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1. Wprowadzenie 

 

 Do niedawna zalecenia w zakresie ustalania dawek nawozów na trwałe użytki zielone 

(TUZ) przedstawiano w formie tabelarycznej w układzie przyporządkowującym roczne dawki 

N, P2O5 i K2O plonom suchej masy roślinności łąkowej [Łękawska i in. 1995; Jadczyszyn i 

in. 2010]. Dane tabelaryczne uzupełniane były częścią opisową, w której m.in. omawiano w 

formie ogólnej znaczenie nawozowe nawozów naturalnych oraz roślin bobowatych w 

mieszankach z trawami. Zalecenia te nie uwzględniają współcześnie obowiązujących 

wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym jakości wód.   

 W ostatnich latach powstało kilka aplikacji (kalkulatorów i programów nawozowych) 

umożliwiających sporządzanie planów nawożenia użytków zielonych. Bazują one na 

bilansowym podejściu, w którym z jednej strony uwzględniane jest pobranie składników 

nawozowych przez ruń łąkową a z drugiej, ilości tych składników wprowadzane do gleby z 

różnych źródeł. Ilość składników  dostarczana w nawozach mineralnych stanowi dopełnienie 

ich części dostarczanej np. z nawozami naturalnymi, z zasobów glebowych czy przez rośliny 

bobowate. Dostępne aplikacje do ustalania dawek nawozów na użytki zielone wykazują 

jednak szereg  ułomności. Między innymi wykorzystują one dane dotyczące zasobności gleb 

w azot mineralny określone dla gruntów ornych (w których akumulacja makroelementów 

występuje w innym stopniu, niż w glebach użytków zielonych), opierają się na bardzo 

uogólnionych wskaźnikach wnoszenia azotu przez bobowate, nie dają możliwości  określenia 

dawek nawozu na użytki zielone położone na glebach organicznych (które stanowią znaczny 

udział w strukturze TUZ), nie uwzględniają różnych systemów użytkowania TUZ. Tylko 

niektóre z dostępnych aplikacji uwzględniają unormowania dotyczące zasad ochrony 

środowiska obecnie obowiązujące.    

 Na tle powyższego można stwierdzić, że aktualnie brak jest pełnowartościowego  

narzędzia służącego do wyznaczania  dawek nawozów na użytkach zielonych i wspomagania 

doradców i rolników  w tym zakresie. Zadanie jego opracowanie podjęto w ramach projektu 

INTER-NAW. Niniejsza praca stanowi realizację tego zadania, a jej celem jest zbudowanie 

opartego na współczesnej wiedzy modelu systemu wspierania decyzji agrochemicznych w 

celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia 

rolniczego na użytkach zielonych.  
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2. Zakres funkcjonalny aplikacji do sporządzania planów nawożenia na trwałe użytki zielone 

 

Przyjęto założenie, że plany nawozowe  dotyczące trwałych użytków zielonych będą sporządzane dla podanych na rysunku 1 systemów ich 

użytkowania.  

 

 
Rys. 1. Systemy użytkowania trwałych użytków zielonych. 

* Do użytkowania pastwiskowego można przeznaczyć użytki położone w siedliskach od umiarkowanie wilgotnych do posusznych  
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3. Prognozowany plon i jego podział na pokosy/rotacje 

 

3.1. Ustalenie przez rolnika/doradcę prognozowanego plon runi TUZ gospodarstwie 

rolnym, tha-1 

 

Dla obliczenia zapotrzebowania runi łąkowej na składniki nawozowe potrzebne jest w 

pierwszym rzędzie określenie jej przewidywanego plonu, np. 30 t zielonej masyha-1. 

 

 

3.2. Ustalenie przez rolnika/doradcę udział plonów poszczególnych pokosów/odrostów 

w plonie rocznym 

 

Udział plonów poszczególnych pokosów/odrostów w przewidywanym plonie rocznym runi 

łąkowej powinien być przyjęty w zależności od systemu użytkowania i potencjału 

produkcyjnego trwałych użytków – tabela 1-4. 

 

Użytkowanie kośne  

 

Tabela 1. Udział plonów poszczególnych pokosów w plonie rocznym [na podstawie: 

Grabowski 2017] – wartości sugerowane i przyjęte przez rolnika/doradcę 

Częstotliwość  

koszenia 

I pokos II pokos III pokos IV pokos 

udział plonów poszczególnych pokosów w plonie rocznym, % 

sugero-

wany 

rolnika/ 

doradcy 

sugero-

wany 

rolnika/ 

doradcy 

sugero-

wany 

rolnika/ 

doradcy 

sugero-

wany 

rolnika/ 

doradcy 

m n o p 

Łąka 2-kośna 60  40  x x x x 

Łąka 3-kośna 50  30  20  x x 

Łąka 4-kośna 35  25  25  15  

 

Użytkowanie pastwiskowe  

 

Tabela  2. Udział plonów poszczególnych odrostów w plonie rocznym na pastwisku trwałym 

[na podstawie: Grabowski 2017 za: Wasilewski 1994] – wartości sugerowane 

Liczba wypasów 

I odrost II odrost III odrost IV odrost V odrost VI odrost 

udział plonów poszczególnych odrostów w plonie rocznym, % 

q r s t u w 

Trzy rotacje 45 30 25 - - - 

Cztery rotacje 30 35 20 15 - - 

Pięć rotacji  20 25 22 20 13 - 

Sześć rotacji 18 20 20 17 15 10 

 

Tabela 3. Udział plonów poszczególnych odrostów w plonie rocznym na pastwisku trwałym 

wg rolnika/doradcy 

Liczba wypasów 

I odrost II odrost III odrost IV odrost V odrost VI odrost 

udział plonów poszczególnych odrostów w plonie rocznym, % 

q r s t u w 

Trzy rotacje    x x x 

Cztery rotacje     x x 

Pięć rotacji       x 

Sześć rotacji       
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Użytkowanie kośno-pastwiskowe  

 

Tabela 4. Udział plonów poszczególnych plonów/odrostów w plonie rocznym na użytku 

zielonym użytkowanym kośno-pastwiskowo wg rolnika/doradcy 

Rodzaj użytkowania 

kośno-

pastwiskowego 

I pokos II pokos III pokos I wypas II wypas III wypas 

udział plonów poszczególnych pokosów/odrostów w plonie rocznym, 

% 

m(kp) n(kp) o(kp) q(kp) r(kp) s(kp) 

1 pokos + 2 wypasy  x x   x 

1 pokos + 3 wypasy  x x    

2 pokosy + 2 wypasy   x   x 

3 pokosy + 1 wypas     x x 

 

 

4. Ogólna formuła obliczenia dawki nawozów azotowych na użytki zielone 

 

Nmin = [Np – (Nnł + Nnp + Nop +Nb + Ng)]/ kN  

 

gdzie:  

Nnim – dawka azotu w nawozach mineralnych, kgha-1 UZ; 

Np - prognozowane pobranie azotu przez roślinność łąkowo-pastwiskową, kgha-1 UZ;  

Nnł – dawka azotu działającego z nawozów naturalnych na łąki, kgha-1 UZ; 

Nnp – dawka azotu działającego z nawozów naturalnych na pastwiska, kgha-1 UZ; 

Nop – dawka azotu działającego z kompostu i innych nawozów organicznych oraz 

pofermentu, kgha-1 UZ; 

Nb – dawka azotu działającego wnoszona przez rośliny bobowate, kgha-1 UZ; 

Ngl – ilość azotu działającego z zasobów glebowych, kgha-1 UZ; 

kN  – współczynnik wykorzystania azotu z nawozów mineralnych 

 

przy czym: 

Nmin = Nmin_I + Nmin_II + Nmin_III + Nmin_IV 

 

gdzie:  

Nmin_I….. Nmin_VI  – dawka azotu w nawozach mineralnych pod I … IV pokos, kgha-1 UZ; 

 

 

4.1. Dla łąki dwukośnej: 
 

Nmin = Nmin_I + Nmin_II 

Nmin_I = [0,01mNp_I – (Nnł_I + Nnp_I + Nop_I +Nb_I + 0,01mNg)]/ kN 

Nmin_II = [0,01nNp_II – (Nnł_II + Nnp_II + Nop_II +Nb_II + 0,01nNg)]/ kN 

 

gdzie:  

m - udział plonu I pokosu w plonie rocznym, %; 

n - udział plonu II pokosu w plonie rocznym, %; 

I i II - indeksy oznaczające I i II pokos  
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4.2. Dla łąki trzy- i czterokośnej – formuła stosownie rozszerzona  

 

4.3. Dla pastwisk – formuła analogiczna jak do łąk z tym, że zamiast udział plonów 

poszczególnych pokosów w plonie rocznym należy stosować udział plonów 

poszczególnych odrostów w plonie rocznym na pastwisku trwałym. 

 

4.4. Dla użytku zielonego użytkowanego kośno-pastwiskowo - formuła analogiczna jak 

do łąk i pastwisk z tym, że zamiast udział plonów poszczególnych pokosów lub 

odrostów w plonie rocznym należy stosować udział plonów poszczególnych plonów i 

odrostów w plonie rocznym na użytku zielonym użytkowanym kośno-pastwiskowo. 

 

5. Obliczanie prognozowanego pobranie azotu przez ruń trwałych użytków zielonych - 

Np  

 

Np = Ppr  pjN   

Ppr = zakładany plon runi TUZ w gospodarstwie rolnym, tha-1; 

pjN - pobranie jednostkowe azotu, kg Nt-1,  według tabeli 5 za: Fotyma i in. [2001]. 

 

 

Tabela 5. Pobranie makro składników na wyprodukowanie jednostki plonu runi trwałych 

użytków zielonych  

Specyfikacja 

Pobranie składnika na jednostkę plonu (pjN), kg t-1 z.m. 

Źródło 
azot (N) 

fosfor 

(P2O5) 

potas 

(K2O) 

wapń 

(CaO) 

magnez 

(MgO) 

siarka 

(S/ SO3) 

Ruń łąkowa i 

pastwiskowa – 

zielona masa 

4,5-5,0 1,4 4,5-6,0 1,5-2,0 0,6-0,7 0,5/1,25 
Grupa 

Azoty 

Łąki, pastwiska 

– zielona masa 

(25% s.m.)* 

4,50 1,37 5,78 - 0,83 - 

Fotyma, 

Jadczyszyn, 

Pietruch 

2001 

Użytki zielone:  
Karklins 

2001 
   - łąka 

    - pastwisko 

4,00 1,15 4,94 - - - 

3,80 1,15 4,94 - - - 
* Przeciętna zawartość suchej masy w zielonce łąkowej wynosi ok. 25% [Grabowski 2017], co potwierdzają 

dane zawarte w Bazie Danych Pasz Krajowych Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego 

[2010]. 

 

6. Obliczanie dawki azotu działającego z nawozów naturalnych na łąki i pastwiska- Nnł  
 

Metoda I 

 

Nnł = Dn  aNi  RNi    

 

gdzie:  

Dn = dawka zastosowanego na użytek zielony nawozu naturalnego, tha-1; 

aN – zawartość azotu w nawozie naturalnym, kg Nt-1 lub kg m-3; 

RNi  - równoważnik nawozowy azotu w nawozie naturalnym, według tabeli 7 lub 8; 

 

Zawartość N w nawozie naturalnym (aN)  można przyjąć z tabeli 6 lub na podstawie 

udokumentowanego badaniami składu nawozu naturalnego. 
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Tabela 6 Zawartość azotu (aN), fosforu i potasu w nawozach naturalnych [Pietrzak 2013 na 

podstawie: Maćkowiak 1997] 

Rodzaj nawozu 
Zawartość, kgt-1 

N P K 

Obornik od krów mlecznych 4,7 1,22 5,29 

Obornik od opasów 4,8 1,27 5,45 

Obornik od cieląt 6,0 1,40 6,11 

Obornik od bydła ogółem 4,7 1,22 5,37 

Obornik od macior z prosiętami 5,2 2,01 5,70 

Obornik od tuczników 5,4 2,27 5,29 

Obornik od trzody chlewnej ogółem 5,3 2,05 5,70 

Obornik od koni 5,4 1,27 7,85 

Obornik od owiec 7,6 1,75 10,33 

Gnojówka od krów mlecznych 3,2 0,13 6,36 

Gnojówka od opasów 3,0 0,13 10,58 

Gnojówka od cieląt 3,6 0,13 4,46 

Gnojówka od bydła ogółem 3,2 0,13 6,61 

Gnojówka od macior z prosiętami 2,3 0,13 2,73 

Gnojówka od tuczników 2,9 0,22 3,47 

Gnojówka od trzody chlewnej ogółem 2,8 0,17 3,39 

Gnojówka końska1) 4,7 0,02 4,63 

Gnojowica od krów mlecznych 3,6 0,87 3,14 

Gnojowica od opasów 3,1 0,87 2,89 

Gnojowica od cieląt 3,1 0,70 2,89 

Gnojowica od bydła ogółem 3,4 0,87 3,06 

Gnojowica od trzody chlewnej ogółem 4,3 1,44 1,90 
1) Podane wartości dotyczą gnojówki przechowywanej ponad 12 tygodni w zbiornikach zabezpieczonych przed 

dostępem wody i powietrza [Boratyński i in. 1988].  

 

Tabela 7. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu 

stosowania [Zbiór zaleceń…2019] 

Źródło azotu 

Równoważnik nawozowy azotu 

- RNi   

Termin stosowania 

Jesień wiosna 

Obornik 

Bydło 0,35 0,40 

Świnie 0,40 0,45 

Drób nieśny  0,40 0,45 

Drób rzeźny 0,45 0,50 

Pozostałe przeżuwacze, konie, zwierzęta 

futerkowe roślinożerne 
0,30 0,35 

Dowolny obornik zastosowany pod 

przedplon  
0,15 

Gnojowica/pomiot/odchody 

Bydło 0,50 0,60 

Świnie 0,60 0,70 
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Źródło azotu 

Równoważnik nawozowy azotu 

- RNi   

Termin stosowania 

Jesień wiosna 

Drób nieśny – pomiot podsuszany/nie 0,45/0,65 0,50/0,75 

Zwierzęta futerkowe mięsożerne 0,65 0,75 

Pozostałe przeżuwacze, zwierzęta 

futerkowe roślinożerne 
0,45 0,55 

Gnojówka 

Bydło 0,55 0,75 

Świnie 0,65 0,80 

Drób nieśny 0,65 0,80 

Drób rzeźny 0,65 0,80 

Pozostałe przeżuwacze, konie, zwierzęta 

futerkowe roślinożerne 
0,45 0,55 

Frakcja stała po separacji gnojowicy 

Bydło 0,20 0,25 

Świnie 0,25 0,30 

Frakcja ciekła po separacji gnojowicy 

Bydło 0,70 0,80 

Świnie 0,75 0,85 

Inne 

Produkt pofermentacyjny (frakcja płynna) 0,60 0,7 

Produkt pofermentacyjny (frakcja stała) 0,3 0,4 

Kompost i inne organiczne środki 

nawozowe 
0,30 

Azot mineralny z zasobów glebowych 0,91) 0,62) 
Objaśnienia: 1) w uprawach roślin ozimych dla nawożenia wiosną; 2) w uprawach roślin jarych 

 

Dla łąk za bardziej adekwatne uważa się równoważniki nawozowe azotu podane w tabeli 8.   

 

Tabela 8. Równoważniki nawozowe azotu dla różnych nawozów naturalnych [Joskin za: Le 

Sillon belge 2004] 

Rodzaj nawozu 

Rodzaj upraw i okres stosowania nawozów 

zboża 
kukurydza/buraki (i inne 

uprawy wiosenne) 
łąki 

jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna 

Obornik bydlęcy 0,15 0,15 0,20 0,30 0,20 0,23 

Gnojowica bydlęca 0,20 0,30 0,30 0,45 0,35 0,40 

Gnojowica świńska 0,20 0,40 0,30 0,60 0,35 0,45 

Obornik ptasi 0,20 0,30 0,30 0,45 0,35 0,40 

Odchody ptasie 0,20 0,40 0,30 0,60 0,35 0,45 

   

Metoda II 

 

 Szacunkową całkowitą dostępną dla roślin ilość N z nawozów naturalnych określa się 

z uwzględnieniem zawartości azotu amonowego i azotu organicznego w tych nawozach 

(zawartość azotu azotanowego pomija się, z uwagi na jej niewielki udział). Cały azot 

amonowy zawarty w nawozie naturalnym jest dostępny dla upraw, jednak jest on również 

bardzo podatny na straty ulatniania się w postaci amoniaku. Rzeczywistą pulę N-NH4 
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dostępną dla roślin, stanowi jej część pozostałą po ulotnieniu amoniaku [Calculating…. 

2009], co można wyrazić w sposób następujący:  

Dostępny N-NH4 = Całkowity N – N-NH4 x (100% - % straty amoniaku). 

Przy szacowaniu strat powodowanych ulatnianiem amoniaku z nawozów naturalnych należy 

wziąć pod uwagę warunki pogodowe w czasie ich stosowania i sposób aplikacji. Ogólnie 

wiadomo, że straty NH3 w wyniku ulatniania są większe w okresach o wyższych 

temperaturach powietrza (latem), a niższe w okresach chłodniejszych i odznaczających się 

znaczną wilgotnością powietrza. (np. wczesną wiosną lub późną jesienią). Straty 

spowodowane przez ulatnianie amoniaku z nawozów naturalnych zwiększają się też wraz z 

czasem jego zalegania na powierzchni gleby. Dlatego doglebowe wprowadzanie gnojowicy 

lub szybkie przykrycie glebą obornika po aplikacji minimalizuje starty amoniaku.   

 W przypadku azotu organicznego zawartego w nawozach naturalnych musi on wpierw 

zostać zmineralizowany, aby mógł zostać wykorzystany przez roślinność. Szacuje się, że 

udział azotu organicznego w oborniku, który jest dostępny dla upraw wynosi 25% w roku 

zastosowania nawozu. Zatem:   

Dostępny N organiczny = 25% N organicznego. 

Szacunkową całkowitą dostępną dla roślin ilość N z nawozów naturalnych określa się przez 

dodanie dostępnych z nich frakcji amonowej i organicznych, czyli:  

Całkowity dostępny N = N amonowy x (100% -% straty amoniaku przez ulatnianie) + 

0,25 N organicznego. 

 

 W zależności od zastosowanej metody aplikacji nawozów naturalnych, algorytm 

obliczania dawki azotu działającego z tych nawozów na łąki i pastwiska - Nnł można 

przedstawić za pomocą następujących równań:  

 

Nnł  = DDR·[(N-NH4(br)·(1-A) + UI·0,25·Norg(br) +  UII·0,25·Norg(br) + …] - dla aplikacji 

metoda rozrzutu/rozbryzgu; 

 

Nnł  = DDR·[(N-NH4(br)·[1-A·(1-B) + UI·0,25·Norg(br) +  UII·0,25·Norg(br) + …] - dla aplikacji 

metodą iniekcji doglebowej; 

 

Nnł  = DDR·[(N-NH4(br)·[1-A·(1-C) + UI·0,25·Norg(br) +  UII·0,25·Norg(br) + …] - dla aplikacji 

metodą wleczonych węży/redlic; 

 

Nnł  = DDR·[(N-NH4(br)·[1-A·(1-D) + UI·0,25·Norg(br) +  UII·0,25·Norg(br) + …] - dla aplikacji z 

zastosowaniem zakwaszonej gnojowicy. 

 

gdzie:  

Nnł - azot dostępny (działający) dla roślin, kg·ha-1; 

Dnbr - dawka nawozu zastosowanego w bieżącym roku, t·ha-1; 

N-NH4 (br) - zawartość azotu amonowego w nawozie zastosowanym w bieżącym roku, kg·t-1 – 

oznaczona laboartoryjnie lub określona na podstawie tabel 6 i 10; 

A - straty amoniaku w wyniku aplikacji nawozu metodą rozrzutu/rozbryzgu nawozu na 

powierzchnię pola w postaci liczby niemianowanej - tabela 9;  

B - współczynnik zmniejszenia start poprzez zastosowanie metody aplikacji doglebowej 

(iniekcji doglebowej) wyrażony w postaci liczby niemianowanej - tabela 9: 

C - współczynnik zmniejszenia start poprzez zastosowanie metody aplikacji wleczonymi 

wężami/redlicami wyrażony w postaci liczby niemianowanej - tabela 9; 
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D - współczynnik zmniejszenia start poprzez zastosowanie metodą aplikacji zakwaszona 

gnojowicą, wyrażony w postaci liczby niemianowanej - tabela 9; 

UI – udział plonu pokosu/odrostu pod który zastosowano nawóz naturalny w plonie 

całkowitym  

UII – udział plonu następnego pokosu/odrostu po tym, pod który zastosowano nawóz, 

naturalny w plonie całkowitym  

 

Tabela 9. Szacunkowe straty N z nawozów naturalnych w wyniku ulatniania się amoniaku w 

następstwie stosowania powierzchniowego przez rozrzut/rozbryzg (% azotu amonowego w 

nawozie) oraz szacowana redukcja strat uzyskanych dzięki środkom zaradczym (% strat bez 

środka zaradczego) [na podstawie: Grönroos i in. 2009] 

Okres 

stosowania 

nawozu 

naturalnego 

Indeks strat straty amoniaku z nawozów naturalnych po ich 

aplikacji 

Rodzaj nawozu 

naturalnego 

nazwa indeksu 
symbol 

indeksu 

gnojo-

wica 

obornik 

(w tym 

mocz) 

Okres wiosenny 

(kwiecień-maj) 

Straty amoniaku w wyniku aplikacji nawozu 

metodą rozrzutu/rozbryzgu nawozu na 

powierzchnię pola, % N-NH4; 

A 40 30 

Poziom zmniejszenia start poprzez zastosowanie 

metody, % strat bez środka zaradczego: 
   

– aplikacji doglebowej (iniekcji doglebowej) B 85  

– wleczonych węży, wleczonych redlic C 25  

– zakwaszania aplikowanej gnojowicy* D 50  

Okres letni 

(czerwiec, 

lipiec, sierpień)  

Straty amoniaku w wyniku aplikacji nawozu 

metodą rozrzutu/rozbryzgu nawozu na 

powierzchnię pola, % N-NH4; 

A 50 30 

Poziom zmniejszenia start poprzez zastosowanie 

metody, % strat bez środka zaradczego:  
   

– aplikacji doglebowej (iniekcji doglebowej) B 85  

– wleczonych węży, wleczonych redlic C 40  

– zakwaszania aplikowanej gnojowicy* D 50  

Okres jesienny 

(wrzesień 

październik) 

Straty amoniaku w wyniku aplikacji nawozu 

metodą rozrzutu/rozbryzgu nawozu na 

powierzchnię pola, % N-NH4; 

A 60 30 

Poziom zmniejszenia start poprzez zastosowanie 

metody, % strat bez środka zaradczego:  
   

– aplikacji doglebowej (iniekcji doglebowej) B 85  

– wleczonych węży, wleczonych redlic C 35  

– zakwaszania aplikowanej gnojowicy* D 50  
* Według badań duńskich starty amoniaku z zakwaszonej gnojowicy po jej zastosowaniu są mniejsze  

przeciętnie o 50 % w porównaniu ze startami amoniaku występującymi z gnojowicy niezakwaszonej [Birkmose, 

Vestergaard 2013] 
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Tabela 10. Udział azotu amonowego w azocie ogólnym różnych rodzajów nawozów 

naturalnych  [na podstawie: Forrestal i in. 2017 za: Jensen 2013] 

Rodzaj nawozu 
Sucha 

masa, % 
Nog., gkg-1 

s.m. 

Udział N-

NH4 w Nog, 

% 

Przeciętny 

udział  N-

NH4 w  

Nog, %*** 

Obornik z systemu głębokiej 

ściółki  
25-30 7-10 10-25 15 

Obornik od trzody chlewnej  20-25 9 30-45 30 

Obornik bydlęcy 18-20 6 20-30 20 

Odchody brojlerów 45-50 20 10-25* 15 

Odchody  kur 50-60 20-30 5-35* 15 

Gnojowica świńska 4-7 3-5 70-75 70 

Gnojowica bydlęca 7-10 4-5 50-60 55 

Gnojowica od drobiu 10-15 6-10 60-70 60 

Poferment z biogazowni** 1-5 3-10 60-85 70 

Ciekła frakcja po separacji 

gnojowicy 
1-2 3-5 80-95 90 

Gnojówka 2-3 3-4,5 90 90 

* zależy od czasu przechowywania i stopnia hydrolizy kwasu moczowego, 

** mieszana gnojowicy ze współfermentującymi bioodpadami. 

*** przeciętną wartość  N-NH4, % Nog określona we własnym zakresie metodą ekspercką 

 

 

7. Obliczanie dawki azotu z odchodów zwierząt pozostawionych na pastwisku - Nnp  
 

Nnp = [ ∑ ni  pjN  (d/365)  (h/24)  RNp ]/A 

 

Nnp – ilość azotu działającego z odchodów zwierząt pozostawionych na kwaterze 

pastwiska, kgha-1 UZ; 

ni – liczba zwierząt danej kategorii wypasanych na kwaterze pastwiska, wg tabeli 11; 

pjN - produkcja jednostkowa azotu w odchodach, kg N·zwierzę-1·rok-1, wg tabeli 11; 

d – liczba dni przebywania zwierząt na kwaterze pastwiska, 

p – liczba godzin spędzana przez zwierzęta na kwaterze pastwiska, wartość 

niemianowana np. 8 godz. (0,33 doby), 12 godz. (0,50 doby), 24 godz. (np. przy 

wypasie bydła mięsnego); 

RNp - równoważnik nawozowy azotu z odchodów pozostawionych na pastwisku.  

Wykorzystanie składników nawozowych z pozostawianych odchodów szacuje się na 

ok. 50% azotu, ok. 70% potasu i 100% fosforu [Wasilewski, Barszczewski 2006]; 

A – powierzchnia pastwiska/kwatery, ha. 

 

Tabela 11. Masa azotu wydalana w odchodach zwierząt gospodarskich [na podstawie:  

Jadczyszyn, Maćkowiak, Kopiński [2000] - poz. 1-5 i 8-9 i Standardised… [2012] - poz. 6-7] 

L.p. Kategoria zwierząt 

Wydalanie N przez zwierzęta, kg·zwierzę-1·rok-

1 

kał mocz razem 

1 Jałówki 12-24 miesięcy 14,9 27,5 42,4 

2 Krowy o wyd. 3,5 tys. kg mleka 30,7 39,6 70,3 

3 Krowy o wyd. do 4 tys. kg mleka 33,1 42,8 75,9 

4 Krowy o wyd. do 4-6 tys. kg mleka 37,8 48,9 86,7 

5 Krowy o wyd. pow. 6 tys. kg mleka 51,9 67,4 119,3 
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6 Krowy mamki (wydajność 1700 lrok-1)   84,0* 

7 Konie (o masie powyżej 450 kg)   61,2* 

8 Maciorki, 2,68 5,71 8,39 

9 Owce pow. 12 mies. 2,44 5,19 7,63 
 

Tabela 12. Masa fosforu wydalana w odchodach zwierząt gospodarskich [na podstawie:  

Jadczyszyn, Maćkowiak, Kopiński [2000] - poz. 1-5 i 8-9 i Standardised… [2012] - poz. 6-7]  

L.p. Kategoria zwierząt 

Wydalanie P2O5 przez zwierzęta, kg·zwierzę-

1·rok-1 

kał mocz razem 

1 Jałówki 12-24 miesięcy 12,33 0,44 12,76 

2 Krowy o wyd. 3,5 tys. kg mleka 18,47 0,50 18,97 

3 Krowy o wyd. do 4 tys. kg mleka 19,68 0,48 20,16 

4 Krowy o wyd. do 4-6 tys. kg mleka 25,64 0,62 26,25 

5 Krowy o wyd. pow. 6 tys. kg mleka 42,52 1,05 43,57 

6 Krowy mamki (wydajność 1700 lrok-1)   30,0 

7 Konie (o masie powyżej 450 kg)   24 

8 Maciorki, 1,70 0,87 2,57 

9 Owce pow. 12 mies. 1,53 0,80 2,34 

 

Tabela 13. Masa potasu wydalana w odchodach zwierząt gospodarskich [na podstawie:  

Jadczyszyn, Maćkowiak, Kopiński [2000] - poz. 1-5 i 8-9 i Standardised… [2012] - poz. 6-7] 

L.p. Kategoria zwierząt 

Wydalanie K2O przez zwierzęta, kg·zwierzę-

1·rok-1 

kał mocz razem 

1 Jałówki 12-24 miesięcy 8,48 48,47 56,95 

2 Krowy o wyd. 3,5 tys. kg mleka 1,86 90,99 92,85 

3 Krowy o wyd. do 4 tys. kg mleka 1,99 97,24 99,23 

4 Krowy o wyd. do 4-6 tys. kg mleka 1,99 97,44 99,42 

5 Krowy o wyd. pow. 6 tys. kg mleka 2,31 113,03 115,34 

6 Krowy mamki (wydajność 1700 lrok-1)   149* 

7 Konie (o masie powyżej 450 kg)   80,6* 

8 Maciorki, 3,63 7,72 11,35 

9 Owce pow. 12 mies. 3,30 7,03 10,33 

 

 Plamy kału i moczu są miejscami intensywnego zasilania azotem pastwiska i mogą 

być źródłem znacznych strat N. Miejscowe obciążenie N często przekracza 100 g Nm-2 (1000 

kgha-1) w plamach moczu i 50 g Nm-2 (i 500 kgha-1) w plamach kału z powodu małego 

obszaru pokrytego odchodami [Bélanger i in. 2015 na podstawie innych autorów]. Pomimo, 

dużej ilości składników nawozowych wprowadzonych z odchodami zwierząt na 

powierzchnię pastwiska, problematyczne jest,  jak się wydaje ich uwzględnianie w planie 

nawożenia. Składniki te bowiem są pobierane przez ruń tylko punktowo, na niewielkiej 

powierzchni pastwiska – rys. 2 i 3. Ich uwzględnienie w bilansie nawożenia wypaczyłoby 

wyniki obliczeń rzeczywistych potrzeb pokarmowych roślin na przeważającym obszarze 

wypasanej powierzchni. Być może należy je uwzględnić tylko w warunkach dużego 

obciążenia pastwiska.  

 Natomiast uzasadnione jest uwzględnienie azotu z odchodów pozostawianych przez 

zwierzęta na pastwisku, w zakresie przestrzegania dopuszczalnej do stosowania dawki tego 

składnika w nawozach naturalnych, wynoszącej 170 kgha-1.  
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Rys. 2. Rozkład przestrzenny plam kału i moczu od 36 krów mlecznych w lipcu 1997 r, 

podczas dwóch okresów wypasu w ciągu 24 h na pastwisku o powierzchni 0,74 ha. Bydło nie 

miało dostępu do przedniej połowy pastwiska podczas pierwszego okresu wypasu i uzyskało 

dostęp do całego wybiegu podczas drugiego okresu wypasu [White i in. 2001].  
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Rys. 3. Rozkład przestrzenny plam kału i moczu od 36 krów mlecznych, w sześciu okresach 

obserwacji - maj 1997, lipiec 1997, sierpień 1997, grudzień 1997, luty 1998, kwiecień 1998 - 

(pięć w ciągu 24 godzin i jedna z 13,5 godziny) na pastwisku o powierzchni 0,74 ha. Bydło 

nie miało dostępu do przedniej połowy wybiegu podczas pierwszego okresu wypasu (12 

godzin) i uzyskało dostęp do całego wybiegu podczas drugiego okresu wypasu (8 godzin) 

[White i in. 2001]. Obszar pokryty kałem i moczem podczas sześciu okresów obserwacji 

stanowił tylko około 10% całkowitej powierzchni pastwiska [White i in. 2001]1. 

 

 

8. Obliczanie dawki dawka azotu działającego z kompostu i innych nawozów 

organicznych oraz pofermentu - Nop; 
 

Nop = Dop  aNi  RNi    

gdzie:  

Dop = dawka zastosowanego na użytek zielony kompostu, innych nawozów 

organicznych oraz pofermentu, tha-1; 

aN – zawartość azotu w kompoście, innym nawozie organicznym lub pofermencie, kg 

Nt-1,  na podstawie wyników badań;  

RNi  - równoważnik nawozowy azot mineralnego z zasobów glebowych według tabeli 7.  

 

Obliczoną dawkę azotu działającego z kompostu i innych nawozów organicznych oraz 

pofermentu należy rozdzielić pod pokosy/odrosty proporcjonalnie do udziału ich plonów w 

plonie całkowitym. 

 

                                                           
1 Według Whitea i in. [2001 za: During, Weed 1973 ] obszar objęty oddziaływaniem składników nawozowych z 

plam kału lub moczu może być nawet pięciokrotnie większy niż obszar rzeczywiście przez nie zajmowany. 
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9. Obliczanie dawki azotu działającego wnoszoną przez rośliny bobowate wchodzące w 

skład roślinności łąkowo-pastwiskowej – Nb w każdym pokosie/rotacji 

 

  

Nb  =  Pi  Qi  biN  cbt  

gdzie:  

Pi - powierzchnia uprawy bobowatych w mieszankach z trawami, w ha, 

Qi - plon części nadziemnych roślin bobowatych (w świeżej masie), t·ha-1; 

przy czym:  

dla łąk: Qi = Qł x /100 * 

dla pastwisk:  Qi = Qp  (0,0066x2 + 0,1974x)/100 ** 

  

Qł - plon zielonej masy runi łąkowej, t·ha-1; 

Qp - plon zielonej masy runi pastwiskowej, t·ha-1; 

x - udział powierzchni łąki/pastwiska pokrytej roślinami bobowatymi, % 

bNi - ilość azotu wiązana przez dany gatunek roślin motylkowatych w przeliczeniu na 1 tonę 

plonu zielonej masy części nadziemnych, w kg N·t-1, wg tabeli 14. 

cbt - udział azotu zawartego w trawach, pochodzącego z roślin motylkowatych wg danych z 

tabel 15; 16 i 17 *** 

 

 

* Przyjęto założenie, że w runi łąkowej plon koniczyny czerwonej jest porównywalny z 

plonem traw, czyli stosunek plonu koniczyny czerwonej do plonu trawa jest jak 1:1, co 

sugerują dane podane w tabeli 18.  

** Udział koniczyny białej w plonie runi pastwiskowej zależy od zajmowanego przez nią 

odsetka powierzchni pastwiska zgodnie z tabelą 19. Modyfikując dane z tabeli 

wyprowadzono formułę określającą zależność między pokryciem powierzchni pastwiska 

przez koniczynę białą a jej udział w plonie postaci: y = 0,0066x2 + 0,1974x -  rys. 4. 

*** Udział azotu zawartego w trawach, pochodzącego z roślin motylkowatych wyznaczono 

wykorzystując  dane z tabeli 20 i rys. 5 i 6. 

 

Tabela 14. Ilość azotu wiązanego przez rośliny motylkowate wieloletnie występujące w 

monokulturze i w mieszankach z trawami [Pietrzak 2011 na podstawie: Høgh-Jensen i in., 

2004]. 

System użytkowania powierzchni paszowej i 

rodzaj roślinności 

Całkowita ilość N2 wiązanego w systemie 

- biN, kg·(1 t zielonej masy części 

nadziemnych roślin)-1 

gleba gliniasta gleba piaszczysta 

Kośny - jednoroczna lub dwuletnia lucerna w 

monokulturze 
7,4 6,2 

Kośny - jednoroczna lub dwuletnia koniczyna 

czerwona w monokulturze 
8,2 6,8 

Kośny - jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 

koniczyny białej z trawami 
17,2 14,2 

Pastwiskowy - jednoroczna lub dwuletnia 

mieszanka koniczyny białej z trawami  
16,8 14,4 

Kośny - jednoroczna lub dwuletnia mieszanka 

koniczyny czerwonej z trawami 
10,2 8,8 

Pastwiskowy - jednoroczna lub dwuletnia 

mieszanka koniczyny czerwonej z trawami 
9,6 8,4 
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Kośny – ponad dwuletnia mieszanka 

koniczyny białej z trawami 
15,0 11,8 

Pastwiskowy - ponad dwuletnia mieszanka 

koniczyny białej z trawami 
13,0 10,6 

 

Tabela 15. Określony na podstawie opracowanego modelu udział azotu symbiotycznego 

transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako komponenta pod powierzchnią gruntu  

w zależności od pokosu [opracowanie własne]  

Data 
Użytkowanie łąki kośnej 

cbt, % 
1 kośna 2 kośna 3 kośna 4 kośna 

17 maj    1 pokos 7,8 

20 maj   1 pokos  8 

5 cze  1 pokos   9,3 

27 cze    2 pokos 11,4 

15 lip 1 pokos*    13,5 

20 lip   2 pokos  14,1 

7 sierp    3 pokos 16,8 

25 sierp  2 pokos   19,8 

10 wrz 1 pokos*    23,0 

25 wrz   3 pokos 4 pokos 26,5 

*alternatywniwe 

 

 

Tabela 16. Określony na podstawie opracowanego modelu udział azotu symbiotycznego 

transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako komponenta pod powierzchnią gruntu  

w zależności od sposobu użytkowania pastwiska [opracowanie własne]  

Data 
Użytkowanie pastwiska 

cbt, % 
3 rotacje 4 rotacje 5 rotacji 6 rotacji 

15 maj   I wypas I wypas 7,6 

20 maj  I wypas   8 

25 maj I wypas    8,4 

4 czer    II wypas 9,2 

15 czer   II wypas  10,2 

24 czer    III wypas 11,1 

30 czer  II wypas   11,7 

10 lip II wypas    12,9 

15 lip   III wypas  13,5 

20 lip  III wypas  IV wypas 14,1 

15 sierp   IV wypas  18,1 

21 sierp    V wypas 19,1 

25 sierp III wypas    19,8 

5 wrz  IV wypas   22 

15 wrz   V wypas  24,2 

28 wrz    VI wypas 27,3 
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Tabela 17. Określony na podstawie opracowanego modelu udział azotu symbiotycznego 

transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako komponenta pod powierzchnią gruntu  

w systemie użytkowania kośno-pastwiskowego [opracowanie własne]  

Data 

Użytkowanie kośno-pastwiskowe 

cbt, % 
1 pokos 

+ 2 

wypasy 

1 pokos + 

3 wypasy 

2 pokosy 

+ 2 

wypasy 

3 pokosy 

+ 1 wypas 

15 maj    I pokos 7,6 

20 maj   I pokos  8 

25 maj  I pokos   8,4 

10 czer I pokos    9,7 

27 czer    II pokos 11,4 

30 czer  I wypas   11,7 

10 lip   II pokos  12,9 

15 lip I wypas    13,5 

20 lip  II wypas   14,1 

15 sierp   I wypas III pokos 18,1 

25 sierp II wypas    19,8 

5 wrz  III wypas   22 

15 wrz   II wypas  24,2 

20 wrz    I wypas 25,3 

 

 

Tabela. 18. Plon suchej masy roślin w I roku użytkowania [Ścibior 2003] 

Czynnik Plon, t·ha-1 

Koniczyna czerwona odmiana Nike 9,8 

Koniczyna czerwona odmiana Jubilatka 10,8 

Kostrzewa łąkowa 10,0 

 

Tabela 19. Zależność pokrycia powierzchni pastwiska przez koniczynę białą u jej udział w 

plonie, w % [Wasilewski 1997 za: Clover… 1992] 

Pokrycie powierzchni pastwiska, % Udział koniczyny w suchej masie plonu, % 

20 5 

40 20 

60 35 
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Rys. 4. Zależność pokrycia powierzchni pastwiska przez koniczynę białą a jej udział w 

plonie, w %  [zmodyfikowany na podstawie: Wasilewski 1997 za: Clover… 1992] 
 

Tabela 20. Ilość N2 symbiotycznego transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako 

komponenta pod powierzchnią gruntu  określona przy użyciu 15N w zależności od pokosu  

Numer 

pokosu 

Transfer z koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) do: 

życicy (Lolium perenne L.) 
wiechliny łąkową (Poa 

pratensis L. 

traw - wartość 

średnia 

udział N  w trawie pochodzący od koniczyny czerwonej, % 

I pokos 10,1 7 8,6 

II pokos 11,7 11 11,4 

III pokos 22,7 26 24,4 

Źródło: Dahlin, Stenberg 2010 Thilakarathn i in. 2012  
 

Rys. 5. Ilość N2 symbiotycznego transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako 

komponenta pod powierzchnią gruntu  określona przy użyciu 15N w zależności od pokosu [na 

podstawie: Dahlin, Stenberg 2010; Thilakarathna i in. 2012] 
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Rys. 5. Ilość N2 symbiotycznego transferowanego z koniczyny czerwonej do traw  jako 

komponenta pod powierzchnią gruntu  określona przy użyciu 15N w funkcji czasu 

[modyfikacja na podstawie: Dahlin, Stenberg 2010; Thilakarathna i in. 2012] 

I pokos 
II pokos 

III pokos 
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Transfer azotu z roślin motylkowych do sąsiadujących z nimi roślin niemotylkowych, 

zachodzi trzema różnymi drogami, takimi jak rys. 6 [Thilakarathna i in. 2016, na podstawie 

innych autorów]: 

1) Rozkład: rozkład tkanek korzeni roślin motylkowych (obumarłych brodawek 

korzeniowych i korzeni rośliny motylkowatej) a następnie pobieranie uwolnionego azotu 

przez sąsiednie rośliny, tj. pobieranie zmineralizowanego N z tkanek obumarłych korzeni 

roślin motylkowych przez sąsiednie rośliny; 

2) Wysięk korzeniowy: wysięk rozpuszczalnych związków N przez dawców i wychwyt przez 

odbiorców, tj wysięk rozpuszczalnych związków N przez z korzeni roślin motylkowych, a 

następnie wchłanianie ich przez rośliny niebędące roślinami motylkiowymi; 

3) Mikoryza2: transfer N za pośrednictwem mikoryzy związanej z rośliną. 

 

Długotrwały transfer N zachodzi głównie przez rozkład korzeni i brodawek, podczas gdy 

krótkotrwały transfer N występuje głównie przez N zawierający wysięki korzeniowe i 

mikoryzy. Na transfer azotu wpływa wiele różnych czynników biotycznych (kontakt korzeni, 

gęstość roślin, stadium wzrostu, rok uprawy, defoliacja i roślinożercy korzeniowi) oraz 

czynniki abiotyczne (stres wodny, temperatura, światło i dostępny N glebowy). 

 

Na poziom transferu azotu, wpływają czynniki abiotyczne, np. stres wodny, temperatura, 

światło, ilość azotu dostępnego w glebie i dawki stosowanych nawozów azotowych, oraz 

czynniki biotyczne, np. kontakt z korzeniami, gęstość roślin, faza wzrostu, rok produkcji, 

defoliacja (pozbawienie rośliny liści wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych lub 

substancji chemicznych ) i obecność roślinożerców korzeniowych (owady i inne organizmy 

glebowe zjadające lub uszkadzające korzenie) [Thilakarathna i in. 2016]. 

 
Rys. 6. Możliwe drogi przenoszenia N pomiędzy roślinami bobowatymi a trawami. 

1. bezpośredni transfer przez mikoryzę, 2. Degradacja i rozkład martwych tkanek roślin 

bobowatych, 3. Wydzielanie azotu przez żywe komórki roślin bobowatych. Azot pochodzący 

z degradacji tkanek roślinnych i z wysięku może zostać pobrany przez trawę w postaci amonu 

lub aminokwasów [Paynel i in. 2008]. 

 

                                                           
2 Mikoryzą nazywa się symbiozę między korzeniami roślin a niepatogenicznymi, wysoce wyspecjalizowanymi 

grzybami żyjącymi w glebie. Około 70–90% gatunków roślin lądowych tworzy symbiotyczne skojarzenia z 

arbuskularnymi grzybami mikoryzowymi. Większość gatunków mikoryzowych wykazuje niską powinowatość 

wobec gospodarza, co pozwala na powszechne powiązania między różnymi roślinami. 
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Azot pochodzący z rozłożonych korzeni, brodawek, czapeczek korzeniowych (system 

komórek odcinka wierzchołka korzenia o długości 2-3 mm3), komórek brzegowych korzeni, 

złuszczonych komórek i naskórka (materiały nierozpuszczalne w wodzie) znacząco 

przyczynia się do podziemnego transferu N. Oszacowano, że od 2 do 26% biologicznie 

związanego N przez rośliny bobowate  może być przenoszone do innych roślin w wyniku 

rozkładu ich korzeni i brodawek. Chociaż rozkład podziemnych tkanek roślinnych znacząco 

przyczynia się do przenoszenia N, jest to ogólnie powolny proces w porównaniu z transferem 

N przez wysięk korzeniowy i mikoryzę. Pierwszy proces polega na rozkładzie i przemianie 

złożonych związków organicznych, podczas gdy drugi polega na przeniesieniu prostego 

nieorganicznego N. W rezultacie N pochodzący z rozkładu korzeni i brodawek jest dostępny 

dla roślin na późniejszym etapie ich wzrostu lub w następnych latach. [Thilakarathn i in. 

2016]. 

 

Wykazano również, że transfer azotu zwiększa się w okresie sezonu wegetacyjnego wraz z  

jego upływem - tabela 20. Zwiększone uwalnianie N z korzeni starszych systemów 

korzeniowych roślin motylkowych można przypisać zwiększonej masie korzeni, powierzchni 

i wysiękom, jak również starzeniu się i rozkładowi korzeni i brodawek [Thilakarathna i in. 

2016]. 

 

10. Obliczanie dawki azotu działającego z zasobów glebowych – Ngl; 

 

Dla gleb mineralnych: 

Ngl = ZN  RNi    

Ngl – ilość azotu działającego z zasobów glebowych, kgha-1 UZ; 

ZN - zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-30 cm, kgha-1 UZ, według 

tabeli 22, lub na podstawie badań w stacji chemiczno-rolniczej; 

RNi  - równoważnik nawozowy dla azotu mineralnego z zasobów glebowych, według 

tabeli 16. 

 

Dla gleb mineralno-organicznych za wyjątkiem całkowicie zmineralizowane gleby torfowo-

murszowych: 

Ngl = ZN  RNi   Wz     

Ngl – ilość azotu działającego z zasobów glebowych, kgha-1 UZ; 

ZN - zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-30 cm, kgha-1 UZ, według 

tabeli 22 lub na podstawie badań w stacji chemiczno-rolniczej; 

RNi  - równoważnik nawozowy dla azotu mineralnego z zasobów glebowych, według 

tabeli 7;  

Wz - współczynnik zwiększenia zasobów azotu mineralnego podczas danego 

pokosu/wypasu w stosunku do okresu wiosennego, według tabeli 23. 

 

 

 

Zasoby azotu mineralnego (ZN) oblicza się za pomocą następującego równania:  

                                                           
3 Jaroszuk-Ściseł, Kurek 2007 
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ZN = y∙cNmin∙3 

gdzie:  

ZN – zasoby azotu mineralnego w warstwie gleby 0-30, kg∙ha
-1

  

y – gęstość objętościowa (ciężar objętościowy) gleby4, kg s.m.∙dm-3, 

cNmin – zawartość azotu mineralnego Nmin w warstwie gleby 0-30 (zawartość N-NO3 + 

zawartość N-NH4 w warstwie gleby 0-30), mg Nmin∙kg-1 s.m.; 

3 – współczynnik przeliczeniowy - objaśnienie: Mnożąc gęstość objętościową gleby (w kg 

s.m.∙dm-3) przez zawartość azotu w glebie wyrażoną w mg∙kg-1 s.m, oblicza się zawartość 

tego składnika w glebie wyrażoną w mg∙dm-3. Uzyskany wynik stanowi równowartość ilości 

kilogramów azotu zakumulowanego w warstwie gleby o miąższości 1 dm, na powierzchni 1 

ha (co wynika z odpowiedniego przeliczenia). Mnożąc ten wynik przez 3 określa się zasoby 

azotu mineralnego zawarte w przedziale 0-30 cm jej głębokości, na powierzchni 1 ha (w 

kg∙ha-1). 

 

Gęstość (ciężar objętościowy) gleb mineralnych wynosi [Fotyma in. 2010]: 

 gleby  bardzo lekkie - 1,533 kg·dm-3,  

 gleby lekkie - 1,500 kg·dm-3,  

 gleby średnie - 1,416 kg·dm-3, 

 gleby ciężkie - 1,300 kg·dm-3  

(gleby bardzo lekkie zawierają do 10% cząstek spławialnych (o średnicy <0,02 mm), lekkie - 

11-20%, średnie - 21-35%, ciężkie > 35%). 

 

Gęstość gleb organicznych wyznacza się stosując następujące równanie:   

y = -0,000006x3 + 0,001x2 – 0,06235x + 1,6346 

gdzie:  

y – gęstość objętościowa gleby, kg s.m.∙dm-3, 

x – zawartość materii organicznej glebie, %. 

Powyższą zależność wyprowadzono na podstawie analizy statystycznej empirycznych 

wyników badań różnych autorów obejmujących 186 par danych: gęstość objętościowa gleby i 

zawartość materii organicznej glebie – rys. 7. 

                                                           
4 Gęstość objętościowa gleby (dawniej zwana ciężarem objętościowym) jest to stosunek suchej masy utworu 

glebowego do jego objętości w stanie maksymalnego nasycenia wodą, z zachowaniem naturalnej struktury 

[Zawadzki 2002]. 
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y = -6E-06x3 + 0,001x2 - 0,0623x + 1,6346
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Rys. 7. Gęstość objętościowa gleby pochodzenia organicznego w zależności od zawartości w 

niej materii organicznej [Pietrzak 2015]  

   

Tabela 21. Przeciętne zasoby azotu mineralnego (ZN ) wiosną w warstwie 0-30 cm gleb 

mineralnych użytków zielonych [opracowanie własne], w zależności od ich kategorii 

agronomicznej na tle odpowiednich danych dla gruntów ornych w warstwie gleby 0-60 cm 

Specyfikacja 
Kategoria agronomiczna gleby: 

bardzo lekka lekka średnia ciężka 

Zasobność gleby 

w Nmin, kg Nha-1 

użytki zielone* 

86 91 73 66 

grunty orne** 

49 59 62 66 
* Do obliczeń podane w tabeli wartości dla użytków zielonych można zastąpić wynikami badania wiosną Nmin 

dla działki rolnej i zastosować sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej. 

** wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2020 poz. 243). 

 

Podział gleb mineralno-organicznych na grupy glebowe podany w tabeli 23 zaadaptowano od 

Okruszko [1988] – tabela 24 i zamieszczony pod nią opis. 

Współczynniki zwiększenia zasobów azotu mineralnego podczas danego pokosu/wypasu w 

stosunku do okresu wiosennego wyznaczono wykorzystując model przebiegu zmian 

zasobności w azot mineralny gleb mineralno-organicznych – rys. 8 i określone na jego 

podstawie zasoby azotu mineralnego w tych glebach w różnych okresach związanych ze 

zbiorem/wypasaniem runi łąkowej – tabela 25. Wymieniony model opracowano na podstawie 

wyników badań zasobności gleb gytiowo-murszowych i torfowo-murszowych w azot 

mineralny obiektu Łąki Dymerskie w latach 2005-2007 podane przez Pawluczuka i 

Szymczyka [2008] oraz Pawluczuka [2008] – rys. 9 i 10.  
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Tabela 22 Przeciętne zasoby azotu mineralnego (ZN) wiosną w warstwie 0-30 cm gleb 

mineralno-organicznych użytków zielonych w zależności od poziomu zawartości w niej 

materii organicznej [opracowanie własne na podstawie wyników monitoringu zawartości 

azotu mineralnego w glebach użytków zielonych prowadzonego przez KSChR w latach od 

2015-2019] 

Specyfikacja 

Grupa gleb mineralno-organicznych: 

całkowicie 

zmineralizowane gleby 

torfowo-murszowe -  I 

gleby 

murszaste5 

- II 

gleby 

murszowate6 - 

III 

gleby mineralno-

murszowe7 - IV  

zawartość materii organicznej w warstwie 0-30 cm, % 

≤3 (3;10> (10;20> >20 

Zasobność gleby 

w Nmin, kg Nha-1 

dane jak dla gleb 

mineralnych UZ  
135 158 117 

 

Tabela 23. Współczynniki zwiększenie zasobów azotu mineralnego w glebach mineralno-

organicznych użytków zielonych w okresie poszczególnych pokosów/wypasów [opracowanie 

własne]  

Okres 

Współczynnik zwiększenie zasobów azotu 

mineralnego podczas danego pokosu  w 

stosunku do okresu wiosennego -  Wz 

Zasoby azotu mineralnego 

podczas danego pokosu 

/wypasu 

1 2 3 

 
użytkowanie kośne 

łąka jednokośna 

I pokos latem 1,28 ZN(I) = ZN x 1,28 

I pokos – jesienią  1,40 ZN(I) = ZN x 1,40 

 łąka dwukośna 

I pokos 1,13 ZN(I) = ZN x1,13 

II pokos 1,52 ZN(II) = ZN x 1,52 

 łąka trzykośna 

I pokos 1,06 ZN(I) = ZN x 1,06 

II pokos 1,36 ZN(II) = ZN x 1,36 

III pokos 1,70 ZN(III) = ZN x 1,70 

 czterokośna 

I pokos 1,05 ZN(I) = ZN x 1,05 

II pokos 1,26 ZN(II) = ZN x 1,26 

III pokos 1,57 ZN(III) = ZN x 1,57 

IV pokos 1,75 ZN(IV) = ZN x 1,75 

                                                           
5 Gleby  murszaste  stanowią  stadium  przejściowe  między  glebami  organicznymi  i mineralnymi. Cechą  

charakterystyczną  podtypu  gleb  murszastych  jest  to,  że  materia  organiczna  w  poziomie  powierzchniowym  

nie  tworzy  z jego  mineralną częścią kompleksu mineralno-organicznego, lecz jest z nią luźno wymieszana, a 

zawartość materii organicznej mieści się w przedziale od 3 do 10% [Sammel A., Niedźwiecki E. 2006]. 
6 Gleby murszowate powstają z płytkich (mniej niż 30 cm miąższości) utworów torfiastych, torfowych lub 

mułowych, które uległy procesowi murszenia6 [Encyklopedia PWN]. Położone są w terenie niskim, podmokłym 

lub płaskim, ale odwodnionym [Encyklopedia leśna] (zwykle na obrzeżach torfowisk) np. na skutek melioracji 

lub procesów naturalnych. Wykazują ziarnistą lub gruzełkowatą strukturę wierzchnich poziomów oraz dużą 

domieszkę utworów piaszczystych, które nadają im ciemnoszarą barwę [Mocek, Drzymała 1996]. 
7 Gleby murszowo-mineralne powstały na skutek obniżenia poziomu wody i odcięcia dostępu powietrza, co 

spowodowało przerwanie procesu torfotwórczego. Miąższość warstwy murszowej nie przekracza 25 cm. Gleby 

te charakteryzują się okresowym nadmiarem wody wiosną , a w lecie jej niedoborem [Gleby obszarów rolnych]. 
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1 2 3 

 użytkowanie pastwiskowe 

 3 rotacje 

I wypas 1,08 ZN(I) = ZN x 1,08 

II wypas 1,34 ZN(II) = ZN x 1,34 

III wypas 1,65 ZN(III) = ZN x 1,65 

 4 rotacje 

I wypas 1,06 ZN(I) = ZN x 1,06 

II wypas 1,29 ZN(II) = ZN x 1,29 

III wypas 1,52 ZN(III) = ZN x 1,52 

IV wypas 1,70 ZN(IV) = ZN x 1,70 

 5 rotacji 

I wypas 1,04 ZN(I) = ZN x 1,04 

II wypas 1,21 ZN(II) = ZN x 1,21 

III wypas 1,45 ZN(III) = ZN x 1,45 

IV wypas 1,65 ZN(IV) = ZN x 1,65 

V wypas 1,77 ZN(V) = ZN x 1,77 

 6 rotacji 

I wypas 1,04 ZN(I) = ZN x 1,04 

II wypas 1,16 ZN(II) = ZN x 1,16 

III wypas 1,32 ZN(III) = ZN x 1,32 

IV wypas 1,50 ZN(IV) = ZN x 1,50 

V wypas 1,68 ZN(V) = ZN x 1,68 

VI wypas 1,78 ZN(VI) = ZN x 1,78 

 użytkowanie kośno-pastwiskowe 

 1 pokos + 2 wypasy 

I pokos 1,14 ZN(I) = ZN x 1,14 

I wypas 1,43 ZN(II) = ZN x 1,43 

II wypas 1,67 ZN(III) = ZN x 1,67 

 1 pokos + 3 wypasy 

I pokos 1,08 ZN(I) = ZN x 1,08 

I wypas 1,31 ZN(II) = ZN x 1,31 

II wypas 1,52 ZN(III) = ZN x 1,52 

III wypas 1,70 ZN(IV) = ZN x 1,70 

 2 pokosy + 2 wypasy 

I pokos 1,06 ZN(I) = ZN x 1,06 

II pokos 1,32 ZN(II) = ZN x 1,32 

I wypas 1,63 ZN(III) = ZN x 1,63 

II wypas 1,77 ZN(IV) = ZN x 1,77 

 3 pokosy + 1 wypas 

I pokos 1,04 ZN(I) = ZN x 1,04 

II pokos 1,25 ZN(II) = ZN x 1,25 

III pokos 1,58 ZN(III) = ZN x 1,58 

I wypas 1,77 ZN(IV) = ZN x 1,77 
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Tabela 24. Podział gleb mineralno-organicznych na grupy glebowe [zmodyfikowane na 

podstawie: Okruszko 1988, z częściowym wykorzystaniem nazewnictwa gleb podanego 

przez: Pieściński, Gotkiewicz 1993] 

Grupa 

gleb 
Nazwa  

Zawartość masy 

organicznej w warstwie 

0-30 cm, % 

Miąższość warstwy 

organicznej w 

profilu 

I 
Całkowicie zmineralizowane 

gleby torfowo-murszowe  
do 3 do 10 cm 

II Gleby murszaste  3-10 do 10 cm 

III Gleby murszowate  10-20 do 10 cm 

IV Gleby mineralno-murszowe  powyżej 20 10-30 cm 
Kryterium zawartości i miąższości masy organicznej w glebach hydrogenicznych pozwala wyróżnić dla warstwy 

0-30 cm, takie grupy glebowe, jak [Okruszko 1988]: 

I. grupa gleb mineralnych właściwych, zawierających w powierzchniowej warstwie mineralnej, miąższości 30 

cm, do 3% masy organicznej, z możliwością występowania warstewki 0-10 cm o większej zawartości tej 

masy, 

II. grupa gleb mineralnych próchnicznych, zawierających w powierzchniowej w warstwie miąższości 30 cm 3-

10% masy organicznej z możliwością występowania warstewki jak w grupie I; są to najczęściej gleby 

próchniczno-glejowe i murszaste,  

III. grupa gleb organiczno-mineralnych o zawartości masy organicznej w warstwie miąższości 30 cm 10-20% z 

możliwością występowania warstewki jak w grupie I; są to gleby torfiasto-glejowe i murszowate, 

IV. grupa gleb mineralno-organicznych o zawartości masy organicznej powyżej 20%, przy miąższości warstwy 

organicznej 10-30 cm; są to gleby torfowo-glejowe, mułowo-glejowe oraz mineralno-murszowe. 

 

„Grupa I to gleby typowo mineralne, w których domieszka masy organicznej nie wpływa w sposób istotny na 

ich właściwości fizyczne (porowatość, retencję) lub zawartość składników chemicznych (azotu). 

Grupy II i III reprezentują gleby próchniczne i wysoko próchniczne, w których zaznacza się już rola masy 

organicznej, przede wszystkim w formie dużej zasobności w azot mineralny, pojawiający się w warunkach 

sprzyjających mineralizacji. Łącznie grupy I-II-III można potraktować jako gleby łąkowe, wymagające 

utrzymywania w nich wysokiego poziomu wód gruntowych, zalegającego w okresie intensywnego rozwoju traw 

tuż pod warstwą korzeniową. W warunkach niedostatecznego dla użytków zielonych zaopatrzenia w wodę gleby 

te są przekształcane w grunty orne. Tworzą wtedy siedliska odpowiednie dla uprawy różnego rodzaju roślin 

polowych, w tym także pastewnych, szczególnie w przypadku gleb grup II i III. 

Gleby grupy IV, o płytkiej warstwie organicznej, najczęściej w formie murszu powstającego z torfu lub mułu, 

zalegającej na mineralnym podłożu, od którego są często oddzielone mułowo-ilastą warstewką przerywającą 

podsiąk, typową dla tych gleb, są podatne na przesuszenie. Jako łąkowe utrzymują się w warunkach wysokiego 

poziomu wody gruntowej, zalegającego bezpośrednio pod warstwą organiczną. W okresie małej 

ewapotranspiracji (wczesną wiosną) są przy tak wysokim poziomie nadmiernie wilgotne, a przez to często mało 

dostępne. Jeśli natomiast poziom wody gruntowej opadnie do 0,5 m, to przy intensywnej ewapotranspiracji (w 

lecie) przesychają do stanu wody niedostępnej dla roślin. Są to gleby trudne do użytkowania w gospodarce 

łąkowo-pastwiskowej, a wadliwe po intensywnym odwodnieniu i zamianie na grunty orne.” [Okruszko 1988]. 
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Rys. 8. Przebieg zmian zasobności w azot mineralny gleb mineralno-organicznych w okresie 

od 4 maja do 24 grudnia w latach 2005-2007 [opracowanie własne na podstawie danych: 

Pawluczuk, Szymczyk 2008; Pawluczuk 2008]. 

 

Tabela 25. Określone na podstawie opracowanego modelu zasobności azotu mineralnego w 

glebach mineralno-organicznych w różnych okresach związanych ze zbiorem/wypasaniem 

runi łąkowej [opracowanie własne]  

Data 
Użytkowanie łąki kośnej Zasobność gleb w   

Nmin., kg N∙ha-1 1 kośna 2 kośna 3 kośna 4 kośna 

1 2 3 

04.maj     77,4 

17.maj    1 pokos 84,9 

20.maj   1 pokos  86,7 

05.cze  1 pokos   97,3 

27.cze    2 pokos 110,4 

15.lip 1 pokos*    120,9 

20.lip   2 pokos  123,5 

07.sie    3 pokos 131,8 

25.sie  2 pokos   137,5 

10.wrz 1 pokos*    139,7 

25.wrz   3 pokos 4 pokos 138,9 
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1 2 3 

 
użytkowanie pastwiska 

 
3 rotacje 4 rotacje 5 rotacji 6 rotacji 

04.maj     77,4 

15.maj   I wypas I wypas 83,7 

20.maj  I wypas   86,7 

25.maj I wypas    89,8 

04.cze    II wypas 96 

 

15.cze   II wypas  103 

24.cze    III wypas 108,6 

30.cze  II wypas   112,2 

10.lip II wypas    118,1 

15.lip   III wypas  120,9 

20.lip  III wypas  IV wypas 123,5 

15.sie   IV wypas  134,7 

21.sie    V wypas 136,5 

25.sie III wypas    137,2 

05.wrz  IV wypas   139,3 

15.wrz   V wypas  139,8 

28.wrz    VI wypas 138,4 

 

użytkowanie kośno-pastwiskowe 

 
1 pokos 

+ 2 

wypasy 

1 pokos + 

3 wypasy 

2 pokosy 

+ 2 

wypasy 

3 pokosy 

+ 1 wypas 

04.maj     77,4 

15.maj    I pokos 83,7 

20.maj   I pokos  86,7 

25.maj  I pokos   89,8 

10.cze I pokos    99,8 

27.cze    II pokos 110,4 

30.cze  I wypas   112,2 

10.lip   II pokos  118,1 

15.lip I wypas    120,9 

20.lip  II wypas   123,5 

15.sie   I wypas III pokos 134,7 

25.sie II wypas    137,5 

05.wrz  III wypas   139,3 

15.wrz   II wypas  139,8 

20.wrz    I wypas 139,5 

*alternatywnie 
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Rys. 9. Zasobność gleb gytiowo-murszowych i torfowo-murszowych w azot mineralny z 

trzech obiektów Łąki Dymerskie w latach 2005-2007 [opracowanie własne na podstawie 

danych: Pawluczuk, Szymczyk 2008; Pawluczuk 2008]. 

 
Rys. 10. Przeciętna zasobność gleb gytiowo-murszowych i torfowo-murszowych w azot 

mineralny obiektu Łąki Dymerskie w latach 2005-2007 [opracowanie własne na podstawie 

danych: Pawluczuk, Szymczyk 2008; Pawluczuk 2008]. 
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11. Określenie wartości współczynnika wykorzystania azotu z nawozów mineralnych - 

kN 

 

Wartość współczynnika wykorzystania azotu z nawozów mineralnych – kN, można przyjąć 

wg tabeli 26 i 27; dla łąk przeciętna wartość k = 0,8;  

 

Tabela 26. Wykorzystanie (%) składników mineralnych z nawozów [Jankowska-Huflejt 2008 

za Szymona i in. 2000] 

Składnik Grunty  orne Użytki zielone 

Azot 50–60 70–90 

Fosfor 15–25 30–45 

Potas 50–70 55–85 

 

Tabela 27. Wykorzystanie składników z nawozów stosowanych na użytki zielone 

[Grześkowiak 2016] 

Składnik 
Nawóz mineralny w roku 

zastosowania 
Nawóz organiczny 

Azot 70-100% w I roku 30-40%, w II i III roku po około 15% 

Fosfor 30-50% w I roku 15-25%, w II i III roku po około 5% 

Potas 50-90% w I roku 50-60% w II roku 15%, w III roku 5% 

 

 

 

 

12. Obliczenie dawki nawozów fosforowych na użytki zielone  

 

Ogólną formułę obliczenia dawki nawozów fosforowych na użytki zielone można 

przedstawić w postaci: 

 

Pmin = [Pp – (Pnł + Pnp + Pop)]zP / kP  

 

gdzie:  

Pnim – dawka fosforu w nawozach mineralnych, kgha-1 UZ; 

Pp – prognozowane pobranie fosforu przez roślinność łąkowo-pastwiskową, kgha-1 UZ, wg 

tab.5; 

Pnł – dawka fosforu działającego z nawozów naturalnych na łąki, kgha-1 UZ; 

Pnp – dawka fosforu działającego z nawozów naturalnych na pastwiska, kgha-1 UZ; 

Pop – dawka fosforu działającego z kompostu i innych nawozów organicznych oraz 

pofermentu, kgha-1 UZ; 

zP – współczynnik uwzgledniający zasobność gleby w fosfor wg tabeli 28 (współczynnik 

uwzgledniający zasobność gleby w fosfor określa się na podstawie wyników badań 

agrochemicznych gleb na zawartości fosforu przyswajalnego dla roślin w glebie); 

kP   – współczynnik wykorzystania fosforu z nawozów mineralnych, wg tabel 26 i 27 można 

przyjąć kP = 0,4 
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Tabela 28. Współczynniki przeliczeniowe potrzeb pokarmowych roślin na potrzeby 

nawożenia [Jończyk 2017] 

Składnik 
Zasobność  gleby - z 

bardzo niska lub niska średnia wysoka bardzo wysoka 

Fosfor 1,25 1 0,75 0,50 

Potas 1,4 1,2 1,0 0,8 

 

Do obliczenia dawki fosforu działającego z nawozów naturalnych na łąki i pastwiska - Pnł 

zastosować należy współczynniki wykorzystania P z tych nawozów podane w tabeli 29.  

Zawartość P w nawozie naturalnym można przyjąć z tabeli 6 lub na podstawie 

udokumentowanego badaniami składu nawozu naturalnego. 

 

Tabela 29. Współczynniki wykorzystania fosforu i potasu z nawozów naturalnych [IUNG-

PIB, Jończyk 2017] 

Nawóz naturalny 
W pierwszym roku po zastosowaniu W drugim roku po zastosowaniu 

P2O5 K2O P2O5 K2O 

Obornik 0,4 0,8 0,3 0,1 

Gnojowica 0,8 0,8 0,1 0,1 

Gnojówka 0,8 - 0,1 - 

Kompost 0,4 0,8 0,3 0,1 

 

Przyjęty rozkład dawek P na użytki zielone: obliczoną dawkę nawozów fosforowych 

zastosować jednorazowo – wiosną. 

 

13. Obliczenie dawki nawozów potasowych na użytki zielone 

 

Ogólną formułę obliczenia dawki nawozów potasowych na użytki zielone można przedstawić 

w postaci: 

 

Kmin = [Kp – (Knł + Knp + Kop)]zK / kK  

 

gdzie:  

Knim – dawka potasu w nawozach mineralnych, kgha-1 UZ; 

Kp – prognozowane pobranie potasu przez roślinność łąkowo-pastwiskową, kgha-1 UZ, wg 

tab.5;  

Knł – dawka potasu działającego z nawozów naturalnych na łąki, kgha-1 UZ; 

Knp – dawka potasu działającego z nawozów naturalnych na pastwiska, kgha-1 UZ; 

Kop – dawka potasu działającego z kompostu i innych nawozów organicznych oraz 

pofermentu, kgha-1 UZ; 
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zK – współczynnik uwzgledniający zasobność gleby w potas wg tabeli 28 (współczynnik 

uwzgledniający zasobność gleby w potas określa się na podstawie wyników badań 

agrochemicznych gleb na zawartość potasu przyswajalnego dla roślin w glebie); 

kK   – współczynnik wykorzystania potasu z nawozów mineralnych, wg tabel 26 i 27, można 

przyjąć kK = 0,7 

 

Do obliczenia dawki potasu działającego z nawozów naturalnych na łąki i pastwiska - Knł 

zastosować należy współczynniki wykorzystania K z tych nawozów podane w tabeli 29. 

Zawartość K w nawozie naturalnym można przyjąć z tabeli 6 lub na podstawie 

udokumentowanego badaniami składu nawozu naturaln 

 

Przyjęty rozkład dawek K na użytki zielone: obliczoną dawkę nawozów potasowych 

zastosować w podziale na dwie lub trzy części, proporcjonalnie do plonów 

pokosów/odrostów pod które będą przeznaczone. 
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