarówno w wodzie, jak 
i w osadach dennych. Żywe i martwe liście oraz łodygi roślin stanowią po-
wierzchnię, na której mikroorganizmy rosną i tworzą biofilm (błonę biologiczną), 
w którym zachodzi większość procesów biologicznych. Całkowita powierzchnia 
dostępna dla mikrobiologicznej aktywności w glebie i w zalegającym na niej 
obumarłym materiale roślinnym w mokradłach jest bardzo duża. 

Inną ważną cechą mokradeł jest występowanie zarówno beztlenowych, jak 
i tlenowych mikrośrodowisk, co jest pożądane w celu usunięcia azotu (fot. V.2). 
Przykładowo w warunkach tlenowych na powierzchni zanurzonych roślin bakterie 
nitryfikacyjne przekształcają amoniak w azotany. Jony azotanowe podlegają 
dyfuzji do środowiska beztlenowego, gdzie bakterie beztlenowe rozkładają mar-
twe części roślin – w tym procesie następuje redukcja jonów azotanowych do 
azotu – denitryfikacja. W tym sekwencyjnym mechanizmie usuwania azotu, ni-
tryfikacja zazwyczaj jest procesem, w którym oczyszczanie wody następuje wol-
niej, ze względu na małą dostępność tlenu w wielu częściach ekosystemu mo-
kradeł. W spływie powierzchniowym z podwórzy gospodarstw, w których utrzy-
mywany jest inwentarz żywy, z reguły znajduje się znaczna ilość azotu amono-
wego. W związku z tym, projektując takie mokradło, należy uwzględnić w nim 
obszary płytsze, bogatsze w tlen. Innym sposobem osiągnięcia lepszego natle-
nienia wody jest wprowadzenie roślinności zanurzonej do głębszych części mo-
kradła – rośliny te będą uwalniać tlen do wody w procesie fotosyntezy. W niektó-
rych przypadkach możliwe jest również dotlenianie wody przez budowę kaskad, 
o ile pozwala na to topografia terenu. 
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Fot. V.2. System oczyszczania wody; fot. Linda Flyckt  

Usuwanie fosforu polega głównie na zatrzymywaniu cząstek gleby, z którymi jest 
związany, przez osiadanie zawiesin na dnie zbiornika. W spływach z podwórzy 
gospodarskich znaczna ilość fosforu może występować również w postaci roz-
puszczonej w wodzie, ta jego część jest usuwana głównie dzięki pobieraniu przez 
rośliny i procesy sorpcyjne. Fosforany są łatwo absorbowane przez żelazo, tlenki 
glinu i wodorotlenki w osadzie dennym, a także mogą być związane z węglanem 
wapnia w wodzie o odczynie zasadowym. W celu utrzymania małego stężenia 
fosforu w wodzie odpływającej z mokradła w ciągu całego roku należy zebrać 
porastającą je roślinność, gdyż większość fosforu zostaje uwolniona, gdy rośliny 
obumierają jesienią. Innym rozwiązaniem jest tworzenie bardzo dużych mokra-
deł, aby zachować fosfor zgromadzony w częściach roślin, które nie są całkowicie 
rozkładane. Trzecią możliwością jest zainstalowanie dodatkowego filtru z mate-
riałem sorpcyjnym i przepuszczenie przez niego wody opuszczającej mokradło, 
aby przechwycić fosforany, które nie uległy sedymentacji w mokradle (patrz 
podrozdz. „Filtry sorbujące fosfor”).  

3.	 Wielkość	mokradeł	

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczność oczyszczania 
wody jest pojemność i powierzchnia mokradeł. Powierzchnia musi być wystar-
czająco duża, aby pozwalała na znaczne zmniejszenie prędkości przepływu wo-
dy, a tym samym osadzanie w wyniku sedymentacji cząstek niesionych wraz 
z wodą. Zmniejszenie prędkości przepływu jest również korzystne ze względu na 
biologiczne i chemiczne procesy oczyszczania. Czasami właściciela gruntów inte-
resują również inne funkcje tworzonego mokradła, takie jak magazynowanie 
wody do nawadniania upraw, wówczas również wymagana jest większa pojem-
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ność obiektu. Należy to wszystko uwzględnić podczas projektowania sztucznych 
mokradeł przeznaczonych do oczyszczania odpływu z podwórzy. 

Nie ma ścisłych wytycznych dotyczących pożądanego czasu retencji, ale ogólnie 
można stwierdzić, że im większa powierzchnia mokradła, tym korzystniejsze 
wyniki oczyszczania z zanieczyszczeń wprowadzanych do niego spływów z po-
dwórzy. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń czy substancji, których usunię-
cie będzie priorytetem (np. azot, fosfor lub cząstki gleby), różne są wymogi co 
do wielkości mokradła. Skuteczne usuwanie cząstek gleby można osiągnąć na 
mniejszej powierzchni w porównaniu z powierzchnią potrzebną do usunięcia roz-
puszczalnego amoniaku i azotanów, natomiast do skutecznego usuwania roz-
puszczalnego fosforu potrzeba większej powierzchni. Jeśli nie ma możliwości 
utworzenia mokradła o odpowiednich rozmiarach, można stosować materiały 
sorpcyjne wychwytujące fosforany. Na przykład w Irlandii, gdzie roczne opady 
kształtują się w granicach 750–1200 mm, zaleca się, aby powierzchnia mokradeł 
była przynajmniej 1,3 razy większa od powierzchni podwórza. Umożliwia to sku-
teczną eliminację rozpuszczalnego fosforu (<1 mg P/l na wylocie z mokradła) 
[MUSTAFA i in. 2009]. Jeśli jednak celem jest osiągnięcie racjonalnego pułapu 
usunięcia azotu, wielkość mokradła może być znacznie mniejsza. Według ogól-
nych zaleceń dotyczących powierzchni sztucznych mokradeł do usuwania azotu 
ze spływu z użytków rolnych mokradła te powinny stanowić co najmniej 2% 
zlewni w regionach z opadami deszczu na poziomie 500–700 mm rocznie [BRAS-

KERUD, HAUGE 2008]. W razie wystąpienia opadu deszczu wynoszącego 20 mm 
w ciągu jednego dnia odpływ z podwórza o powierzchni 5000 m2 wypełni zbior-
nik o głębokości 0,5 m i powierzchni 200 m2. Mokradło tej wielkości zapewni 
jeden dzień retencji. W projektach miejskich stawów burzowych zakłada się czas 
retencji około 1–3 dni w celu osiągnięcia dobrego odseparowania cząstek gruntu 
[PERSSON i in. 1999]. Ponieważ suma opadów dobowych waha się znacznie, roz-
miary mokradła powinny być zaprojektowane na podstawie maksymalnych opa-
dów występujących w danej okolicy.  

Jako podstawę w wymiarowaniu systemów odbioru wód opadowych powszechnie 
wykorzystuje się maksymalne dobowe sumy opadów występujących co dwa lata. 
Poprawę ogólnej skuteczności oczyszczania spływów powierzchniowych można 
osiągnąć, wykorzystując wysokość opadów maksymalnych z dłuższego okresu, 
np. z dziesięciu lat.  

4.	 Parametry	mokradła	wpływające	na	skuteczność	
oczyszczania	spływów	z	podwórzy		

Skuteczność oczyszczania zależy od hydrologicznych i biologicznych parametrów 
sztucznego mokradła. Jeśli jest to możliwe, mokradła do oczyszczania spływów 
powinny mieć wydłużony kształt, a ich długość powinna być co najmniej dwa 
razy większa od szerokości. Takie ukształtowanie przyczynia się do dobrego roz-
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prowadzenia wody na całej powierzchni mokradła, a tym samym stwarza dobre 
warunki do przebiegu wszystkich procesów oczyszczania wody.  

Mokradło powinno zapewnić heterogeniczne warunki wodne i środowiskowe. 
W odniesieniu do mokradeł projektowanych na potrzeby oczyszczania spływów 
z gospodarstw wskazane jest, aby głębsza część mokradła (>1,5 m) znajdowała 
się na wlocie, aby umożliwić osadzanie cząstek gleby, zanim woda przejdzie do 
dalszej części, która powinna być płytsza. W ten sposób większość cząstek gleby 
osiądzie w pobliżu wlotu, skąd łatwo będzie je usunąć. Pierwsza, głębsza, sekcja 
powinna stanowić ok. 20% całkowitej powierzchni mokradła. Reszta powinna być 
płytka (<0,5 m) w celu umożliwienia dogodnych warunków rozwoju roślinności, 
pełniącej wiele ważnych funkcji, o czym wspomniano wyżej (rys. V.1). 

 
Rys. V.1. Zalecane wymiary i proporcje mokradła zaprojektowanego do oczyszczania spły-
wów z podwórzy; źródło: K. JOHANNESSON  

Jeśli tworzone jest rozległe mokradło, to warto zmieniać jego głębokość sekcja-
mi, prostopadle do głównego strumienia wody (rys. V.2). Głębsze sekcje umoż-
liwiają przeciwdziałanie tworzeniu się kanałów wodnych, które mogą wystąpić 
w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jeśli topografia terenu na to po-
zwala, można tworzyć wały (tamy) w celu podzielenia mokradła na mniejsze 
sekcje (fot. V.2). Takie wały powinny być chronione przed erozją za pomocą 
geowłókniny i kamieni. Zastosowanie elementów służących ochronie przed ero-
zją jest celowe we wszystkich częściach mokradła, w których prędkość przepły-
wu wody może być duża w czasie intensywnych opadów deszczu. 

W praktyce budowlanej nachylenie skarp wykopów i nasypów określa się sto-
sunkiem dwóch liczb, z których pierwsza oznacza wysokość skarpy, a druga sze-
rokość. Brzegi sztucznych mokradeł powinny mieć maksymalne nachylenie 1:3. 
Takie nachylenie skarp minimalizuje ryzyko erozji, a także ryzyko poślizgnięcia 
i upadku ludzi lub zwierząt. Na terenach o glebach podmokłych może być wska-
zane pokrycie brzegów zarówno nad, jak i pod powierzchnią wody materiałem 
typu geowłóknina w celu ochrony przez erozją lub też zasadzenie odpowiednich 
gatunków roślin na brzegach powyżej poziomu wody. Rośliny te swoim syste-
mem korzeniowym wzmocnią brzegi. 
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Rys. V.2. Rozwiązanie projektowe rozległego mokradła ze zmienną głębokością; źródło: 
BRASKERUD, HAUGE [2008]  

 

Fot. V.2. Przykład mokradła podzielonego na mniejsze części; fot. P. Kynkäänniemi 

Rośliny powinny porastać głównie płytkie części mokradeł. Rośliny te można 
pozyskać z pobliskich strumieni lub jezior i przesadzić do utworzonego mokradła. 
Należy jednak pamiętać, aby nie wykorzystywać chronionych gatunków roślin 
ani nie niszczyć chronionych ekosystemów wodnych. 

Rośliny powinny być sadzone prostopadle do głównego strumienia wody w celu 
rozdziału wpływającej wody (powinny stawiać płynącej wodzie możliwie jak naj-
większy opór). Sadząc rośliny, nie należy pozwalać na spontaniczne tworzenie 
się szaty roślinnej w mokradle, można jednak wprowadzać pożądane gatunki, 
kierując się np. względami estetycznymi. Właściwie wszystkie gatunki roślin, 
które występują w wodzie stojącej o głębokości ok. 0,4 m, mogą zostać wyko-
rzystane do urządzenia mokradła. Mieszanie różnych gatunków roślin umożliwia 
uniknięcie dominacji jednego gatunku, jak też dominacji gatunków bardzo agre-
sywnych, takich jak trzcina (Phragmites australis), poza tym zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób roślin. 
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Efektywność oczyszczania wody można zwiększyć poprzez zmiany poziomu wody 
w mokradłach. Jeśli cała pojemność mokradła zostanie wypełniona wodą na po-
czątku opadów deszczu, czas retencji i oczyszczania wody będzie krótki. Możliwe 
jest tworzenie takich mokradeł, w których są dwa wyloty znajdujące się na 
dwóch różnych poziomach (rys. V.3). Dolny wylot wyznacza minimalny poziom 
wody w mokradle (odbywa się nim odpływ wody w warunkach występowania 
mało intensywnych opadów), a górny wylot (tzw. upust burzowy) wyznacza 
maksymalny poziom wody (odbywa się nim odpływ wody w warunkach inten-
sywnych opadów).  

 
Rys. V.3. Rozwiązanie mokradła umożliwiające niwelację wahań poziomu wody; źródło: 
PERSSON, WEISNER [2002]  

5.	 Filtry	sorbujące	fosfor		

W odpływach z podwórza często występuje duże stężenie rozpuszczonego fosfo-
ru i materii organicznej, szczególnie w gospodarstwach z intensywną produkcją 
zwierzęcą. Aby skutecznie zmniejszyć stężenie rozpuszczonego fosforu w tych 
odpływach, niezbędne jest duże mokradło o dużych możliwościach retencyjnych. 
Dodatkowym elementem mokradła wspomagającym zmniejszenie stężenia fosfo-
ry są filtry. Istnieją różne typy materiałów filtracyjnych, które mogą być stoso-
wane w celu zmniejszenia ilości składników pokarmowych wynoszonych przez 
odpływającą wodę, od piaskowych po materiały zawierające związki wapnia lub 
sorbenty zbudowane z lekkich agregatów (fot. V.3). 

Filtry piaskowe są mniej efektywne. Mogą one zmniejszyć ilość cząstek stałych 
niesionych z wodą i ilość fosforu związanego w tych cząstkach, jednak nie są one 
odpowiednie do zatrzymywania fosforu rozpuszczonego w wodzie. Do tego celu 
powinny być stosowane reaktywne materiały sorpcyjne. Często materiał wiążący 
fosfor zawiera wapń, żelazo lub aluminium i mogą go stanowić odpady (np. żużel 
z produkcji stali, popioły z elektrowni) lub bogaty w wapń piasek z muszli skoru-
piaków. Sorbenty te mają zdolność do chemicznego wiązania rozpuszczonego 
fosforu i dodatkowo poprzez swoją porowatą strukturę zatrzymują część cząstek 
stałych, dzięki czemu zwiększa się ich efektywność. Filtry są stosowane w wielu 
krajach europejskich w celu zmniejszenia stężenia fosforu w oczyszczalniach 
przydomowych bądź też w małych oczyszczalniach do oczyszczania ścieków.  

rura  
doprowadzająca  
wodę 

  rura  
  odprowadzająca  
  wodę 
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Fot. V.3. Materiał filtracyjny wytworzony z węglanowo-krzemionkowej skały osadowej (opo-
ka), stosowany do sorpcji rozpuszczonych w wodzie związków fosforu; fot. K. Tonderski 

Największym problemem związanym ze stosowaniem sorbentów filtracyjnych 
jest zmienny przepływ wody w ciągu roku. Ten czynnik jest głównym wyzwa-
niem w stosowaniu materiałów filtracyjnych do adsorpcji fosforu zawartego 
w wodzie. Prowadzone obecnie prace naukowe mają na celu wyprodukowanie 
jak najlepszych materiałów filtracyjnych. Polegają one głównie na badaniach 
laboratoryjnych oraz testach prototypowych rozwiązań w terenie. Materiały fil-
tracyjne są testowane m.in. w śródpolnych ciekach w Szwecji, Danii i Polsce (fot. 
V.4). Materiały te są umieszczane w specjalnie dostosowanych do tego studniach 
w formie opakowanego wkładu (kasety), ułatwia to ich wymianę po wysyceniu 
fosforem i zastosowanie na polu w formie nawozu (w celu recyklingu). Jest to 
lepsze rozwiązanie niż stosowanie materiału filtracyjnego bezpośrednio w ciekach. 
Aby zapobiec zamarznięciu materiału filtracyjnego zimą, wkłady (kasety) powin-
ny być przechowywane poniżej głębokości zamarzania. Konstrukcja filtrów będą-
cych uzupełnieniem sztucznego mokradła, w którym ilość przepływającej wody 
jest wysoce zmienna, powinna zapewniać: 

 równomierne rozprowadzenie wody wprowadzanej do filtra po złożu filtracyj-
nym w celu uniknięcia skanalizowanego (ukierunkowanego) przepływu wą-
skim strumieniem, wielkość cząstek materiału filtracyjnego nie powinna być 
zbyt mała, aby umożliwić dobry przepływ wody przez filtr; jeśli topografia, tj. 
różnice wysokości miedzy dopływem a odpływem wody pozwalają, możliwe 
jest również zaprojektowanie filtra zasilanego z góry, a nie od dołu);  

 wystarczająco długi czas kontaktu z wodą wpływającą do filtra z materiałem 
sorbującym (powolny przepływ); intensywne przepływy mogą „oczyścić” filtr, 
tj. wymyć już zabsorbowany fosfor, a także wpłynąć na zdolność jego wiąza-
nia; można tego uniknąć poprzez ograniczanie dopływu wody do filtra w cza-
sie dużych opadów i intensywnych przepływów.  
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Fot. V.4. Wkład filtracyjny z piasku oraz muszli zainstalowany w systemie kanalizacyjnym 
w Danii w celu zbadania zdolności sorpcyjnej; fot. K. Tonderski 

 
Fot. V.5. Studnia wypełniona materiałem filtracyjnym, oczyszczająca wodę odpływającą 
rowem melioracyjnym z pól uprawnych; fot. P. Nawalany 

Istnieje ryzyko, że zawiesiny i substancje organiczne spowodują zatkanie filtra 
i zmniejszają jego skuteczność. W celu zachowania odpowiedniej wydajności 
filtra i zapobieganiu zatkania, filtry powinny znajdować się za mokradłem. 
W takim układzie cząstki stałe mogą osadzić się w mokradle. Również w celu 
zachowania wydajności filtra, a także w celu przeciwdziałania jego zatykaniu 
można wykonać przed filtrem osadnik, w którym cząstki stałe będą się osadzać. 
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W warunkach laboratoryjnych określono, że fosfor może być związany z fazą 
stałą sorbentu, tj. granulkami wapnia lub tlenkiem żelaza, w ilości 10 g P/kg 
granulatu, ale wymaga to niezbyt dużego przepływu. Oznacza to, że woda musi 
być w kontakcie z granulatem co najmniej 30 minut [EKSTRAND i in. 2011]. Po-
miary polowe wykazały, że zdolność do adsorpcji w praktyce jest o połowie 
mniejsza, niż wskazują na to wyniki laboratoryjne. W Polsce obecnie testowane 
są trzy różne sorbenty „Hyttsand”, „Polonite” i „Filtraline P”, każdy z nich bazuje 
na innym materiale wyjściowym i jest wytwarzany w odmiennych procesach 
produkcyjnych. Materiałami wyjściowymi są między innymi: opoka (skała mie-
szana zbudowana z organogenicznej krzemionki i węglanu wapnia), żużel wiel-
kopiecowy i glina poddana obróbce termicznej w długich piecach obrotowych.  

Materiały filtracyjne są umieszczane w studniach filtracyjnych zagłębionych 
w gruncie (fot. V.5). Ich skuteczność w usuwaniu fosforu z wody wynosi od 19 
do 49% w zależności od materiału i warunków. 

Istnieje ryzyko, że zaabsorbowany fosfor zostanie uwolniony z filtra, który się 
„zestarzeje” i zmniejszy się w nim zawartość wapnia. W związku z tym ważne 
jest, aby pamiętać, że filtr stanowi jedynie tymczasowy magazyn fosforu.  

W zależności od ilości materiału filtracyjnego we wkładzie (kasecie), wielkości 
cieku, ilości wody przepływającej przez filtr, jej pH, a także stopnia jej zanie-
czyszczenia fosforem poziom wody w filtrze obniża się szybciej bądź wolniej. 
Sam materiał filtracyjny musi być często wymieniany, przynajmniej 1–2 razy 
w roku, w celu zapewnienia zadowalającego efektu jego działania. Zużyty mate-
riał filtracyjny, bogaty w fosfor, może być zastosowany jako nawóz na pola 
uprawne. Wpływ stosowania takiego nawozu na strukturę gleby i jej zdolności 
plonotwórcze jest obecnie badany.  

Zalety i wady stosowania filtrów z materiałem sorpcyjnym do oczyszczania spły-
wów z podwórzy gospodarstw rolnych i pól podano w tabeli V.2. 

Tabela V.2. Zalety i wady stosowania filtrów z materiałem sorpcyjnym 

Zalety Wady
Usytuowanie stanowiska filtracyjnego z sorben-
tami za sztucznym mokradłem  

Usytuowanie stanowiska filtracyjnego z sorben-
tami za sztucznym mokradłem wiąże się z ko-
niecznością wykorzystania większego terenu  

Możliwa budowa instalacji filtracyjnej na działce 
o małej powierzchni  

Zużywanie dużej ilości materiału filtracyjnego  

Wiązanie fosforu rozpuszczonego w wodzie Konieczność wykonywania konserwacji instala-
cji i wymiany złoża filtracyjnego 
Stosunkowo duży koszt całej instalacji 

Opracowanie własne. 
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