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Nowe zasadny nawożenia kukurydzy mikroelementami 
 
prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 
 
 

1. Znaczenie mikroelementów dla plonowania kukurydzy  
Wielkość i jakość plonów kukurydzy zależy głównie od poziomu zaopatrzenia w wodę oraz 

składniki pokarmowe, głównie makroelementów: azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg) i 
siarki (S). Rola mikroelementów, których rośliny potrzebują znacznie mniej, nie zawsze jest przez 
rolników doceniana. Mikroskładniki takie jak bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), 
molibden (Mo) i cynk (Zn) wpływają na optymalne wykorzystanie makroelementów oraz ogólną 
kondycję i zdrowotność roślin. Mała zawartość mikroelementów w roślinach może ograniczać 
wielkość i jakość plonów. W sytuacji stwierdzenia niskiego poziomu jakiegoś mikroelementu, możliwe 
jest  uzupełnienie jego niedoboru poprzez nawożenie doglebowe lub dolistne. 

Kukurydza charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na niedobór Zn, dużą na niedobór B,  
średnią na niedobór Cu i Fe oraz małą na niedobór Mn i Mo. 

 
2. Metody oceny zasobności gleby w mikroelementy 
Decyzja o nawożeniu, jak również wybór odpowiedniego nawozu mikroelementowego, powinny 

być poprzedzone oceną zasobności gleby w mikroskładniki. Do roku 2020 zasobność gleb uprawnych 
w przyswajalne mikroelementy oceniano po ich ekstrakcji roztworem 1 M HCl,  podczas gdy do 
ekstrakcji makroskładników stosowano inne roztwory. Aktualnie stacje chemiczno-rolnicze mają 
możliwość oznaczania zawartości zarówno makroskładników (P, K, Mg), jak i  mikroelementów (B, Cu, 
Fe, Mn, Zn) w jednym wyciągu według metody Mehlich 3. Zastosowanie tej metody znacznie 
upraszcza procedurę analityczną, skraca czas oczekiwania na wyniki analiz i zmniejsza ich koszty.  

Analiza gleby metodą Mehlich 3 jest preferowana w przypadku potrzeby oceny zasobności  we 
wszystkie składniki pokarmowe (makro- i mikroelementy). W przypadku zainteresowania jedynie 
zasobnością gleby w mikroelementy może być użyta zarówno metoda Mehlich 3, jak i metoda z 
zastosowaniem 1 M HCl. Obie metody ekstrakcji mogą być stosowane  do oceny zasobności gleby w 
mikroelementy: bor, cynk, mangan, miedź, żelazo. W przypadku molibdenu nie zaleca się 
wykonywania oznaczeń zawartości przyswajalnych form w glebie, ponieważ dostępność tego 
mikroelementu dla roślin jest ściśle związana z odczynem gleby i określenie pH jest wystarczającym 
parametrem do przewidywania ewentualnych niedoborów tego pierwiastka dla roślin.  
 

3. Liczby graniczne 
Ocena zasobności gleby w dany składnik pokarmowy obejmuje dwa etapy. 
W I etapie laboratorium chemiczne określa zawartość mikroelementu w próbce glebowej jedną z 

dwóch wymienionych metod - 1 M HCl lub Mehlich 3. Wynik analizy podawany jest w mg na 1 kg 
gleby. 

W II etapie oznaczoną chemicznie zawartość ocenia się na podstawie liczby granicznej 
odpowiedniej dla danej metody, która informuje czy zasobność gleby w dany pierwiastek jest 
wystarczająca, czy zbyt mała. 
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Dotychczas do oceny zawartości mikroelementów stosowano trzystopniową skalę oceny 
zawartości: niska, średnia i wysoka. Aktualnie, zarówno dla metody 1 M HCl, jak i dla metody Mehlich 
3, wprowadza się skalę dwustopniową: zawartość  niska i wystarczająca. Przy opracowaniu nowej 
skali oceny uwzględniono także wrażliwość poszczególnych gatunków roślin uprawnych na niedobór 
B, Cu, Fe, Mn i Zn. W tabeli 1 przedstawiono nowe liczby graniczne, czyli wartości graniczne 
pomiędzy zawartością niską i wystarczającą dla kukurydzy.  

Metody 1 M HCl i Mehlich 3 wymagają różnych liczb granicznych ze względu na zróżnicowany 
poziom zawartości mikroelementów oznaczany tymi metodami. Przy użyciu metody 1 M HCl 
oznaczane są większe ilości mikroelementów w porównaniu do metody Mehlich 3. Nie ma to jednak 
wpływu na wycenę zasobności gleby, ponieważ liczby graniczne dla obu metod są odpowiednio 
skalibrowane. 

Jeśli wynik analizy gleby jest mniejszy od liczby granicznej według tabeli 1 to zawartość klasyfikujemy 
jako niską, przy której nawożenie danym mikroelementem jest konieczne. Zawartość składnika w 

glebie większa lub równa liczbie granicznej uznawana jest za wystarczającą, 
przy której nawożenie nie jest potrzebne. 

 
W przypadku molibdenu, którego przyswajalność zależy od odczynu gleby, graniczną wartością pH 

jest 5,5. Jeżeli pH jest mniejsze lub równe tej wartości, to nawożenie Mo jest konieczne, a w glebie o 
pH powyżej 5,5 - zbędne. 

 
Tabela 1. Liczby graniczne niskiej zawartości mikroelementów w glebie dla kukurydzy 

1 M HCl Mehlich 3 

Mikroelement Cecha gleby Niska zawartość 
  mg kg-1 Pierwiastek Cecha gleby Niska zawartość 

 mg kg-1 

B 

Kategoria 
agronomiczna   

B 

Kategoria 
agronomiczna   

b.lekkie i lekkie <0,5 b.lekkie i lekkie <0,20 
średnie <0,9 średnie <0,40 
ciężkie <1,4 ciężkie <0,80 

Cu 

Corg (%)   

Cu 

Corg (%)   
≤ 1,0 <1,8 ≤ 1,0 <1,0 

1,1-1,5 <2,5 1,1-2,0 <1,3 
≥ 1,6 <3,8 ≥ 2,1 <1,6 

Fe 

Corg (%)   

Fe 

PM3 (mg kg-1)   
≤ 1,0 <700 ≤  100 <160 

1,1-1,5 <900 101-200 <230 
≥ 1,6 <1100 ≥ 201 <270 

Mn 

pH   
Mn 

pH   
≤ 5,5 <70 ≤ 5,5 <35 

5,6-6,5 <100 ≥ 5,6 <55 
≥6,6 <130 

Zn 

PM3 (mg kg-1)   

Zn 

pH   ≤ 100 <3,0 
≤ 5,5 <6,0 101-200 <4,0 

5,6-6,5 <7,0 201-300 <5,0 
≥6,6 <9,0 ≥ 301 <7,0 

Corg - zawartość węgla organicznego, PM3 – zawartość fosforu oznaczonego metodą Mehlich 3 
 
Dostępność mikroelementów dla roślin zależy od różnych cech gleby. Do najważniejszych, i 

jednocześnie łatwo mierzalnych, należą: odczyn gleby, skład granulometryczny (wyrażony jako 
kategoria agronomiczna gleby), zawartość węgla organicznego (Corg) oraz zawartość fosforu  w 
glebie. Stąd wynika konieczność powiązania liczb granicznych z tymi cechami. Oznacza to, że w celu 

- 3 -



 
 

oceny zasobności gleby w mikroelementy oprócz analizy zawartości mikroelementów konieczne jest 
również  oznaczenie wyżej wymienionych parametrów gleby. Dopiero komplet wyników pozwoli na 
ocenę zasobności gleby w mikroelementy.  
 

4. Nawożenie dolistne 
Nawożenie dolistne rekomendowane jest przede wszystkim do uzupełniania niedoborów 

manganu,  molibdenu i żelaza, ponieważ w przypadku tych mikroelementów skuteczność nawożenia 
doglebowego jest zbyt krótkotrwała. Również pozostałe mikroelementy: bor, miedź i cynk można 
stosować dolistnie.  Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nawożenie dolistne będzie służyć jedynie 
poprawie stanu odżywienia roślin w mikroelement w danym sezonie wegetacyjnym, nie wzbogacając 
gleby w deficytowy składnik.  

Do oprysków dolistnych nadają się wodne roztwory soli technicznych (siarczanu miedzi, 
siarczanu cynku, siarczanu żelaza, boraksu, kwasu borowego, molibdenianu amonu lub sodu), które 
muszą być sporządzone w odpowiednim stężeniu, aby były bezpieczne dla roślin. Proponowane 
dawki mikroelementów i ilości oprysków dla kukurydzy przedstawiono w tabeli 2, a zalecane sole 
mikroelementowe i ich stężenia przedstawiono w tabeli 3.  
 

Tabela. 2. Zalecana liczba oprysków oraz dawka pierwiastka na 1 oprysk w g/ha przy dolistnym 
nawożeniu kukurydzy mikroelementami w formie soli technicznych (w przeliczeniu na formę pierwiastkową) 

Pierwiastek B Cu Fe Mn Mo Zn 

Liczba oprysków* 2 1 2  -  2 2 

Dawka w g/ha 200 300 500  -  60 500 

*I termin: 4-6 liści (BBCH 14-16), II termin: 6-8 liści (BBCH 16-18) 
 

Tabela. 3. Zalecane sole mikroelementowe oraz dawki do oprysków dolistnych 

Mikro 
element 

Nazwa i wzór związku 
chemicznego (soli) 

Zawartość 
 pierwiastka w soli 

Stężenie 
soli % 

Dawka 
pierwiastka 

g/ha 

Ilość soli 
kg/ha 

Ilość cieczy 
roboczej 

l/ ha 

Bor Kwas borowy 
H3BO3 

17,5% B 0,3 200 1,1 400 

Cynk Siarczan cynku 
ZnSO4 x7H2O 22,7% Zn 1 500 2,2 450 

Miedź Siarczan miedzi 
CuSO4 x 5H2O 25,4% Cu 0,3 300 1,2 400 

Molibden 

Molibdenian sodu 
Na2MoO4 x 2H2O 39% Mo 

0,05 60 
0,150 300 

Molibdenian amonu 
(NH4)6Mo7O24 x 4H2O 54% Mo 0,110 250 

Żelazo Siarczan żelaza 
FeSO4 x 7H2O 20,1% Fe 1 500 2,5 250 

 
Do nawożenia dolistnego można również wykorzystać, dostępne w handlu, gotowe nawozy 

jednoskładnikowe zawierające wybrany mikroelement, na ogół w formie schelatowanej, w których 
koncentracja mikroelementu waha się od kilku do kilkunastu procent w masie nawozu. 

Uwaga - do uzupełniania ewidentnych niedoborów określonego mikroelementu nie nadają się 
dostępne na rynku dolistne nawozy makroelementowe z dodatkiem wielu mikroelementów, które 

charakteryzują się znacznie mniejszymi ich zawartościami niż nawozy jednoskładnikowe i nie 
zapewniają odpowiednich dawek mikroelementów. 
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5. Nawożenie doglebowe 

Nawożenie doglebowe zalecane jest do uzupełnienia niedoborów miedzi,  cynku i boru. 
Jednorazowa dawka miedzi i cynku  wystarczy na kilka lat, a dawka boru może być stosowana 
corocznie pod roślinę wrażliwą na jego deficyt (tab. 4).  

Zalecaną doglebową dawkę mikroelementu można zastosować  w postaci tzw. soli technicznych 
czyli boraksu (11% B), kwasu borowego (17,5% B) oraz siarczanów miedzi (25% Cu) i cynku (23% Zn). 
Odpowiednią ilość soli technicznej, wyliczoną na podstawie zalecanej dawki czystego pierwiastka i 
jego zawartości w stosowanej soli, należy rozpuścić w wodzie, rozprowadzić równomiernie na 
powierzchni pola przy pomocy opryskiwacza, a następnie wymieszać z glebą. 

Do nawożenia doglebowego można również stosować, zgodnie z zaleceniami producenta, 
oferowane na rynku nawozy posiadające w swoim składzie mikroelementy. Jednakże oferta 
mikroelementowych nawozów doglebowych jest niewielka. Na ogół są to nawozy zawierające 
makroelementy, o największym udziale fosforu i potasu, uzupełnione niewielkim dodatkiem jednego 
lub kilku mikroskładników. Ilość takiego nawozu, jaką stosuje się na hektar, jest limitowana zalecaną 
dawką makroskładnika, np. fosforu i potasu, a to powoduje, że dawka wprowadzanego do gleby 
mikroskładnika jest kilkukrotnie mniejsza niż zalecana. 
 
Tabela 4. Zalecane doglebowe dawki mikroelementów stosowanych w formie soli technicznych w 

kg ha-1  (w przeliczeniu na formę pierwiastkową) 

Rodzaj gleby B Cu Zn 

Bardzo lekka i lekka 1 kg 5 kg (nie częściej niż raz na 4 lata) 8 kg (nie częściej niż raz na 3 lata) 

Średnia 2 kg 6 kg (nie częściej niż raz na 4 lata) 8 kg (nie częściej niż raz na 3 lata) 

Ciężka 2 kg 6 kg (nie częściej niż raz na 4 lata) 10 kg (nie częściej niż raz na 3 lata) 
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Nawożenie mineralne kukurydzy – aktualny stan wiedzy 

dr Tamara Jadczyszyn, IUNG-PIB w Puławach 

 

Wymagania pokarmowe i potrzeby nawożenia kukurydzy  

Kukurydza jest gatunkiem  o bardzo dużych potrzebach pokarmowych, wynikających przede 
wszystkim  z wytwarzania z dużej biomasy. Dla jej wytworzenia rośliny wymagają  wszystkich 
niezbędnych składników pokarmowych. Należą do nich makroskładniki: azot, fosfor, potas, magnez, 
wapń i siarka oraz mikroelementy: bor, cynk, mangan,  miedź,  molibden, nikiel i żelazo. Wszystkie 
składniki pobierane są w proporcjach specyficznych dla tego gatunku. Stosunek makroskładników w 
masie prawidłowo odżywionych roślin kukurydzy kształtuje się następująco: N (1,0) : P2O5 (0,40) : K2O 
(1,0) : CaO (0,15) : MgO ( 0,20) : SO3 (0,40) (Grzebisz, 2012).  W systemie doradztwa nawozowego 
IUNG przyjęto, że wytworzenie 1 tony ziarna kukurydzy wraz z odpowiednią ilością słomy wiąże się z  
pobraniem 28  kg N, ok. 12 kg P2O5, 28 kg K2O i 7,3 kg MgO, zaś dla  wytworzenia 1 tony zielonki 
kukurydzy rośliny potrzebują 3,7 kg N, 1,4 kg P2O5, 4,5 kg K2O i 1,2 kg MgO.  Według. „programu 
azotanowego” (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych  oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” - Dz.U. 2020.243)  obowiązującego na obszarze całego 
kraju, tzw. jednostkowe pobranie azotu na 1 tonę plonu kukurydzy ziarnowej wynosi 26 kg N, a 
kukurydzy kiszonkowej – 2,4 kg t. Na tej podstawie  można obliczyć potrzeby pokarmowe kukurydzy 
w zależności od poziomu plonowania (tab. 1).   

Tabela 1. Pobranie makroskładników przez kukurydzę w zależności od wielkości plonu      

Plon  N (kg/ha) P2O5, (kg/ha) K2O (kg/ha) MgO (kg/ha) 

Ziarno 7 t/ha 182 84 196 51 

Ziarno 9 t/ha 234 108 252 66 

Kiszonka 60 t/ha 144 84 270 72 

Źródłem składników pokarmowych dla roślin jest gleba. Do oceny zasobów składników 
pokarmowych służą testy glebowe. Na każdy test glebowy składają się dwa elementy: 1. – pomiar 
ilości składnika w próbce gleby i 2. – ocena uzyskanego wyniku pomiaru z zastosowaniem tzw. liczb 
granicznych. W Polsce przyjęto 5 - stopniową skalę oceny  zawartości w glebie azotu, fosforu, potasu, 
magnezu i siarki: zawartość bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka. Za optymalną z 
punktu widzenia efektywności produkcji i środowiska uznaje się średnią zasobność gleby w 
przypadku fosforu, potasu i magnezu - składników sorbowanych przez glebę. W przypadku azotu, 
składnika  podatnego na straty, szczególnie wskutek wymywania azotanów, pożądane jest 
maksymalne wykorzystanie przez rośliny i minimalizacja pozostałości w glebie w okresie poza 
wegetacją roślin uprawnych.   
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Wyniki wieloletnich badań wskazują, że w warunkach średniej  lub wysokiej zasobności, 
kukurydza może pobierać z zasobów glebowych (bez nawożenia danym składnikiem)  powyżej 100 kg 
P2O5, i około 200 kg K2O z 1 ha. Natomiast niezastosowanie bieżącego nawożenia na glebach mało 
zasobnych skutkuje zmniejszeniem pobrania składników przez rośliny i ograniczeniem plonu. W 
innych eksperymentach pobranie azotu z zasobów glebowych szacuje się na ponad 100 kg N/ha.  
Dlatego tak ważne jest rozpoznanie zasobności gleby i właściwości agrochemicznych w celu 
optymalizacji nawożenia. Zaleca się  aby zasobność w fosfor, potas i  magnez oceniać przynajmniej w 
cyklach 4-5 letnich w próbkach pobranych z warstwy ornej. Analiza gleby powinna także obejmować 
ocenę odczynu tj. bardzo ważnego parametru decydującego o rozpuszczalności soli, a więc 
dostępności poszczególnych składników pokarmowych dla roślin. W przypadku azotu, z uwagi na 
dużą dynamikę przemian tego składnika, aby test glebowy był przydatny dla potrzeb planowania 
nawożenia musi być wykonany bezpośrednio przed sezonem wegetacyjnym. W tym przypadku 
próbki gleby należy pobrać do głębokości 60 cm przy pomocy świdra glebowego lub specjalistycznych 
lasek. 

Innym źródeł składników pokarmowych dla roślin są dostępne na rynku nawozy organiczne,  
środki wspomagające uprawę roślin, a czasem także rolniczo wykorzystywane odpady lub produkty 
uboczne pochodzenia przemysłowego. Wykorzystanie tych ostatnich do celów nawozowych, w 
sposób odpowiedzialny i niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt, 
pozostaje w zgodzie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.  Należy spodziewać się, że 
zainteresowanie alternatywnymi źródłami składników biogenicznych będzie wzrastać ze względu na 
gwałtowny wzrost cen nawozów mineralnych. Przy tym kukurydza ze względu na długi okres 
wegetacji jest rośliną dobrze wykorzystującą składniki uwalniane stopniowo w procesie mineralizacji 
materii organicznej. W celu racjonalnego zarządzania składnikami pokarmowymi potrzebna jest 
informacja o składzie chemicznym tych materiałów, której dostarcza producent nawozów lub 
wytwórca odpadów. Ważnym źródłem składników pokarmowych mogą być także produkty uboczne 
przedplonu przyorywane lub pozostawione na polu w postaci mulczu. W niektórych przypadkach 
może to być słoma kukurydzy zbieranej na ziarno (uprawa w monokulturze).  Słoma dostarcza 
znaczących ilości potasu, ale także fosfor i inne pierwiastki. W  1 tonie słomy kukurydzy pozostaje ok. 
4,6 kg P2O5  i 22 kg K2O. Szacuje się, że ilości takie zastępują działanie około 1,4 kg P2O5  i 13 kg K2O w 
nawozach mineralnych.  Zgodnie z zasadami zrównoważonego zarządzania składnikami 
pokarmowymi nawozy mineralne powinny być stosowane w dawkach niezbędnych dla uzupełnienia 
niedoboru składników dostępnych dla roślin w glebie.   W systemie doradztwa wielkość dawki 
nawozów PKMg oblicza się jako różnicę pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin i ilością składnika 
dostępnego z nawozów organicznych i pozostawionych produktów ubocznych przedplonu, z 
uwzględnieniem odpowiedniej korekty na zasobność gleby.   

Sposób wyznaczania dawek nawozów azotowych określa „program azotanowy”. 
Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha muszą mieć opracowywany plan nawożenia azotem 
według metody uproszczonego bilansu składnika, z zastosowaniem określonych w tym programie 
parametrów i współczynników. W mniejszych gospodarstwach nawozy azotowe muszą być 
stosowane w takich dawkach, aby suma azotu działającego ze wszystkich źródeł w polu kukurydzy nie 
była większa niż 240 kgN/ha. Do opracowania planu nawożenia opracowano narzędzie informatyczne 
o nazwie INTER-NAW, które jest dostępne powszechnie i nieodpłatnie na stronie internetowej 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (https://www.schr.gov.pl/). Program INTER-NAW umożliwia 
opracowanie kompleksowego planu nawożenia NPKMgS i wapnowania, zaleceń w zakresie 
nawożenia mikroelementami, prowadzenie historii pól z ewidencją zabiegów nawożenia, wylicza 
zapotrzebowanie na składniki mineralne w gospodarstwie i pozwala dobrać odpowiednie formy 
nawozów, a także obliczyć saldo składników pokarmowych (NPKMg) w skali pola uprawnego na 
potrzeby śledzenia kierunku zmian zasobności gleby w składniki pokarmowe.   
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Rynek nawozów mineralnych  

Na rynku występuje szeroka gama nawozów azotowych o różnych nazwach handlowych. 
Wszystkie te produkty zawierają azot w formie azotanowej, amonowej lub mocznikowej (amidowej).  
Najbardziej wszechstronnym nawozem jest roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), który zawiera w 
swoim składzie wszystkie trzy formy azotu, a więc szybko działające (amonowa i azotanowa) i o 
działaniu wydłużonym (mocznikowa). Innowacje produktowe w zakresie nawozów azotowych 
polegają na ogół na ich wzbogacaniu poprzez dodatek mikropierwiastków,  poprawie właściwości 
fizycznych lub dodatku inhibitorów. Od 2021 roku obowiązuje zakaz stosowania mocznika 
granulowanego bez dodatku inhibitora urolizy, czyli substancji opóźniającej przemiany formy 
mocznikowej w amonową podatną na starty w formie gazowej (amoniak). Tego rodzaju produkt 
Grupy Azoty występuje pod nazwą PULREA Inu. 

W grupie nawozów fosforowych innowacją jest płynny nawóz azotowo-fosforowy (APP) 
zawierający 11% N i 37% P2O5,. Nawóz ten  może być mieszany z RSM w celu stworzenia kompozycji o 
optymalnym stosunku N:P.   

Rynek oferuje także liczne produkty o działaniu stymulującym wzrost roślin. Najczęściej są to 
produkty zawierające aminokwasy i związki humusowe, czasem z dodatkiem mikroelementów. 
Kukurydza jest rośliną dobrze reagującą na ich stosowanie, zwłaszcza w warunkach stresowych. 
Stymulatory wzrostu wpływają korzystnie na rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników 
pokarmowych.  

Pomocą w pozyskaniu informacji o produktach nawozowych jest wyszukiwarka nawozów i 
środków wspomagających uprawę roślin dostępna na stronie internetowej IUNG-PIB 
(https://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/).  

n 



Nawożenie kukurydzy nawozami naturalnymi i organicznymi – 
aktualne trendy i perspektywy na przyszłość 

 

dr Piotr Skowron, dr Damian Wach, IUNG-PIB Puławy 
 

Nowoczesne i zrównoważone rolnictwo opiera się na racjonalnym gospodarowaniu dostępnymi 
zasobami, co wiąże się z koniecznością zamykania obiegu pierwiastków w agroekosytemach poprzez 
ich powtórne wykorzystanie. Duże znaczenie w utrzymaniu żyzności gleby odgrywają nawozy 
naturalne, które stanowią źródło substancji organicznej oraz niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i 
rozwoju roślin makro- i mikroelementów. Prawidłowe zarządzanie nawozami naturalnymi, oparte na 
bilansie składników pokarmowych, pozwala zmniejszyć zużycie nawozów mineralnych i znacząco 
zredukować koszty produkcji roślinnej, przy równoczesnej poprawie żyzności i urodzajności gleby, 
warunkującej uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości. Właściwe zarządzanie nawozami 
naturalnymi powinno opierać się na bilansowaniu składników pokarmowych na podstawie analizy 
zawartości podstawowych pierwiastków biogenicznych w tych nawozach, regularnej ocenie 
zasobności gleby oraz uwzględnieniu potrzeb nawozowych uprawianych roślin.  

W Polsce, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi odnoszącymi się do nawozów 
naturalnych są: Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz Ustawa Prawo Wodne. Aktami wykonawczymi 
do tych ustaw są Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 
stosowania oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Program Azotanowy). Regulują one zasady i sposoby 
przechowywania oraz warunki stosowania nawozów naturalnych (dawki i terminy). Rozwiązania 
prawne, dotyczące nawozów naturalnych, mają na celu ograniczenie ilości stosowanego azotu i 
poprawę jego wykorzystania. Aktualnie, nie obowiązują żadne regulacje na poziomie Unii 
Europejskiej, dotyczące limitów stosowania fosforu w rolnictwie. Mimo to, niektóre kraje i regiony 
europejskie wdrożyły własne przepisy ograniczające stosowanie fosforu w rolnictwie, wykorzystując 
zapisy dyrektywy azotanowej (91/676/ EWG) w zakresie krajowych planów działania, ramowej 
Dyrektywy Wodnej (2000/60/IEC) w zakresie planów gospodarowania wodami w dorzeczu oraz 
dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE). 

Nawozy naturalne charakteryzują się dużą zmiennością składu chemicznego. Zróżnicowanie to 
zależy nie tylko od gatunku zwierząt, ale dużej mierze od sytemu żywienia, kategorii wiekowej 
zwierząt, technologii utrzymania jak również od rodzaju stosowanej ściółki. Dlatego też w celu 
precyzyjnego zaplanowania nawożenia kukurydzy (jak i innych gatunków roślin uprawnych) zaleca się 
wykonywanie analiz zawartości składników mineralnych w nawozach naturalnych. W przypadku 
braku możliwości przeprowadzenia takich analiz można posłużyć się obowiązującymi wartościami 
tabelarycznymi. Zawartość azotu dla poszczególnych rodzajów nawozów naturalnych została 
zapisana w Programie Azotanowym (tab. 1). 

Przy stosowaniu nawozów naturalnych należy przestrzegać wynikających z przepisów prawa 
terminów, w których dopuszczalna  jest ich aplikacja na użytkach rolnych. W przypadku uprawy 
kukurydzy (czyli na gruntach ornych) stosowanie płynnych nawozów naturalnych możliwe jest od 1 
marca do 15 października, a nawozów stałych od 1 marca do 31 października.  

  

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
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Tabela 1. Średnia zawartość azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i 
wydajności oraz systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

Opracowano na podstawie Programu Azotanowego 

Gatunek/grupa technologiczna 
zwierząt 

System utrzymania 
Głęboka ściółka Płytka ściółka Bezściółkowo 

Obornik Obornik Gnojówka 
Gnojowica/ 

pomiot/ 
odchody 

kg N t-1 kg N t-1 kg N m-3 kg N t-1 lub m-3 
Bydło 

Buhaje 3,1 3,3 3,4 3,5 
Krowy mleczne 2,6-3,7 2,8-4,0 2,7-3,8 3,4-4,5 
Jałówki cielne 3,0 3,2 3,1 3,4 
Jałówki powyżej1 roku życia 2,8 2,8 2,7 2,9 
Jałówki od ½ do 1 roku życia 3,4 3,5 3,7 4,7 
Cielęta do ½ roku życia 3,8 2,8 3,2 3,2 
Bydło opasowe od ½ do 1 roku 2,6 3,1 3,4 4,5 
Bydło opasowe powyżej 1 roku 3,0 2,7 2,9 3,2 

Trzoda chlewna 
Knury 3,1 3,1 3,3 3,6 

Lochy 3,9 4,0 4,2 4,3 
Warchlaki od 2 do 4 miesięcy życia 2,9 1,5 0,8 3,0 
Prosięta do 2 miesięcy życia 1,8 0,9 0,4 2,0 
Tuczniki 4,2 4,4 4,6 4,6 

Drób 
Kury nieśne 20,7 

 

22,4 
Kury mięsne 20,7 21,6 
Kury do 20 tygodnia 15,7 - 
Brojlery kurze 24,7 - 

 

Wprowadzenie tego typu ograniczeń podyktowane było poprawą wykorzystania składników 
pokarmowych z tych nawozów, a tym samym zmniejszeniem ich rozpraszania do środowiska. 
Nieumiejętne, nieracjonalne i niezgodne z przepisami stosowanie nawozów naturalnych, skutkuje 
emisjami biogenów do środowiska wodnego i atmosfery. Duże ilości N i P w wodach przyczyniają się 
do nadmiernej eutrofizacji wód, czego konsekwencją jest pogorszenie jakości wody. Ponadto, 
bezpowrotna utrata pierwiastków biogenicznych z agroekosystemu ma wymiar ekonomiczny, 
ponieważ wymaga zwiększenia nakładów ponoszonych na nawozy mineralne i pośrednio wpływa na 
ceny żywności. 
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Ważnym elementem związanym ze stosowaniem nawozów naturalnych, obok terminów, jest 
sposób aplikacji. W trakcie stosowania nawozów naturalnych na użytkach rolnych może do dochodzić  
do strat składników pokarmowych, zwłaszcza azotu w postaci amoniaku. Straty azotu w tej postaci 
mogą wynosić od około 7% do nawet 95%.  

Podstawą ograniczenia emisji amoniaku i jednocześnie zwiększenia wykorzystania azotu w 
proponowanej metodzie jest bezpośrednie wprowadzenie lub możliwie szybkie wymieszanie 
aplikowanych nawozów naturalnych (stałych i płynnych) z glebą, tak by rośliny mogły maksymalnie 
wykorzystać zawarte w nich składniki pokarmowe. Uzyskanie pożądanych efektów jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technik aplikacji. I tak w przypadku nawozów płynnych należy 
zastąpić rozprowadzanie na polu przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w talerz rozbryzgowy, 
przystawką z wężami wleczonymi lub wężami zaopatrzonymi redlicami czy też prowadzić aplikację 
doglebową (płytką lub głęboką) (tab. 2). Natomiast w przypadku obornika należy jak najszybciej 
wymieszać go z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych (pługi, brona talerzowa) (tab. 3). 

 

Tabela 2. Zestawienie efektywności technik redukcji emisji amoniaku podczas aplikacji płynnych 
nawozów naturalnych 

Rodzaj aplikacji Technika ograniczania emisji Typowa redukcja emisji 
amoniaku (%) 

Naglebowa 
Wóz asenizacyjny z wężami wleczonymi 30–35% 

Wóz asenizacyjny z wężami zakończonymi 
płozami (redlicami) 30–60% 

Doglebowa 
Aplikacja płytka (na głębokość 4-10 cm) 70% (otwarte szczeliny) 

80% (zamknięte szczeliny) 

Aplikacja głęboka (na głębokość 12-30 cm) 90% 

 

Tabela 3. Efektywność redukcji emisji amoniaku zależnie od czasu wprowadzania nawozów 
naturalnych do gleby 

Technika 
ograniczania 

emisji 
Rodzaj nawozu Typowa redukcja emisji amoniaku (%) 

Wprowadzenie 
do gleby 

Płynny nawóz 
naturalny 

90% - natychmiastowe zaoranie 
70% - natychmiastowa uprawa (bez odwracania gleby) 
45-65% - wprowadzenie do gleby w ciągu 4 godzin 
24-30% - wprowadzanie do gleby w ciągu 24 godzin 

Wprowadzenie 
do gleby Obornik 

90% - natychmiastowe zaoranie 
60% - natychmiastowa uprawa bez odwracania gleby 
45-65% - wprowadzenie do gleby w ciągu 4 godzin 
50% - wprowadzenie do gleby w ciągu 12 godzin 
30% - wprowadzenie do gleby w ciągu 24 godzin 
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Ważnym aspektem wykorzystania nawozów naturalnych w rolnictwie jest ich wpływ na 
zawartość i stan substancji organicznej w glebie. Optymalnie stosowane nawozy naturalne pozwalają 
utrzymać dodatni jej bilans, utrzymać glebę w dobrej kulturze i zapobiec degradacji. W Polsce mamy 
do czynienia z wysokim udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich w przestrzeni rolniczej (65%), które 
charakteryzują się niską i średnią zawartością materii organicznej (<2%). Tak więc, racjonalna 
gospodarka nawozami naturalnymi ma w naszym kraju szczególne znaczenie. 

 

 n 



Ocena możliwości ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych z uprawy kukurydzy 

 
dr Zuzanna Jarosz, IUNG-PIB Puławy 

 
W październiku 2014 r. Rada Europy zatwierdziła porozumienie w sprawie ram polityki 

klimatycznej do 2030 r. Głównym celem nowej polityki klimatycznej była redukcja emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej o co najmniej 40% w porównaniu do roku 1990. 
Mniejsze wymagania określono dla sektorów (w tym rolnictwa) nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (non-ETS). Zdecydowano, że w tym obszarze 
emisja GHG w całej UE zostanie zredukowana o 30% w stosunku do roku 2005, a w przypadku 
Polski ograniczenie to powinno wynosić 7%.  

 

Jednak szybko postępujące zmiany klimatu i degradacja środowiska skłoniła do podejmowania 
bardziej radykalnych działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a tym 
samym przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ochronie środowiska. W grudniu 2020 r. osiągnięto 
porozumienie i zatwierdzono, że do 2030 r. emisje netto gazów cieplarnianych w UE zostaną 
ograniczone o co najmniej 55% w porównaniu z rokiem 1990. Realizacja tych zobowiązań pozwoli 
na osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. 

 

W produkcji roślinnej szczególne znaczenie ma ograniczenie emisji podtlenku azotu, którego 
źródłem jest uprawa gleby i odchody zwierząt gospodarskich. Ograniczenie emisji można uzyskać 
stosując na gruntach ornych poprawną gospodarkę nawozową, uprawę konserwującą (eliminującą 
częściowo lub całkowicie orkę) oraz przyorywanie nawozów organicznych lub ich substytutów: 
słomy, pozostałych resztek pożniwnych i nawozów zielonych, które prowadzą do zwiększenia 
udziału próchnicy i większej sekwestracji węgla w glebie. W efekcie ograniczenia mineralizacji 
substancji organicznej praktyki te przeciwdziałają emisji CO2 z gleby i ograniczają emisję GHG. 

 

Istotne znaczenie dla ochrony środowiska i redukcji emisji gazów ma ograniczenie strat azotu 
czyli poprawna gospodarka nawozowa. Niedostosowanie dawek nawozów mineralnych (zwłaszcza 
azotu) do potrzeb pokarmowych roślin prowadzi do strat azotu w postaci azotanów lub amoniaku. 
Ze względu na duże wymagania pokarmowe kukurydzy nawożenie musi być bardzo dokładnie 
zbilansowane. Nawozy kompleksowe najlepiej stosować pod orkę - jesienią lub na glebach 
lżejszych - pod uprawki przedsiewne, 7-10 dni przed siewem ziarna. Szacunki emisji GHG i 
amoniaku wykonane dla kukurydzy nawożonej dawką o 30 kg ha-1 mniejszą od zalecanej 
(efektywność wykorzystania azotu) dla areału uprawy kukurydzy na ziarno w 2018 r. (694 948 ha) 
wykazały, że w wariancie uprawy ze zbiorem ziarna i słomy redukcja emisji netto wynosiła 131,18 
kg CO2 ekw. ha-1, co w przeliczeniu na areał dawało 910160 t CO2 ekw. stanowiąc 0,19% emisji z 
rolnictwa w 1990 r. W uprawie z przyoraniem słomy redukcja emisji wyniosła 1 207 kg CO2 ekw. 
ha-1, co dla areału uprawy dawało 839 108 t CO2 ekw. i stanowiło 1,7% emisji z rolnictwa w 1990 r. 
Emisja amoniaku zmniejszyła się o 1,82 kg ha-1 dając dla areału 1 537 ton, co stanowiło 0,51% 
emisji w 2005 r. 

Do nawożenia kukurydzy najlepszym nawozem azotowym jest mocznik. Jednak od 1 sierpnia 
2021 r. wprowadzono zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej. Od tej daty mocznik 
granulowany będzie można stosować wyłączenie w formie mocznika zawierającego inhibitor lub 
powłokę biodegradowalną. Z badań polowych z kukurydzą prowadzonych w USA ciągu 30 lat 
 

  

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
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wynika, że w efekcie działania inhibitora nitryfikacji uzyskano: wzrost dostępności (retencji) azotu 
glebowego o 28%, ograniczenie wymywania azotanów o 16%, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 51% oraz wzrost plonów średnio o 7%.  

Istotną praktyką jest zagospodarowanie resztek pożniwnych. Zaleca się dokładnie rozdrobnić 
słomę kukurydzianą podczas zbioru, a następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby i przyorać. 
Przyoranie resztek pożniwnych wpływa na: zwiększenie składników pokarmowych w glebie, 
wzbogacenie gleby w substancję organiczną, lepsze właściwości fizyko – chemiczne gleb i 
ograniczenie wymywania azotu. Badania własne wykazały, że w każdym systemie uprawy 
przyoranie słomy zwiększa emisje podtlenku azotu w porównaniu do uprawy płużnej ze zbiorem 
resztek pożniwnych. Powodem jest wniesienie dodatkowej ilości azotu zawartego w resztkach 
pożniwnych. Jednak praktyka ta w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie sekwestracji węgla w 
glebie i jest ona większa od emisji podtlenku azotu. Wypadkową tych dwóch przeciwstawnych 
procesów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Rekomendowaną praktyką przyczyniającą się do redukcji emisji gazów cieplarnianych jest także 
stosowanie systemów uprawy konserwującej, a więc różnego rodzaju uproszczeń 
agrotechnicznych (uprawy uproszczonej, uprawy pasowej, siewu bezpośredniego). Należy jednak 
pamiętać, że największe korzyści uzyskamy stosując uproszczone systemy uprawy na glebach 
żyznych (zasobnych w składniki pokarmowe, o uregulowanym odczynie gleby i stosunkach 
wodnych). Uproszczenia w uprawie kukurydzy najczęściej polegają na spłyceniu uprawy, 
ograniczeniu zabiegów lub uprawie zerowej (siew bezpośredni). Wprawdzie w literaturze 
pojawiają się poglądy, że stosowanie uproszczeń w uprawie kukurydzy prowadzi do obniżki 
plonów, to jednak poglądy nie są jednoznaczne. Istotny wpływ na wielkość plonów kukurydzy ma 
przebieg pogody. W latach ciepłych kukurydza lepiej plonowała po zastosowaniu siewu 
bezpośredniego, a w chłodnych i wilgotnych po uprawie płużnej. Liczne doświadczenia 
producentów kukurydzy pozwalają wskazać czynniki, które wpływają na powodzenie stosowania 
systemów konserwujących w uprawie kukurydzy: odpowiedni sprzęt (np. siewnik umieszczający 
ziarniaki na stałą głębokość, niezależnie od zwięzłości gleby i masy resztek pożniwnych), 
nawożenie rzędowe, zlokalizowane, zwiększenie normy wysiewu o około 10% w stosunku do 
uprawy tradycyjnej, wysiew ziarna o wysokie wartości użytkowej. Niewątpliwą zaletą uprawy 
konserwującej jest oszczędność czasu i nakładów wynikająca ze zmniejszenia ilości i intensywności 
wykonywanych zabiegów uprawowych. Stosowanie uproszczeń w uprawie ma też wady: 
wolniejsze ogrzewanie się gleby wiosną i utrzymywanie niższej temperatury w sezonie 
wegetacyjnym (zwłaszcza w siewie bezpośrednim), gromadzenie się substancji organicznej i 
składników pokarmowych w górnej warstwie profilu glebowego, większe nasilenie chorób i 
szkodników, zwiększone zachwaszczenie (zwłaszcza gatunkami wieloletnimi). 

Jednym z kierunków wykorzystania kukurydzy jest produkcja bioetanolu. Wytwarzane i 
wprowadzane na rynek biopaliwa powinny spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Głównym 
wymogiem w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, szacowane metodą cyklu życia (LCA). Od 2017 r. wielkość ograniczenia powinna 
wynosić co najmniej 50%. Dla instalacji nowych, rozpoczynających produkcję od 2018 roku ma 
wynosić 60%. Metoda pozwala oszacować emisyjność całego cyklu produkcji biopaliw i określić 
ograniczenie emisji w stosunku do paliw konwencjonalnych. W szacunkach całkowitych emisji 
gazów cieplarnianych należy uwzględniać wielkości emisji rolniczych powstających z uprawy 
surowców na cele paliwowe. W strukturze emisji rolniczych największy udział mają emisje polowe 
N2O. Do szacowania emisji podtlenku azotu dyrektywa RED (2009/28/WE) zaleca stosowanie 
metodyki IPCC. Pozostawia jednak także możliwość stosowania metod dokładniejszych (modeli). 
Zastosowanie modelu DNDC (Denitrification – Decomposition) do szacowania emisji podtlenku 
azotu wykazało, że szacunki uzyskane z metody dokładniejszej, czyli modelu stanowiły 16-63% 
emisji szacowanych metodą IPCC. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie w jakim stopniu 
zwiększy się ograniczenia emisji w cyklu życia (LCA) bioetanolu produkowanego z kukurydzy. 
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Produkcja bioetanolu z uprawy kukurydzy w systemie uprawy płużnej ze zbiorem resztek 
pożniwnych zapewnia spełnienie kryterium ograniczenia emisji ≥ 50% w 14 województwach, z 
wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
Zastosowanie modelu DNDC do symulowania emisji podtlenku azotu pozwoliło na rozszerzenie 
bazy surowcowej o województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie. Wzrost sekwestracji węgla 
wskutek poprawy agrotechniki powoduje, że zwiększają się ograniczenia GHG. Produkcja biopaliw 
z surowców rolniczych budzi wiele kontrowersji. Większy popyt na surowce rolnicze do produkcji 
biopaliw przyczynia się do wzrostu cen żywności, a konkurencyjne wykorzystywanie surowców na 
cele energetyczne zamiast żywnościowe stanowi zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. 
Biorąc jednak pod uwagę inwestycje jakie zostały poczynione na potrzeby przemysłowej produkcji 
biopaliw I generacji należy sądzić, że dalszy rozwój może polegać na maksymalizacji efektywności 
produkcji biopaliw konwencjonalnych i stopniowa dywersyfikacja na rzecz biopaliw wyższych 
generacji. 

 

n 



Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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