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Dz.U.2020.721 t.j.
| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r.
USTAWA
z dnia 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego
Art. 1. [Przedmiot regulacji] Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek
doradztwa rolniczego.
Art. 2. [Status i zadania jednostek doradztwa rolniczego] 1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:1)
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej "Centrum Doradztwa";
2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej "ośrodkami wojewódzkimi".
2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi
osobowość prawną.
2a. (uchylony).
2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie doradztwa rolniczego
obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego
gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie
konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich.

W jakim celu robimy plan nawozowy?

• Wyższa efektywność
nawożenia
• Wymogi prawa obligatoryjne
• Wymogi
pakietów/grantów
Korzyść: rolnik nie
jest narażony na
ukaranie

Korzyści:
• wyższy plon
• niższe koszty
• wyższa jakość plonu
• ograniczenie skażenia środowiska
• stabilność plonowania

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy
polowej i trwałych użytków zielonych
Uproszczo
ny sposób
liczenia
zależny od
plonu

Dawki azotu można zmniejszyć po
zastosowaniu:
– obornika o 15kg N
– gnojowicy bydlęcej o 17 kg N
– gnojowicy świńskiej o 20 kg N
– gnojówki o 20 kg N
Na każde 10 ton (m3) zastosowanego nawozu

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały
DORADZTWA
ROLNICZEGO
W BRWINOWIE
szkoleniowe 95. Dr Tamara CENTRUM
Jadczyszyn,
dr Jan
Kowalczyk
dr hab. Wojciech Lipiński
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Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy
polowej i trwałych użytków zielonych

Zmniejszenia
dla wysokich
i bardzo
wysokich
zasobności

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i
trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe
95. Dr Tamara Jadczyszyn, dr Jan Kowalczyk dr
hab.Wojciech Lipiński

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Programy komputerowe obliczania dawek
nawozu
Uwzględniając wszystkie możliwe czynniki wpływające na bilans
składników nawozowych i szybkość obliczeń, programy komputerowe są
teoretycznie najlepszymi narzędziami do sporządzenia planu
nawozowego

Można wymienić kilka programów pomagających sporządzić plan
nawozowy:
• NawSald
• PlanoRS
• MacroBil
• Agronom
• Bitfarma
• Nawozy-2 ( autor: dr hab. inż. M.Cupiał)
• Opracowany dla programów rolnośrodowiskowych 2007-2013 (autor
B.Kiedrowski)
• Internetowe doradztwo nawozowe OSChR
• Kalkulatory: Agrolicznik, Police

http://schr.gov.pl/p,160,doradztwo-nawozowe

Kontrowersje z programami nawozowymi
Programy nawozowe powinny być odpowiednio walidowane
czyli zalecenia skonfrontowane w warunkach ścisłych
doświadczeń polowych w całej Polsce. Wymaga to dużych
nakładów i jest czasochłonne (cykl minimum trzyletni).
Ostatnim programem w ten sposób sprawdzonym był NawSald,
ale było to już dawno, stad uwaga:
…Program NawSald należy traktować jako
system wspierania decyzji. Programy tego
typu na ogół nie dają jedynego i ostatecznego
wyniku lecz sugerują pewne rozwiązania i
prognozują ich skutki, umożliwiając dzięki
temu podejmowanie decyzji przez
użytkownika…

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Do bilansu oszczędnego
Uprawiamy pszenicę ozimą po łubinie białym. Spodziewamy się plonu w
wysokości 4 ton z hektara. Bilans składników wygląda następująco:
Potrzeby pokarmowe pszenicy

N

P2O5

K2O

MgO

pobranie z plonem

96

40

60

12

straty

15

2,5

10

30

111

42,5

70

42

z wietrzenia

0

7

15

17

z opadu

20

2,5

15

12

z resztek pożniwnych
przedplonu
wiązany symbiotycznie

60

10

54

25

95

19,5

84

54

-16

-23,5

+14

+12

Potrzeby
Źródła

Dostarczone
Bilans dla 1 ha pszenicy
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Kto musi mieć plan nawożenia azotem
Art. 105a. 1. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której
mowa w art. 102 ust. 1
- prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę
świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
- posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
- uprawiające uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do
Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,
- utrzymujące obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego,
- nabywające nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego
wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleb od podmiotu
importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny,
- nabywające nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego
wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleb od podmiotu który
prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń
powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wszyscy rolnicy mają obowiązek nie przekraczania
maksymalnych dawek lub dawek wyliczonych w planie
nawożenia
Art. 105c. 1. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz
podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102
ust. 1, które nie są obowiązane do opracowania planu
nawożenia azotem, stosują nawozy w dawkach
nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów
azotowych dla upraw w plonie głównym określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 1 dla plonów
uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby,
zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i
stosowania integrowanej ochrony roślin.

Komentarz: art. 102 ust. 1 czyli wszyscy
prowadzący produkcję rolną, w tym działy
specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w
ramach której są przechowywane nawozy
naturalne lub stosowane nawozy
(w tym małe gospodarstwa posiadające do
10 ha lub 10 DJP)

1

czyli zgodnie z programem
azotanowym
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Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

B.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
B. Rolnictwo zrównoważone
1.
Warunek kwalifikowalności: minimum 3 ha użytków rolnych
Wymogi pakietu:

1. Uprawianie na gruntach ornych następujących upraw:
1) upraw wymienionych w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub
2) konopi włóknistych, lub
3) mieszanek zbożowych, z tym że różne mieszanki nasion, uznaje się za oddzielne uprawy; lub
4) mieszanek strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych lub strączkowozbożowych, z tym że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne uprawy
– przy czym w przypadku roślin wieloletnich uprawianie ich przez okres nie dłuższy niż 3 lata w okresie
objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.
2. Zastosowanie w każdym roku na gruntach ornych gospodarstwa minimum 4 upraw w plonie głównym,
przy czym udział:
1) uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie może
przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie;
2) upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie;
3) każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w
gospodarstwie;
3. Zakaz ugorowania gruntów ornych
4. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach ornych
w pierwszym (lub poprzedzającym) i w ostatnim (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu, przy czym
w zakresie pH, P,K i Mg wykonana najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośredniej;
5. Coroczne opracowanie dla gruntów ornych i przestrzeganie planu nawozowego, opartego na bilansie
azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania, przy
czym dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone w planie nawozowym;

Program nawozowy opracowany przez kolegę z doradztwa

Mocznik otoczkowany lub z inhibitorem!!
od 1 sierpnia 2021 r.
USTAWA
z dnia 7 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o
nawozach i nawożeniu
oraz ustawy o
Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i
Nasiennictwa

Art. 1. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. z 2020 r. poz. 796) wprowadza się następujące zmiany:
3) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:
„Art. 20b. Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej,
z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego
inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.”;

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/335_u.htm

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2–6,
które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oraz art. 1
pkt 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia
26
2021 r.

Potencjalne straty azotu z mocznika
W wyniku oddziaływań enzymu ureazy zachodzi bardzo
dynamiczny proces hydrolizy mocznika, w wyniku czego
powstaje niestabilny węglan amonu. Związek ten szybko
ulega rozkładowi do amoniaku w postaci gazowej i
dwutlenku węgla, powodując uwalnianie się azotu do
atmosfery i w rezultacie jego straty.
Inhibitor ureazy, dodawany do mocznika, ma za zadanie
spowolnić ten proces.

„ do 60% azotu zawartego w
moczniku może być stracone na
drodze wolatylizacji”

Straty N (% N zastosowanego)

dr hab. Monika Skowrońska, ekspert nawozy.eu
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Dni po aplikacji

Wyniki analiz
Liczba
analiz

Państwa
De, Rus
Se, Pl, Fi, Es, De, Dk
Pl. Lt, Es, Lv
Fi, Lv
De, Fi, Lv
Fi, Pl
Rus, Pl, Fi, De, Lt, Lv,
Pl
Rus, Pl, Fi, De, Lt, Lv,
Se, Dk
De, Pl, Se,
Dk, Pl, Se, Fi
Pl, Lt, Lv
De, Lv, Rus, Pl
De
Dk, Fi
De
Lt, Rus
11/10/2020

10
44
38
33
33
9
136
13

133
20
121
18
20
6
10
6
8

Grupa zwierząt

Typ nawozu

Sucha
Tot-N
NH4-N Tot-P2O5 Tot K2O
masa % kg/t św.m. kg/t św.m. kg/t św.m. kg/t św.m.

Kury nieśne
pomiot ptasi
Brojlery
gł. obornik
Bydło mięsne
gł. obornik
Krowy mamki
gł. obornik
Krowy mamki
gnojowica
Bydło mleczne
gnojówka
Bydło mleczne
obornik
Bydło mleczne
obornik

40,29
70,10
27,21
22,88
8,63
1,27
19,49
21,74

15,46
36,63
5,89
5,92
3,58
1,27
4,59
5,28

11,54
6,13
0,64
0,50
1,82

Bydło mleczne
Świnie
Świnie
Owce
Jałówki
Jałówki
Futerkowe
Futerkowe
Bydło, drób

7,74
23,87
4,54
31,27
19,41
7,06
46,82
4,9
45,13

3,17
6,78
4,24
7,45
3,86
2,20
20,54
9,7
6,14

1,64
1,60
3,30
1,48
0,71
0,76

gnojowica
obornik
gnojowica
gł. obornik
gł. obornik
gnojowica
obornik
gnojowica
kompost*

Puławy 04.12.2019

0,80

8,1
0,03

6,95
15,18
2,12
2,37
1,69
0,20
2,82
2,55

9,39
21,69
8,62
11,14
4,74
2,92
6,87
7,10

1,35
6,19
2,01
3,69
2,91
1,18
42,06
5,6
3,98

3,55
5,53
2,60
12,14
6,15
3,15
4,10
2,0
3,38
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Dziękuję

