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Szanujmy zatem gleby

 Hipokrates (377 r. p.n.e. ) powiedział 
"Prawidłowy rozwój człowieka, zwierzęcia i 
rośliny zależy od jakości gleby" 

 Andre Voisin (1963r.) uznał że 
"Cywilizacje rozwijają się i umierają razem 
ze swoją glebą" 



Warsztat pracy - gleba

Do najważniejszych i naturalnych funkcji gleby 
należą:

- funkcja produkcyjna: wydawanie optymalnych dla 
danego stanowiska wysokiej jakości plonów.

- funkcja przekształcania: zaopatrzenie roślin w 
składniki pokarmowe, niezbędne do wytworzenia 
zadowalającego plonu,

- stwarzanie organizmom glebowym warunków do 
życia i rozwoju

- funkcja rozkładu – rozkład resztek roślinnych i 
zwierzęcych i wprowadzanie składników 
pokarmowych do obiegu 



- funkcja samoregulacji – np. ograniczanie i 
regulowanie poziomu organizmów 
chorobotwórczych występujących w 
glebie, do poziomu nie zagrażającego 
roślinom uprawnym

- funkcja filtrowania, sorpcji i ochrony 
buforowej – rozkład substancji 
szkodliwych, zapobieganie stratom 
składników pokarmowych, oraz dwutlenku 
węgla.



Charakterystyka gleb w Polsce

 W Polsce gleby zaczęły się tworzyć po ustąpieniu 
lądolodu skandynawskiego ostatniego 
zlodowacenia. Początkowo były to gleby jałowe 
tundrowe. 

 Wytworzenie się gleby wymaga określonego 
czasu. Spotykamy wiec gleby młode, o słabo 
wykształconych profilach glebowych i słabej 
żyzności ( żyzność – naturalna cecha gleby 
sprzyjająca wzrostowi roślin; urodzajność – cecha 
nabyta) oraz gleby starsze , o lepiej 
wykształconych profilach i większej żyzności.

http://www.gridw.pl



Charakterystyka gleb w Polsce

 Wartość i przydatność rolnicza (także i leśna) gleb 
wielu krajów Europy Zachodniej (Francja, Belgia, 
Holandia oraz zachodnia część Niemiec), 
położonych w strefie klimatu atlantyckiego jest o 
około 25% wyższa od jakości gleb Polski (przy 
korzystniejszych dla rolnictwa warunkach 
klimatycznych). 

 Pokrywa glebowa Polski charakteryzuje się dużą 
zmiennością powierzchniową i pionową, w 
niektórych regionach wręcz mozaikowatością, 
gdzie często na obszarze o powierzchni nie 
większej niż 1 hektar występują obok siebie gleby 
dobre i bardzo słabe 



Najlepsze regiony rolnicze w Polsce

 Biorąc pod uwagę warunki naturalne polskiego rolnictwa, 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
ustalił hierarchiczna listę regionów o najlepszych walorach 
rolniczych. Na liście tej znalazły się:

 Nizina Śląska

 Żuławy Wiślane

 Wyżyna Sandomierska

 Wyżyna Lubelska

http://www.iung.pulawy.pl/



Genetyczna klasyfikacja gleb 

Źródło: Narodowy Atlas Polski, 1994



Ocena gleb użytków rolnych Polski (w punktach) według gmin
(wg danych IUNG, Puławy)



Klasy bonitacyjne gleb w Polsce oraz 

procent ogólnej powierzchni kraju

 klasa I i II – gleby bardzo dobre – 3,3%

 klasa III   – gleby dobre            – 23,3%

 klasa IV   – gleby średnie          – 39,8%

 klasa V    – gleby słabe             – 21,7%

 klasa VI   – gleby złe                – 11,9%



Czynniki wpływające na żyzność gleb

 Znaczne zróżnicowanie gleb w Polsce sprzyja 
rolnictwu. Gleby średniej jakości zajmują około 
40% ogółu użytków rolnych, a słabe 35%. O 
żyzności gleb decydują:

 rodzaj skały macierzystej

 ilość wilgoci

 wielkość poziomu próchnicy

 klimat



Próchnica

 Zawartość próchnicy w glebach jest 
zróżnicowana, na obszarze Polski waha 
się między 0,6-6%, przy czym jest ona 
największa w czarnoziemach, czarnych 
ziemiach, rędzinach  i madach, natomiast 
najmniejsza w glebach bielicowych, 
płowych i brunatnych.



Model profilu glebowego



Woda
 Polska ma zasoby wodne niewiele większe niż Egipt. Ponad 

połowa badanych rzek ma w Polsce wody pozaklasowe. Nie 
ma już wód pierwszej klasy czystości. Mamy jeden z 
najwyższych współczynników zużycia wody w Europie. W 
wyniku zmian klimatycznych grozi nam mniejsza ilość 
opadów i deficyt słodkiej wody, a w efekcie wyjałowienie 
gleb i niszcząca plony susza. 

 Szacuje się, że w wyniku niedoborów wody do 2030 roku 
produkcja zbóż spadnie o 20%.



Przyczyny wyjałowienia gleby

 Bielicowanie

 Wymywanie

 Zła gospodarka rolna



Proces bielicowania

 Charakterystyczny dla mało aktywnych 
biologicznie i ubogich w składniki pokarmowe 
bielicowych gleb piaskowych związanych z 
siedliskiem borów iglastych. 

 Kwaśne roztwory wpływają na rozpuszczanie i 
przemieszczanie związków żelaza, glinu i in. W 
poziomie wzbogacania (iluwialnym) ulegają 
wytrąceniu tlenki i wodorotlenki Al i Fe, częściowo 
gromadzą się związki próchniczne, poziom 
przybiera barwy od rdzawej, brunatnej do czarnej. 

 Poziom nadległy (eluwialny) zubożony we 
wspomniane składniki ulega charakterystycznemu 
wybieleniu 



Gleby bielicowe
 stanowią około 25% wszystkich ziem w Polsce. Podzielić można 

je na słabo, średnio i silnie zbielicowane. Gleba bielicowa ma 
kilkucentymetrową warstwę próchniczą, która przechodzi w poziom 
wymywania o zabarwieniu jasnoszarym. Zabarwienie to powstaje na 
skutek wymycia wodorotlenków żelaza, glinu, manganu i związków 
próchniczych do niżej leżącej warstwy wmywania. 

 Gleby bielicowe wymagają intensywnego nawożenia i starannej 
uprawy. Bielicowaniu gleb, oprócz klimatu umiarkowanego, sprzyja 
środowisko lasów iglastych oraz podłoże utworów polodowcowych 
(piasków, żwirów). Charakterystyczną cechą gleb bielicowych jest 
występowanie w ich profilu poziomu bielicowania, który powstał 
wskutek wymycia związków glinu, żelaza, manganu w kwaśnym 
środowisku, jakie wytwarza rozkładająca się ściółka lasów iglastych. 
Po ich wymyciu na miejscu pozostaje jedynie nierozpuszczalna 
warstwa krzemionki o białej barwie. Związki metali gromadzą się w 
głębiej położonym poziomie wmywania, który od rdzawej barwy 
nazywany jest rudawcem lub orsztynem.



Gleby brunatne

 To gleby umiarkowane wilgotnych lasów liściastych i mieszanych. 
Stanowią ok. 52% ziemi w Polsce. 

 Powstały w wyniku procesu brunatnienia. Proces ten polega na 
wietrzeniu minerałów glebowych, głównie glinokrzemianów, 
zawierających w swym składzie żelazo. Żelazo uwolnione w czasie 
wietrzenia osadza się na powierzchni cząstek glebowych, dając 
brunatne zabarwienie. 

 Gleby brunatne są średnio urodzajne. 

 Gleby płowe są odmianą gleb brunatnych, z silniej wymytymi 
związkami ilastymi i żelazistymi. Proces brunatnienia odbywa się w 
klimacie umiarkowanym pod pokrywą lasów liściastych lub 
mieszanych na podłożu zawierającym węglan wapnia, a zatem 
żyźniejszym niż podłoże gleb bielicowych. Wyróżnia je 
charakterystyczny poziom brunatnienia, związany z dużą zawartością 
związków żelaza. Na gleby brunatne przypada około 20% powierzchni 
kraju. Rozwinęły się głównie na Pojezierzu Mazurskim, na Nizinie 
Wielkopolskiej, na Wyżynie Małopolskiej na północ od Krakowa.



Czarnoziemy    (1%) 

 Są to gleby o dużej warstwie próchniczej, 
powstały na terenach łąkowo - stepowych. 
Skałą macierzystą dla nich są lessy. 
Czarnoziemy występują głównie na 
Wyżynie Lubelskiej, w okolicach 
Sandomierza i Proszowic. 

 Są to najwyższej jakości gleby w Polsce. 



Urodzajność gleby

 Nie każda gleba jest w stanie zapewnić roślinie 
wszystkie czynniki produkcyjne. Urodzajność gleby
można osiągnąć za pomocą melioracji, nawożenia i 
odpowiedniej uprawy. Należy jednakże pamiętać, że 
doprowadzenie do urodzajności nie na każdej glebie jest 
łatwe.

 Luźne gleby piaszczyste wymagają wielkiego 
starania o wzbogacenie ich w próchnicę dla stworzenia 
struktury gruzełkowej i polepszenia właściwości 
wodnych. Dla podniesienia urodzajności gleb 
piaszczystych stosuje się szeroko uprawę łubinów, 
saradeli i innych motylkowych. Stosuje się również 
glinowanie, lessowanie. 
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Można wyróżnić trzy podstawowe 

procesy degradacji: 

 degradacja fizyczna - polega na stracie określonej masy gleby 
wskutek erozji wodnej i wietrznej, spowodowana jest 
zmianami struktury gleby, zlewności i zaskorupienia 
powierzchniowego oraz nadmiernym zagęszczeniem i 
niekorzystnymi zmianami stosunków wodnych; 

 degradacja chemiczna - spowodowana jest dekalcytacją 
(odwapnieniem), zakwaszeniem, przemywaniem, zmianami 
ilościowymi i jakościowymi próchnicy, zniszczeniem kompleksu 
sorpcyjnego gleby, zasoleniem, zanieczyszczeniami 
przemysłowymi, chemizacją rolnictwa - co prowadzi do 
zmniejszenia jej żyzności; 

 degradacja biologiczna - obejmuje zmęczenie gleby, jej 
wyjałowienie, zatrucia i ubytek próchnicy.



Zwykła Dobra Praktyka Rolniczea
 Ochrona gleb przed degradacją biologiczną

Nagromadzaniu substancji organicznej sprzyja stosowanie obornika i nawozów

organicznych, a także przyorywanie słomy (z dodatkiem azotu). Tak zwana

ochronna uprawa gleby i regularne wapnowanie sprzyjają natomiast utrwalaniu 
zawartości substancji organicznej. Ochronna uprawa polega na stosowaniu zasady 
„tak dużo zabiegów uprawowych jak to jest konieczne, tak mało jak jest to możliwe”.

W zmianowaniu należy unikać zbyt częstej uprawy po sobie roślin powodujących

tzw. zmęczenie gleby (koniczyna, burak, łubin). Do zmianowań wysycanych zbożami

powinno się wprowadzać rośliny sanitarne (owies, rzepak, rośliny strączkowe), zapobiegające 
nagromadzaniu organizmów szkodliwych.

Zmianowanie oznacza takie następstwo roślin po sobie na określonych polach, przy którym są 
uwzględniane z jednej strony wymagania roślin, a z drugiej - charakter siedliska. Zmianowanie 
zaplanowane w gospodarstwie na kilka lat określa się jako płodozmian. 

http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kodeks/



Płodozmian  (ZDPR)

 Racjonalny płodozmian powinien obejmować 3–4 gatunki roślin na 

glebach lekkich i 4–5 gatunków roślin na glebach cięższych.

 W płodozmianie powinny występować przemiennie rośliny jare i 

ozime, zbożowe i niezbożowe, rośliny uprawiane w szerokich 

rzędach i zwartym łanie. Należy unikać bezpośrednich następstw 

roślin.

http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kodeks/



Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

 Ochrona gleb przed degradacją chemiczną

Jako gleby zdegradowane trzeba w praktyce traktować gleby silnie 
zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajanych składników 
pokarmowych. Gleby takie wymagają kosztownych zabiegów

rekultywacyjnych.

Nie należy nigdy dopuszczać do silnego zakwaszenia gleb lub bardzo 
znacznego ich wyczerpania z rezerw przyswajalnych form składników 
pokarmowych. Gleby takie wykazują małą produkcyjność i z trudem ulegają 
wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu dużych dawek nawozów.

http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kodeks/



pH

Optymalny odczyn gleby jest różny dla

poszczególnych gatunków roślin. Rośliny

uprawiane na glebach lekkich plonują

zadawalająco przy odczynie lekko

kwaśnym, a nawet kwaśnym. Rośliny

uprawiane na glebach lepszych wymagają

odczynu przynajmniej lekko kwaśnego, a 
nawet obojętnego.





pH

 Zanieczyszczenie atmosfery powoduje silne 
zakwaszenie gleby (kwaśne deszcze) oraz 
kumulację wielu substancji toksycznych. Z 
powodu zanieczyszczenia powietrza ponad 60% 
gleb uprawnych wymaga systematycznego 
nawożenia zasadowymi związkami wapnia (tzw. 
wapnowanie gleb). Na terenach rolniczych strefy 
podmiejskiej kumulacja zanieczyszczeń może 
wyeliminować hektary upraw (zwłaszcza pod 
rośliny takie jak sałata i kapusta, które 
przyswajają bardzo szybko metale ciężkie)



Przyswajalność składników 

pokarmowych w zależności od pH gleby



Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza
Odczyn, którego miarę stanowi wartość pH, jest podstawowym i najłatwiej 
mierzalnym wskaźnikiem żyzności gleby.

Gleby użytków rolnych powinny wykazywać wartość pH w graniach 

5,0 do 7,0.

Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleby, a 
wartość powyżej 7,0 świadczy o jej alkalizacji, która może wykazywać ujemne 
skutki dla gleby i roślin.

Odczyn wywiera wpływ bezpośredni i pośredni na wzrost, rozwój i plonowanie

roślin. Wpływ pośredni polega na zmianie przyswajalności składników 
pokarmowych, zmianie toksyczności składników szkodliwych, a także na 
zmianach składu i aktywności mikroorganizmów glebowych.

Badania odczynu gleby należy zlecać w regularnych odstępach czasu, nie 
rzadziej jednak niż co 4–6 lat Stacji Chemiczno Rolniczej. Wyniki badań 
przekazywane są rolnikowi w postaci mapek odczynu i potrzeb wapnowania 
gleb.



Potrzeby wapnowania gleb

Odczyn gleby Potrzeby wapnowania

Bardzo kwaśne

pH do 4,5

Konieczne

Kwaśne

pH 4,5 – 5,5

Potrzebne

Lekko kwaśne

pH 5,6 – 6,8

Wskazane/ograniczone

( gleby lekkie )

Obojętne

pH 6,8 – 7,2

Ograniczone/zbędne

( gleby lekkie )

Zasadowe

pH od 7,2

zbędne





Żyzność gleby

Na żyzność gleby składają się następujące 
czynniki, które są ze sobą ściśle 
powiązane:

1. zasobność, 

2. żyzność 

3. urodzajność 



Zasobność

Jest to sumaryczna zawartość w glebie 
składników mineralnych, zarówno makro-, 
jak i mikroelementów oraz szczątków 
organicznych w różnym stopniu rozkładu.

Do czynników, od których zależy zasobność 
gleb , trzeba zaliczyć zespoły organizmów 
glebowych



Zasobność
Ocena zasobności gleb jest podstawowym warunkiem 

racjonalnego nawożenia

Duży wpływ na kształtowanie się zasobności gleb ma 
nawożenie.

- Stosowanie nawozów organicznych w ilości powyżej 20 t/ha 
obornika wpływa na podniesienie zawartości próchnicy i 
azotu ogólnego w glebie

- Nawozy wapniowe wpływają nie tylko na odczyn gleby  ale 
mogą także powodować wzrost zawartości przyswajalnych 
form fosforu i potasu.

















Żyzność

Żyzność gleby warunkuje współdziałanie 
gleby we wzroście, rozwoju i plonowaniu 
roślin; przejawia się to w zdolności gleby 
do przekazywania bytującym na niej 
roślinom składników pokarmowych, wody, 
powietrza, ciepła itp.

 Żyzność nie zawsze idzie w parze z 
zasobnością. Na glebach z natury 
zasobnych rośliny mogą się źle rozwijać 
kiedy inne czynniki nie będą sprzyjały.



Żyzność

Żyzność naturalna podlegająca wpływowi 
człowieka, jest charakterystyczna dla gleb 
uprawnych, w których została ona w 
mniejszym lub większym stopniu 
zmieniona przez działalność człowieka







Urodzajność

 Urodzajność oznacza zdolność gleby do 
wytwarzania plonów. Wyraża się plonem z 
jednostki powierzchni. 

 Urodzajność ma charakter zmienny.

Uzależniona jest od uprawianego gatunku i rodzaju 
roślin, od możliwości, terminowego wykonania 
zabiegów uprawowych, od czasu wysiewu, 
nawożenia itp..



Nawożenie

Gospodarstwa posiadające dużą obsadę 
zwierząt na 1 ha (2 – 1,5 DJP)

Nawożenie bazuje na nawozach 
organicznych produkowanych we własnym 
gospodarstwie: oborniku, gnojowicy lub 
gnojówce

Ilość tych nawozów jest wystarczająca do 
właściwego odżywienia uprawianych roślin



 Gospodarstwa o systemie mieszanym

(liczba zwierząt od 1,5 – 0,6 DJP)

- Produkcja roślinna i zwierzęca równoważy się

- Właściwy płodozmian z odpowiednią ilością roślin 
motylkowatych wpływa na podnoszenie żyzności 
gleby i jej zasobność w składniki pokarmowe

- W większości wypadków dodatkowe nawożenie 
mineralne nie jest potrzebne



Gospodarstwa z małą ilością zwierząt (poniżej 0,6 
DJP)

- W gospodarstwach tych występuje ujemny bilans 
substancji organicznej w tym i azotu

(ze względu na niewielką obsadę zwierząt)
- Właściwy płodozmian z włączeniem roślin 

motylkowatych nie zawsze jest w stanie 
zbilansować niedobory (w zależności od 
uprawianych roślin)

- Stosowanie dozwolonych nawozów w celu 
uzupełniania składników pokarmowych



Gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej

- Są to najczęściej gospodarstwa specjalistyczne

- Nie ma w nich produkcji własnych nawozów 
organicznych pochodzenia zwierzęcego

- Właściwy płodozmian z udziałem roślin 
motylkowatych jest bardzo ważny

- Gospodarstwa te muszą najczęściej stosować 
dozwolony nawozy organiczne i mineralne



Zawartość składników w niektórych nawozach organicznych

Rodzaj nawozów Zawartość w %

Azot Fosfor Potas

Obornik 0,5 0,3 0,7

Gnojowica 0,37 0,13 0,42

Gnojówka 0,4 0,02 0,8

Pomiot ptasi 1,6 1,5 0,8

Kompost 0,62 0,28 0,34



Wykorzystanie (w %) składników mineralnych z obornika 

stosowanego na różnych glebach

Gleby Po zastosowaniu

1 roku 2 roku 3 roku 4 roku

Ciężkie 40 30 20 10

Średnie 60 30 10 -

Lekkie 70 30 - -







Prawo zwrotu 

„Aby gleba nie utraciła żyzności, konieczne 
jest zwracanie jej wszystkich składników 
pokarmowych pobranych przez rośliny, jak 
również tych utraconych”



Główne składniki gleb



Materia organiczna

 Obejmuje świeży materiał organiczny, 
szczątki korzeni roślin, liście, odchody, 
żywe organizmy żyjące w glebie, produkty 
ich działalności życiowej oraz trwałą 
próchnicę.



Próchnica

 To serie wielocząsteczkowych brunatnych i 
czarnych substancji powstałych w wyniku 
wtórnej syntezy z pierwotnej materii 
organicznej



Materia organiczna jest podstawowym 

wskaźnikiem żyzności gleb 

 W Polsce 56% gruntów ornych 
charakteryzuje się niską i średnią 
zawartością materii organicznej w 
granicach 1-2%

 65% gleb w Polsce ma odczyn bardzo 
kwaśny i kwaśny, który niekorzystnie 
wpływa na akumulację materii 
organiczej 



 W wyniku mineralizacji, w naszych 
warunkach klimatycznych ubywa rocznie 
2-4% glebowej materii organicznej

 Obniżenie zawartości próchnicy o 0,5% 
zmniejsza zdolność do zatrzymywania 
składników pokarmowych i wody do 15% 
w glebie piaszczysto-gliniastej a o 4% w 
glebie pylasto-ilastej.



Warzywa a próchnica

 W trakcie ich uprawy mineralizacji ulega 
od 1,1 do 1,5 t/ha próchnicy, którą należy 
zrekompensować 15-16 t/ha obornika





Współczynniki reprodukcji i degradacji 

próchnicy w tonach/ha
Roślina lub nawóz Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie Gleby organiczne

Okopowe i warzywa korzeniowe -1,26 -1,40 -1,54 -1,02

Kukurydza i warzywa liściowe -1,12 -1,15 -1,22 -0,91

Zboża i oleiste -,049 -0,53 -0,56 -0,38

Poplony na przyoranie 0,32 0,35 0,38 0,25

strączkowe 0,32 0,35 0,38 0,38

Wsiewki motylkowe 0,63 0,70 0,77 0,77

trawy 0,95 1,05 1,16 1,16

motylkowe 0,89 1,96 2,10 2,00

Obornik 10 t 0,88 0,88 0,88 0,88

Obornik 20 t 1,75 1,75 1,75 1,75

Obornik 30 t 2,63 2,63 2,63 2,63

Obornik 40 t 3,50 3,50 3,50 3,50

Gnojowica 10 t 0,2 0,2 0,2 0,2



Nawożenie

 Składniki pokarmowe wyczerpywane są z gleby 
nierównomiernie ze względu na różnice ilościowe 
przyswajanych przez rośliny pierwiastków.

 Wymagania pokarmowe określają ilość 
składników mineralnych pobranych przez rośliny 
w okresie wegetacji, wyrażanych jako ilość 
składnika w kg pobranego przez rośliny w plonie 
o masie 1 tony lub z powierzchni 1 ha. 

 Każdy gatunek rośliny ma oczywiście inne 
wymagania pokarmowe, o czym świadczy 
zróżnicowany potencjał plonowania oraz 
procentowa zawartość poszczególnych 
składników w częściach roślin zbieranych z pola.



Prawidłowe nawożenie w gospodarstwie 

powinno uwzględniać następujące czynniki: 

 - regulację odczynu gleby, która jest 
podstawowym warunkiem dostępności 
pozostałych składników pokarmowych – w tym 
także wapnia – do poziomu wynikającego z 
kategorii agronomicznej gleby;

 - zwiększenie zawartości próchnicy w glebie 
do stanu określanego jako średni, tj. ok. 
1,5-2%, poprzez stosowanie nawożenia 
organicznego;- bilansowanie składników 
pokarmowych, takich jak fosfor, potas, magnez 
do poziomu klasy średniej.



 Dla większości roślin warzywnych optymalny 
odczyn gleby mieści się w zakresie pH 6,0 –
7,5. Tylko niektóre gatunki warzyw są 
tolerancyjne w stosunku do lekko kwaśnego 
odczynu gleby (pH 5,5 – 6,0).



Składniki pokarmowe

 podstawowe składnik pokarmowe jak: 
węgiel, wodór i tlen, które rośliny czepią 
za pośrednictwem części nadziemnych i 
korzeni z wody i powietrza.

 Pozostałe makroskładniki (azot, potas, 
fosfor, wapń, magnez, siarka) i 
mikroskładniki (żelazo, mangan, cynk, 
miedź, molibden, bor) pobierane są 
głownie z gleby za pomocą korzeni. 



Mikroorganizmy glebowe

 Masa mikroorganizmów w dobrze odżywionej glebie waha 
się miedzy 3000 kg/ha a 4500 kg/ha

 Organizmy występujące w zależności od warunków w 
mikrobiologicznej, trwale i strefie przejściowej można podzielić na 
6 grup: bakterie fotosyntetyzujace, bakterie kwasu mlekowego, 
drozdze, azotobakter, grzyby i promieniowce.

 Bakterie fotosyntetyzujace - wytwarzają witaminy, bialka, cukry i 
substancje aktywne.

 Bakterie kwasu mlekowego - przede wszystkim szybko 
rozkładają cukry. Powstaje przy tym kwas mlekowy, który 
zapobiega gniciu białka, a tym samym uniemożliwia mnożenie się 
bakterii chorobotwórczych. W ten sposób bakterie kwasu 
mlekowego przyśpieszają rozkład substancji organicznej w glebie. 



Mikroorganizmy glebowe

 Azotobakter może wykorzystywać azot z powietrza do produkcji białka. 
Przy tym wykorzystuje także cukry wydalone przez rośliny, jak i 
wytworzone przez bakterie fotosyntetyzujace.

 Drożdże rozkładają cukry na inne aktywne substancje, których rośliny 
potrzebują do ich procesów przemiany materii. Dzięki enzymom mogą 
zapoczątkować proces rozkładu nawet twardych substancji organicznych.

 Grzyby, czynią rozpuszczalnymi substancje mineralne takie jak fosfor, 
wapń i pierwiastki śladowe dzięki tzw. aktywnemu mobilizowaniu 
substancji odżywczych. Poza tym grzyby aktywnie przyczyniają się do 
zwalczania szkodników gleby, 

 Promieniowce rozkładają włókna roślinne, przede wszystkim 
celulozę i ligninę. Tworzą przy tym także cukry. Sklejają one i 
lacza mikroskopijne części próchnicy w stabilne gruzełki. Ich 
szczególna funkcja jest wytwarzanie do 50 różnych antybiotyków, 
dzięki którym gleba jest utrzymywana w równowadze zdrowotnej. 
Antybiotyki te pobierają rośliny, a z nich otrzymują je ludzie i 
zwierzęta



Mikroorganizmy glebowe

Najwięcej znajduje się ich:

 na korzeniach, ze względu na wydzieliny 
korzeniowe

 w warstwie próchnicznej gleby ze względu 
na jej zasobność



Rola mikroorganizmów

 Udział w obiegu pierwiastków (rozkład 
mikrobiologiczny)

- mineralizacja martwych organizmów i 
resztek organicznych

- asymilacja wolnego azotu z powietrza 
(bakterie brodawkowe, promieniowce, 
sinice)



 Działanie glebotwórcze

 Tworzenie symbioz z wieloma 
organizmami

 Kontrola rozwoju innych organizmów (np. 
organizmy pożyteczne i chorobotwórcze)

 „Unieszkodliwianie” toksycznych związków 
chemicznych i jonów metali



Pożyteczne mikroorganizmy w uprawie 

roślin

 Poprawa kiełkowania nasion

 Stymulacja rozwoju systemu 
korzeniowego

 Poprawa wzrostu wegetatywnego i 
plonowania – wiązanie azotu 
atmosferycznego

 Udostępnianie składników pokarmowych

 Zwiększanie odporności roślin na patogeny 
i szkodniki oraz stres abiortyczny





 Stwierdzono negatywny wpływ nawozów 
NPK na występowanie i bioróżnorodność 
pożytecznych mikroorganizmów 
glebowych.



Najlepiej stosować nawozy mineralne i środki 

poprawiające właściwości  gleby  oraz naturalne 

środki  znajdujące  się na  listach prowadzonych 

przez – IUNG



Wapno nawozoweGórnicze Zakłady Dolomitowe S. A.
42-470 Siewierz, ul. Bacholińska 11

Wapno nawozowe 
zawierające 
magnez

NE/5/2005

Środek poprawiający 
właściwości gleby 
wyprodukowany z glonów 
morskich, zawierający bor

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„POLGER-KIDO” Krzysztof i Róża Kido s.c.; 
ul.Zamkowa 3, 76-200 Słupsk

LABIMAR 10 SNE/4/2005

Glony morskie i produkty z 
glonów 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„POLGER-KIDO” Krzysztof i Róża Kido s.c.; 
ul.Zamkowa 3, 76-200 Słupsk 

BIO-ALGEEN S90NE/3/2005

26-026 Morawica k/Kielc

Wapno nawozoweKopalnia Wapienia „Morawica” S.A.Nawóz wapniowy 
węglanowy

NE/2/2004

24-110 Puławy, ul.Mościckiego 1, 
info@emgreen.pl 

Środek poprawiający 
właściwości gleby, preparat 
mikrobiologiczny

Greenland Technologia EM,EM Efektywne 
Mikroorganizmy

NE/1/2004

CharakterystykaProducentNazwaNr 
świadectwa 

Wykaz nawozów i środków poprawiających 

właściwości gleby zakwalifikowanych 

do stosowania w rolnictwie ekologicznym



NE/6/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy węglanowy 

„Winna” 

Kieleckie Kopalnie Surowców 
Mineralnych S.A.,

ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/7/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy węglanowy 

„Laskowa” 

Kieleckie Kopalnie Surowców 
Mineralnych S.A.,

ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/8/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy węglanowy 

„Jaźwica” 

Kieleckie Kopalnie Surowców 
Mineralnych S.A.,

ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/9/2005 Magnesia-Kainit® K + S KALI GmbH Nawóz potasowo-
magnezowy z 
domieszką sodu i siarki 

NE/10/2005 Kizeryt granulowany 
ESTA® 

K + S KALI GmbH Siarczan magnezowy 
granulowany 

NE/11/2005 Kizeryt pylisty ESTA® K + S KALI GmbH Siarczan magnezowy 
pylisty 

NE/12/2005 
Wapno kredowe 
pochodzenia

naturalnego-kopalina

Kopalnia Kredy Jeziornej Rynowo, 
ul. Spokojna 2, 

78-500 Drawsko Pomorskie

Nawóz wapniowy 



NE/13/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy 

węglanowy odmiana 
05 

Kopalnia Jurkowice, Kopalnie 
Dolomitu S.A., 

27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/14/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy 
węglanowy odmiana 
05 

Kopalnia Piskrzyn, Kopalnie 
Dolomitu S.A., 

27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/15/2005 Nawóz wapniowo-
magnezowy 
węglanowy odmiana 
07 

Kopalnia Budy, Kopalnie Dolomitu 
S.A., 

27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8

Nawóz wapniowo-
magnezowy 

NE/16/2005 Nawóz wapniowy 
węglanowy odmiana 
05 

Kopalnia Budy, Kopalnie Dolomitu 
S.A., 

27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8

Nawóz wapniowy 

NE/17/2005 Nawóz wapniowy 
węglanowy odmiana 
04 

Kopalnia Budy, Kopalnie Dolomitu 
S.A., 

27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8

Nawóz wapniowy 

NE/18/2005 EPSO Top K + S KALI GmbH, K+S Polska sp. 
z o.o. ul.Bułgarska 9, 60-320 
Poznań, tel. 061 8620602 

Siarczan magnezowy 



NE/19/2005 Patentkali® K + S KALI GmbH K+S Polska sp. z 
o.o. ul.Bułgarska 9, 60-320 Poznań, 
tel. 061 8620602 

Siarczan potasowy z 
magnezem 

NE/20/2005 Hortisul® K + S KALI GmbH K+S Polska sp. z 
o.o. ul.Bułgarska 9, 60-320 Poznań, 
tel. 061 8620602 

Siarczan potasowy 

NE/21/2005 Siarczan potasu 
pylisty 

K + S KALI GmbH K+S Polska sp. z 
o.o. ul.Bułgarska 9, 60-320 Poznań, 
tel. 061 8620602 

Siarczan potasu pylisty 

NE/22/2005 Siarczan potasu 
granulowany 

K + S KALI GmbH K+S Polska sp. z 
o.o. ul.Bułgarska 9, 60-320 Poznań, 
tel. 061 8620602 

Siarczan potasu 
granulowany 

NE/23/2005 Wapno nawozowe

„Eko-Calcium”

Kopalnia Węgla Brunatnego 
„Bełchatów”, S.A. w Rogowcu,97-
400 Bełchatów. tel. 044 7373000 

Nawóz wapniowy 

NE/24/2005 RADKOWIT LAFARGE KRUSZYWA Sp.z o.o., 
Kopalnia Dolomitu Radkowice, 26-
026 Morawica k/Kielc, tel.041 
3117571 

Nawóz wapniowo-
magnezowy węglanowy 



NE/25/2005 PRÓCHNICA EKO Host International Sp. z o.o., Przeds. 
Rolno-Ekologiczne, Cedry Małe 
Kolonia, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 
058 6836308 

Środek poprawiający 
właściwości gleby 

NE/26/2005 SADZVIT EKO Host International Sp. z o.o., Przeds. 
Rolno-Ekologiczne, Cedry Małe 
Kolonia, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 
058 6836308 

Środek poprawiający 
właściwości gleby 

NE/27/2005 Nawóz wapniowy-
PN-C-87007-2-04-
50 

„Lhoist Bukowa” Sp. z o.o., Bukowa, 
ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin 

Nawóz wapniowy 

NE/28/2005 LABICUPER roztwór 
nawozowy miedzi 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„POLGER-KIDO” Krzysztof i Róża 
Kido s.c.; ul.Zamkowa 3, 76-200 
Słupsk 

Nawóz zawierający 
miedź 

NE/29/2005 HB-101 „F.I.S. IMPEX GROUP” sp. z o.o.; 

55-140 Żmigród, ul. Przemysłowa 2

Środek poprawiający 
właściwości gleby; 
mieszanina soków 
roślinnych 



Analizy gleby

Rok Nazwa pola PH Fosfor Potas

2002 kwaśnicha 4,66

b. 
kwaśna

11,2

Średnia

7,3

niska

2006 kwaśnicha 6,22 13,8

średnia

13,0

średnia

2003 domowe 6,45 11,0 4,7

2006 domowe 6,41 20,1 16,3



Płodozmian

 Przyrodnicze czynniki w gospodarstwie ekologicznym 
odgrywają decydującą rolę. Dobrze ułożony płodozmian to 
nie tylko wyższe plony roślin, lepsza zdrowotność, mniejsze 
zachwaszczenie, ale w gruncie rzeczy podstawa 
harmonijnego funkcjonowania całego gospodarstwa 
ekologicznego. 

 Płodozmian jest zmianowaniem zaplanowanym z góry na 
szereg lat i pól w konkretnym gospodarstwie;
wiąże się także z całokształtem jego produkcji –
kierunkiem i specjalizacją itp.



Zmianowanie
 Jeśli ten sam gatunek rośliny będzie pojawiał się na tym samym 

polu co roku lub w zbyt małych odstępach czasu, zaobserwować 
można niekorzystne zjawiska : 

 masowe pojawienie się chorób i szkodników,
 wzrost zachwaszczenia,
 jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych z gleby,
 zmęczenie gleby na skutek nagromadzenia w niej substancji 

powstających w wyniku rozkładu resztek pożniwnych, które 
hamują kiełkowanie nasion i wzrost roślin.

 właściwe zmianowanie, czyli kolejne następstwo roślin 
uprawianych na tym samym polu, zapobiega pojawianiu się tych 
niekorzystnych zjawisk. większość roślin wymaga 3 – 4 letniego 
odstępstwa czasowego



Zmianowanie dowolne

Układanie płodozmianów wieloletnich możliwe 
jest przy ustabilizowanej koniunkturze na 
uprawiane rośliny, którą trudno zapewnić w 
bardzo zmiennej i różnorodnej produkcji 
warzywniczej (sadowniczej)

Nie znaczy to jednak, że rośliny przychodzą po 
sobie dowolnie, to znaczy bez żadnego planu. 
Wprowadzenie zmianowania dowolnego wymaga 
od prowadzącego gospodarstwo dużego zasobu 
wiedzy przyrodniczej.













Średnie ilości składników pobranych z plonem wybranych gatunków warzyw

Warzywo Optymalny 

odczyn 

Pobrana ilość składnika w kg/ha

N P K Ca Mg

Brokuł 6,4 – 7,5 333 41,4 360 153,75 25,5

Cebula 6,4-7,8 270 22,1 130 50,05 9,75

Kalafior 6,4-7,5 320 48 330 153,75 14,0

Marchew 6,5 – 7,5 170 36 410 96,53 21

Por 6,0-7,4 182 24,5 217 50,05 14,7

Ogórek 6,0 – 7,2 204 48 336 53,63 36



Udział (%) czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonów roślin polowych –

dane szacunkowe dla przeciętnych warunków klimatyczno-glebowych w Polsce.

Czynnik Wpływ czynnika na kształtowanie plonu (%)

Nawożenie 40-50

Odmiana 15-20

zmianowanie 12-15

Ochrona roślin 10-15

Siew (sadzenie) 10-15

Zbiór i przechowywanie 10-12

Uprawa roli 8-12



Wysoki poziom – ogranicza pobieranie

 Wapń – potas, magnez, bor, cynk, żelazo, 
mangan

 Potas – magnez, bor, wapń

 Fosfor – potas, cynk, miedź, żelazo

 Azot – potas, bor, miedź

 Miedź – żelazo, mangan

 Cynk – żelazo

 Molibnen – miedź

 Mangan - żelazo



Czynniki wpływające na efektywność 

nawożenia dokorzeniowego

 Struktura gleby

 Stosunek powietrza do wody w glebie

 Zawartość próchnicy

 Zawartość składników pokarmowych

 Stosunek pomiędzy poszczególnymi 
składnikami

 Poziom pH

 Dostępość wody 

 Temperatura gleby



 +4oC – budzenie się 

 +12 oC (na głębokości 20 cm) – inicjuje 
wytwarzanie korzeni włośnikowych

 + 14 oC – uaktywnia się fosfor (staje się 
dostępny dla roślin)

 Im wyższa temp. tym aktywniejsze życie 
mikrobiologiczne gleby, a przez to 
intensywniej są pobierane składniki 
pokarmowe



Warunki stosowania i przyswajania 

nawozów dolistnych

 Holendrzy uzależniają wykonanie zabiegu 
nawożenia dolistnego od temperatury 
powietrza w południe

 Nie przekracza 20 oC – można stosować 
wszystkie nawozy

 Od 20-24oC – wszystkie występujące w 
formie płynnej oraz te chelatowane

 24-28 oC – jedynie chelatowane

 Powyżej 28oC nie stosować żadnych nawozów 
dolistnych



 Nawozy mikroskładnikowe przy nawożeniu 
dolistnym wnikają do rośliny przez aparaty 
szparkowe ich otwarcie uzależnione jest 
od temperatury, pory dnia, wilgotności. 

 Jeśli w środowisku brakuje wody -
komórki wiotczeją i szparki się zamykają. 
W ten sposób roślina ogranicza swoje 
parowanie (poprzez szparki) i broni się 
przed suszą. Jeśli natomiast wody jest 
dużo - szparki otwierają się i następuje 
parowanie.



Rośliny motylkowate

Rośliny motylkowate w prawidłowo ułożonym płodozmianie powinny 
stanowić ok. 25 – 30%

Azot wiązany w procesie symbiozy, jest lepiej wykorzystywany przez 
rośliny niż z nawozów mineralnych. (Rośliny motylkowate wiążą o 
20% azotu więcej niż pobierają z plonem nasion)

Mają bardzo rozwinięty system korzeniowy, nawet do 2,4 m i jego 
rozwój trwa aż do końca kwitnienia – właściwości 
strukturotwórcze.

Dzięki tak rozwiniętemu systemowi korzeniowemu rośliny te 
pobierają z warstwy wymycia związki Ca, P, K i przemieszczają je 
do górnych warstw gleby, powodując iż są one dostępne dla roślin 
następczych

(ich wydzieliny korzeniowe uruchamiają uwstecznione związki fosforu 
np. po łubinie zostaje na 1 ha ok.. 40 kg P i 45 kg K, po bobiku 
ok.. 55 – N, 3,3 – P, 111- K, 44- Ca, 9-Mg)





Zawartość azotu w pędach i korzeniach różnych roślin 

motylkowych w kg/ha

Roślina Ilość N w pędach Ilość N w korzeniach + 

resztki pożniwne

Razem

Łubin niebieski 429 73 502

Łubin żółty 213 86 298

Bobik 320 57 377

Groch 291 40 331

Wyka jara 238 36 275

Koniczyna czerwona 381 118 499

Seradela 289 77 367

Koniczyna aleksandryjska 412 125 537

Koniczyna szwedzka 303 173 475

Koniczyna perska 402 123 524

Koniczyna biała 322 130 452

Lucerna 469 156 625

Koniczyna inkarnatka 210 188 259





Stosowania nawozów zielonych z 
wykorzystaniem roślin głęboko 
korzeniących się



Nawozy zielone

Nawozy zielone odgrywają dużą rolę w 

gospodarstwach ekologicznych, 

szczególnie w tych, gdzie obornik nie 

pokrywa potrzeb nawozowych.

Wykorzystanie nawozów zielonych

1.  Jako przedplon 

2. Ściółka (truskawka, kalafior)

3. Żywe ściółki (podsiew np. por)

4. Wsiewki w zboża 



Sieczka z roślin motylkowatych może być używana 

do ściołowania 





Potrzeba zakupu z zewnątrz nawozów i środków

poprawiających żyzność gleby

- na podstawie wyników analiz gleby.



 Gleba lekka

 1. ziemniaki (-1,26)

 2. żyto ozime (-0,49)

 3. Rzepak ozimy (-0,49)

 4. Pszenżyto (-0,49)

RAZEM: -2,73 do zrekompensowania strat 
potrzeba zastosowania 39 ton  obornika



 Gleba lekka

 1. Ziemniaki wczesna (-1,26)

 2. Żyto ozime (-0,49)

 3. Mieszanka motylkowo-trawiasta 
(+1,89)

 4. Pszenżyto (-0,49)

 RAZEM -0,35 wystarczy 5 t obornika



pH gleby Procent wysycenia 

zasadami

Straty potasu 

wymiennego

4,83 28 70

5,30 40 49

5,63 50 26

7,03 72 16



Mineralizacja próchnicy – ilość N kg/ha

luty - maj Czerwiec - październik

% zawartość 

próchnicy

Krótkotrwała 

uprawa 2 x 

uprawki 

mechaniczne

Uprawa o dłuższym 

okresie wegetacji 

pow. 8 tyg. 2-4 

uprawek 

mechanicznych

Krótkotrwała 

uprawa 2 x 

uprawki 

mechaniczne

Uprawa o 

dłuższym 

okresie 

wegetacji pow. 8 

tyg. 2-4 uprawek 

mechanicznych

0-5% 0 0 30 50

5-12% 0 20 40 60

Pow. 12% 0 40 60 80



Azot

 Azot (N) – Jest uważany za pierwiastek, 
od którego w największym wymiarze 
zależy wielkość plonu. Objawami 
niedoboru azotu w roślinie jest 
jasnozielony kolor liści i łodyg oraz wątły 
pokrój. 

 W skrajnych wypadkach liście roślin 
żółkną, a owoce przedwcześnie 
dojrzewają. Szkodliwy jest także nadmiar 
tego składnika – rośliny przenawożone 
wytwarzają bardzo duże i liczne liście, 
jednak ich kwiaty i owoce są nieliczne i 
słabiej wykształcone. 







Analiza problemu odżywienia roślin azotem

1. Ekologiczne gospodarstwa ogrodnicze 
najczęściej nie prowadzą produkcji zwierzęcej

2. Uprawiane w gospodarstwach ekologicznych 
owoce               i warzywa, zboża do 
wytworzenia optymalnego plonu wysokiej 
jakości potrzebują składników pokarmowych -
jednym z głównych jest azot 

3. Niedobory azotu są częstą przyczyną niskich 
plonów  i złej jakości owoców i warzyw 
ekologicznych

4. Niskie plony, zła jakość powoduje niską 
opłacalność produkcji ekologicznej, której 
konsekwencją jest niezadowolenie rolników 
ekologicznych jak i odbiorców tych produktów



Potas

 Potas pełni bardzo ważną rolę w istotnych 
procesach zachodzących w roślinie, takich 
jak oddychanie, fotosynteza czy regulacja 
uwodnienia tkanek. 





















 Na glebach lekkich, piaszczystych, które 
stanowią bardzo duży procent naszych 
gleb w wielu częściach kraju, często będą 
występować niedobory potasu. Wynika to 
z szybszego wymywania tego pierwiastka. 
Jego straty w zależności od odczynu i 
rodzaju gleby, wielkości opadów 
atmosferycznych, mogą w ciągu roku 
wynosić od 30 do 120 kg K2O z ha. 

 Na dostępność potasu dla roślin ma wpływ 
właściwe uwilgotnienie gleby. 
Przedłużająca się susza powoduje 
uwstecznianie się potasu.



Stosunek K:Mg

 Poniżej 3,5 – potas jest blokowany przez 
magnez, dochodzi do zachwiania 
gospodarki wodnej roślin. Wszystkie 
składniki pokarmowe dostarczane są z 
wodą dochodzi więc do ograniczenia 
pobierania pozostałych składników.

 Powyżej 6 – potas blokuje magnez, 
następuje chloroza roślin



Fosfor

 Fosfor wchodzi w skład związków 
budujących komórki, przed wszystkim 
wpływa na części generatywne, bierze 
udział w budowie ziarna, oddziałuje 
również na rozwój systemu korzeniowego. 
Fosfor wpływa na obniżanie w roślinach 
ilości azotu mineralnego (azotanów), co 
ma ogromne znaczenie w uprawie roślin z 
tendencją do kumulowania azotanów 

 Czynnikiem decydującym o dostępności 
fosforu jest odczyn gleby, ponieważ przy 
zbyt kwaśnym i zbyt zasadowym fosfor 
przechodzi w formy niedostępne dla roślin.



 Niedobór fosforu objawia się na starszych 
liściach, które staja się ciemnozielone a 
następnie wykazują objawy chlorozy w 
postaci antocyjanowych pigmentów 
nadających czerwone zabarwienie, liściom 
i podstawom łodyg

 Wzrost roślin jest słaby

 Rośliny nie rozgałęziają się

 Rozwój generatywny i dojrzewanie 
owoców jest opóźnione

 Niedobór fosforu jest szczególnie wyraźny 
u roślin młodych, intensywnie rosnących.





Wapń

 Wapń (Ca) – W życiu rośliny jest 
odpowiedzialny za pobieranie innych 
składników pokarmowych, wzmacnia 
odporność roślin na choroby, jest także 
elementem budulcowym (składnikiem 
ścian komórkowych). Niedobór wapnia 
objawia się deformacją i żółknięciem 
najmłodszych liści, jednak objawy te są 
rzadko obserwowane. Znacznie częściej 
spotyka się choroby fizjologiczne 
wywołane niedostatecznym zaopatrzeniem 
roślin w wapń, jak sucha zgnilizna 
wierzchołkowa owoców papryki i pomidora 
czy gorzka plamistość podskórna na 









Niedobór wapnia 

(Ca)

Wapń jest ważnym składnikem regulującym funkcje błony plazmatycznej. 
Tworzy związki z pektynami i wpływa na aktywność licznych enzymów. 
Niedobór wapnia powoduje: 
1.Zmiany kształtu i zwijanie się wierzchołków i brzegów młodych liści. 
2.Osłabienie systemu korzeniowego.
3.Tworzenie się suchych plam zgorzelowych na owocach licznych roślin.
4.Suchą zgniliznę wierzchołków owoców pomidora i gorzką plamistość 
podskórną jabłek.
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Magnez

 Składnik chlorofilu

 Przyczynia się do intensywności procesu 
fotosyntezy

 Wpływa na zawiązywanie owoców i na ich 
dorastanie





Żelazo

 Żelazo (Fe) - bierze udział w wielu procesach 
zachodzących w roślinie (fotosynteza, oddychanie, 
redukcja azotanów). Szczególnie wrażliwe na niedobór 
żelaza są: drzewa i krzewy owocowe, warzywa 
(szczególnie pod osłonami) oraz kukurydza.
Najbardziej charakterystycznym objawem niedoboru 
żelaza jest chloroza objawiająca się tym, że młode liście 
początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną i 
bieleją. Nerwy liściowe i tkanka do nich przylegająca 
pozostają zielone. Chloroza rozpoczyna się od 
najmłodszych liści.





Niedobór boru 

(Bo)

Niedobór cynku 

(Cu)

Cynk jest pierwiastkiem wchodzącym w skład enzymów biorących udział w 
syntezie auksyn i utlenianiu cukrów. 
Niedobór cynku powoduje:
1.Powstawanie chlorotycznych plam między nerwami liści. 
2.Pojawianie się nekrotycznych plam o czerwonym odcieniu. 
3.Drobnienie liści i rozetowatość pędów.
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Mangan

 Mangan (Mn)- jest składnikiem 
niezbędnym do prawidłowego rozwoju i 
plonowania wszystkich roślin. Szczególnie 
wrażliwe na niedobór manganu są: 
warzywa (kapusta, cebula, buraki 
ćwikłowe, ogórki, rośliny strączkowe), 
zboża (zwłaszcza owies), ziemniaki, buraki 
cukrowe i pastewne, rzepak oraz drzewa 
owocowe (morele i brzoskwinie, wiśnie, 
czereśnie, jabłonie i śliwy). Objawem 
braku manganu jest chloroza. Pojawia się 
marmurkowatość – nawet małe żyłki są 
zielone a przestrzenie pomiędzy nimi 
żółkną. 



Niedobór 

manganu (Mn)

Mangan jest składnikiem enzymów biorących udział w oddychaniu, 
fotosyntezie i przyswajaniu azotu. 
Niedobór manganu powoduje: 
1.Chlorozę liści (jedynie nerwy pozostają zielone) i póżniej pojawienie się 
nekrotycznych plam. 
2.Brunatnienie i więdnięcie liści (przy dużym nasileniu choroby).
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Miedź

 Miedź (Cu) - jest składnikiem wielu ważnych 
enzymów występujących w roślinach oraz 
zwiększa odporność roślin na suszę, choroby 
grzybowe i bakteryjne. Bierze udział w syntezie 
witaminy C, wpływa na rozwój i budowę tkanek. 
Szczególnie wrażliwe na niedobór miedzi są: 
zboża, warzywa (marchew, cebula, buraki), 
drzewa i krzewy owocowe, ziemniaki, lucerna.
Oznaki niedostatecznego zaopatrzenia roślin w 
miedź, to m.in. bielenie młodych listków, 
chloroza starszych liści, przywiędły wygląd roślin, 
brak jędrności pędów oraz usychanie 
wierzchołków drzew owocowych. 



Bor

 Bor (B) - bierze udział między innymi w procesie 
przemiany węglowodanów oraz stymuluje 
procesy związane z kwitnieniem i owocowaniem. 
Wpływa na podział, wzrost i różnicowanie się 
komórek, ma duże znaczenie w procesach 
kwitnienia i zawiązywania nasion i owoców.
Warunkuje wysokie plony nasion i owoców, 
zwiększa mrozoodporność roślin.
W przypadku buraków cukrowych bor ma 
decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu 
(zawartość cukru w korzeniach), natomiast w 
uprawie rzepaku stymuluje ilość nasion i łuszczyn 
a w konsekwencji zwiększa plon. Szczególnie 
wrażliwe na niedobór boru są: buraki cukrowe, 
rzepak, ziemniaki, drzewa owocowe (jabłoń, 
grusza), warzywa (pomidory, kapusta, kalafior, 
selery, fasola, buraki ćwikłowe), rośliny 
motylkowe.



 Przy niedostatku boru obumierają młode pędy, 
zamierają pąki, kora jest spękana i chropowata, 
występuje kędzierzawienie liści, słabo rozwinięty 
jest system korzeniowy, a także występują 
skorkowacenia owoców, owoce są zdeformowane 
i wcześniej opadają. Niedostatek boru powoduje 
także słabe kwitnienie i opadanie kwiatów, 
obumieranie łodyg z pąkami szczytowymi i 
wierzchołkami wzrostu, zniekształcenie i 
skręcenie najmłodszych liści.
Najbardziej charakterystyczne symptomy 
niedoboru tego pierwiastka występują w 
uprawach buraka, w postaci zgorzeli liścia 
sercowego oraz zgnilizny środkowej części 
korzenia 







Niedobór

Boru





 Bor aktualnie jest jednym z najbardziej 
deficytowych mikroskładników. Rośliny 
najczęściej odczuwają jego niedostatek w 
okresach suszy lub gdy gleba jest zbyt 
kwaśna albo świeżo wapnowana. Bor nigdy 
nie występuje w glebie jako wolny 
pierwiastek. W niewielkich ilościach jest 
obecny w niej pod postacią kwasu borowego 
lub boranów. Najlepiej pobierany jest z gleb o 
uregulowanym odczynie 5,5-6,5 pH. Przy pH
wyższym niż 6,5 oraz na zbyt kwaśnych 
glebach jego dostępność dla roślin jest mocno 
ograniczona.





Molibden

 Molibden (Mo) - Molibden bierze udział 
w przemianach azotu i fosforu w roślinie 
oraz w procesach wytwarzania witaminy 
C. Charakterystyczne objawy niedoboru to 
żółknięcie i obumieranie liści, deformacja 
liści, niedorozwój i opadanie kwiatów.





Cynk

 Cynk (Zn) - jest składnikiem niezbędnym do 
prawidłowego rozwoju i plonowania wszystkich 
roślin. Cynk wpływa na proces wzrostu i rozwoju 
roślin, umożliwia przemiany węglowodanów oraz 
jest niezbędny w syntezie wielu witamin. 
Optymalne zaopatrzenie roślin w cynk wpływa 
korzystnie na zawartość białka i cukrów. 
Szczególnie wrażliwe na niedobór cynku są: 
drzewa owocowe, rośliny strączkowe i 
motylkowe, zboża, ziemniaki, chmiel, warzywa 
(pomidory, fasola). Rośliny reagują na 
niedostatek cynku karłowatością i chlorozą liści. 
Najmłodsze liście są drobne, kruche i mają 
zdeformowane brzegi. 





 Z gleby pobierany jest również pierwiastki 
nazywane dobroczynnymi jak: krzem, 
tytan, selen, wanad i german, które 
pozytywnie wpływają na rośliny ale nie 
mają wyraźnego wpływu plonotwórczego 
na rośliny uprawne. Na przykład krzemem 
rośliny wysycają ściany komórkowe, 
powodując ich większą odporność na 
działanie niekorzystnych warunków 
pogodowych, a przede wszystkim 
czynników chorobotwórczych. 



 Harmonijne nawożenie wpływa nie tyko na 
wysokość i jakość uzyskiwanego plonu, 
lecz także eliminuje występowanie chorób 
fizjologicznych, których przyczyną są 
niedobory składników odżywczych, 
zmniejsza atrakcyjność roślin dla 
szkodników i zmniejsza ich podatność na 
choroby.



Zamykanie aparatów szparkowych 

zmniejszona transpiracja

 Ujemny bilans wodny

 Wysoka prężność pary wodnej w 
powietrzu

 Podwyższona temperatura

 w więdnących roślinach- zamykanie 
szparek

zapobiega wtedy dalszym stratom wody



 Rozmieszczenie szparek u różnych roślin:

 - rośliny dwuliścienne lądowe mają szparki 
na spodniej stronie liścia;

 - rośliny jednoliścienne lądowe mają 
szparki po obu stronach blaszki liściowej, 
np. trawy, gdyż ich liście rosną pionowo 
do góry i obie ich strony mają podobne 
warunki;



Przyjmuje się, że na plon ziemniaka

w 31 % wpływa nawożenie, 

w 22% – kompleks glebowy,

w 11% – rejon uprawy, 

w 5% – kategoria ciężkości gleby,

w 41% – nawadnianie 



Wymagania pokarmowe, nawożenie

 10 ton plonu ziemniaka pobiera: 

 45 kg azotu, 

 16 kg fosforu, 

 80 kg potasu, 

 20 kg wapnia, 10 kg magnezu 

 oraz niewielkie ilości mikroelementów (30 
g miedzi, 5 g kobaltu, 40 g boru i 250 g 
manganu).



Niektóre nowości z listy nawozów



DOLOPHOS 26® granulowany nawóz 

fosforowy z magnezem i wapniem

 26% P2O5 fosforu rozpuszczalnego w kwasach 
mineralnych,
15% P2O5 fosforu rozpuszczalnego w 2 % kwasie 
mrówkowym
31% CaO – minimalna zawartość składnika CaO



 Zalecana roczna dawka Dolophosu DOLOPHOS 26®:
 rzepak ozimy – 350 – 400 kg/ha
 burak cukrowy – 400 – 500 kg/ha
 zboża – 250 – 300 kg/ha
 ziemniaki – 250 kg/ha
 jęczmień – 200 kg/ha
 kukurydza – 250 – 350 kg/ha




DOLOPHOS 15® granulowany nawóz 

fosforowy z magnezem i wapniem

 15% P2O5 fosforu rozpuszczalnego w 
kwasach mineralnych
9% P2O5 fosforu rozpuszczalnego w 2 % 
kwasie mrówkowym
65% CaCO3 – węglan wapnia
15% MgCO3 – węglan magnezu
46% CaO – minimalna zawartość 
składnika CaO



 Zalecana roczna dawka Dolophosu 
DOLOPHOS 15® :

 rzepak ozimy – 500 kg/ha

 burak cukrowy – 600 kg/ha

 zboża – 400 kg/ha

 ziemniaki – 400 kg/ha

 jęczmień – 300 kg/ha

 kukurydza – 400 kg/ha



 Ökophos-plus®nowy nawóz na użytki zielone.


 38% CaCO3 – weglan wapnia
15% MgCO3 – węglan magnezu
5% P2O5 – fosforu
4% S – Siarki
8 % SiO2 – krzemionki
400 mg/kg Mn – Mangan
90 mg/kg Cu -Miedź
90 mg/kg Zn – Zynk
4,5 mg/kg Se – Selen
31% CaO – minimalna zawartość składnika 
odkwaszającego





Pro-Siarka S 800 SC

 Nawóz mineralny zawiesinowy
 • Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800 g S 

w 1 litrze nawozu
• Reguluje wykorzystanie azotu
• Poprawia jakość plonów
• Zwiększa zdrowotność roślin
• Wykazuje działanie grzybobójcze

 Na znacznym areale użytków rolnych w Polsce 
występuje niedobór siarki, w związku z tym coraz 
większego znaczenia nabiera odpowiednie 
nawożenie tym składnikiem.

 Stosowanie siarki w postaci siarczanowej jest 
uzasadnione, jednak jej wykorzystanie w takim 
przypadku jest niewielkie – nie przekracza 20%



Haifa SOP™ Bio 

 Sulfato Potásico para Nutrigación™ y 
aplicación foliar utilizable en producción 
ecológica, según el Reglamento CE 834/2007 
sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos e incluido en el anejo I 
del reglamento CE 889/2008.

 Screen analysis
 Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 53%
 Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua 

40%
 Packaging



 Charakterystyka
 Jest to wysokoskoncentrowany nawóz dwuskładnikowy, 

zawierający 51 % K2O i 45 % SO3 w postaci siarczanowej.
 Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, tak więc potas i siarka są 

bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
 KALISOP® Plus jest idealnym rozwiązaniem dla upraw wrażliwych 

na chlorki i sole (zawiera max. 1 % Cl).
 W porównaniu z innymi nawozami potasowymi wykazuje niski 

indeks soli i szczególnie nadaje się do intensywnego nawożenia 
wartościowych upraw specjalnych.

 Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami 
rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, KALISOP® Plus jest 
dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych oraz w 
programach pielęgnacji terenów zielonych.

 Jest nawozem higroskopijnym i tym samym łatwym w 
przechowywaniu.

51 % K2O tlenku potasu 
rozpuszczalnego w wodzie

45 % SO3 trójtlenku siarki 
rozpuszczalnego w wodzie

KALISOP® Plus max. 1,0 % Cl



LUBOPLON®

POTASOWO-SIARCZANOWY

 NAWÓZ WE • GRANULOWANY • 
TYP A.3.1.
SIARCZAN POTASU K (Ca, Mg, S) 
14-(15,5-6-48)

 do stosowania na wszystkich 
glebach i pod wszystkie rośliny 
uprawne

 ze względu na dużą zawartość 
siarczanów polecany szczególnie 
na plantacjach rzepaku, cebuli i 
czosnku





Całkowity azot organiczny 12,5%

Rozpuszczalny w wodzie azot 

organiczny

5%

Całkowity węgiel organiczny 40%

Wyekstrahowany C 

organiczny/Całkowity C organiczny

95%

NAWÓZ AZOTOWY DO 
EKOLOGII
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Zalety stosowania:

 Głównym składnikiem do produkcji nawozu jest
kolagen, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką
zawartością aminokwasów

 Proces technologiczny zapewnia wysoką jakość,
jednorodność struktury i składu chemicznego

 Wysoka zawartość azotu 12,5%
 Azot zawarty w nawozie jest stopniowo i

całkowicie uwalniany do gleby i systematycznie
pobierany przez rośliny

 Wysoki stosunek C:N (mniejszy niż 4) sprawia, że
jest on efektywnie rozkładany przez
mikroorganizmy glebowe

 Korzystnie wpływa na rozwój mikroflory glebowej
w tym organizmów mikoryzowych

 Wzbogaca glebę w substancję organiczną



 Nawóz BIOILSA łatwo łączy się z fosforem
tworząc kompleks zapewniający utrzymanie
tego pierwiastka w postaci dostępnej dla roślin,
przeciwdziała jego uwstecznianiu

 Nawóz BIOILSA wspomaga sorpcję fizyczną
jonów potasu w glebie i chroni go przed
wymywaniem szczególnie na glebach
piaszczystych i ubogich w minerały ilaste

 Łatwa w aplikacji forma peletu

 Zróżnicowane opakowania big bag 500 kg i worki
25 kg

 Jednorazowa aplikacja (nawet powierzchniowa)
na początku wegetacji – nie powoduje strat azotu

Zalety 

stosowania:



Uprawa Dawka kg/ha Termin aplikacji

Drzewa owocowe i 

krzewy jagodowe

400 - 700 kg Wczesna wiosna, na początku 

sezonu wegetacyjnego

Warzywa 600 - 800 kg Przed siewem/sadzeniem

Ziemniaki 500 - 700 kg Przed sadzeniem

Zboża 400 - 700 kg Przed siewem

Łąki i pastwiska 400 - 500 kg Przed siewem, na początku sezonu 

wegetacyjnego

JEDNORAZOWA 
APLIKACJA



Uwagi do stosowania 

nawozu:

Skuteczność nawozu zależy od:

 Terminu jego zastosowania w uprawach 
(przed rozpoczęciem wegetacji)

 stopnia uwilgotnienia gleby

 życia mikrobiologicznego gleby

 zastosowanej dawki



Zalety stosowania
 Nawóz powstaje w wyniku hydrolizy 

enzymatycznej kolegenu pochodzenia 
zwierzęcego

 Proces produkcji sprawia, że powstają wolne, 
nieuszkodzone i w pełni aktywne cząsteczki 
aminokwasów

 Wysoka jakość procesu produkcji warunkuje 
stabilność, jednorodność i standardową bardzo 
dobrą wartość produktu

 Aminokwasy (16 z 20 biogennych) występujące w 
nawozie są wyłącznie w formie lewoskrętnej, 
preferowanej przez rośliny, warunkującej ich 
aktywność w procesach metabolicznych

 Wysoka zawartość azotu 9%, o całkowitej 
rozpuszczalności w wodzie

 Dwie pojemności 5 i 20 litrów



Fizjologiczne korzyści dla 
roślin:

 ułatwia transport cukrów i 
fotoasymilatów

 zwiększa intensywność 
fotosyntezy

 przyśpiesza syntezę białek

 poprawia dojrzewanie 
owoców i tworzenie nowych 
tkanek roślinnych



Korzyści dla roślin, które 
można zaobserwować:

 wzrost biomasy liści i 
korzeni

 poprawa dojrzewania 
owoców

 poprawa ilościowych i 
jakościowych parametrów 
plonowania



Uwagi do stosowania nawozu:

 Aminokwasy są aktywne w niskich stężeniach, dlatego 
lepiej je stosować częściej, ale w niższych dawkach

 Aminokwasy nie powodują efektu przedawkowania, 
można je stosować wielokrotnie 

 Aminokwasy tworzą na powierzchni liści powłokę 
polipeptydową ograniczającą parowanie oraz 
spłukiwanie cieczy roboczej, dlatego mogą być 
stosowane jako dodatek do innych zabiegów dolistnych 
zmniejszających straty stosowanych środków.

 Dodatek NaturalCrop SL zwiększa efektywność 
działania zabiegów dokarmiających, ponieważ działają 
jak nośniki elementów ułatwiając ich wchłanianie 
(wapnia, potasu, magnezu, boru, żelaza itp.)



Skład (wag.) i właściwości fizykochemiczne

Azot całkowity 9%

Azot organiczny w 100% 

rozpuszczalny

9%

Węgiel organiczny 24,5%

pH w wodzie 5-6

Zasolenie 0,6-0,8 dS/m

organiczny nawóz azotowy do podlewania i 
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Zwiększa powierzchnię 

chłonną korzeni

 Szybko dostarcza

pełnowartościowy azot 

organiczny

 Stymuluje rozwój i ułatwia 

penetracje korzeni w glebie,

 Sprzyja formowaniu korzeni 

włośnikowych

 Stymuluje namnażanie 

mikroorganizmów glebowych

Podnosi plonowanie oraz 

jakość owoców i warzyw

 Zwiększa plon handlowy i 

poprawia jego parametry 

jakościowe

 Zwiększa odporność i 

tolerancję roślin na stresy 

 Stymuluje naturalne procesy 

metaboliczne roślin

 Wspiera zrównoważony rozwój 

roślin           c

Wielofunkcyjne działanie



 Systematyczne stosowanie preparatów 
aminokwasowych zwiększa odporność roślin na 
niekorzystne warunki poprzez zwiększenie 
spójności tkanek

 Poprawia funkcje strukturalne poprzez 
dostarczenie białek związanych z błonami 
komórkowymi tj. izoleucyna, histydyna, prolina i 
hydroksyprolina

 Dostarczenie roślinom szybko przyswajalnych 
aminokwasów w sytuacjach stresowych poprawia 
ich bilans energetyczny oraz zwiększa odporność 
na stresy 

 Przyspiesza regenerację roślin po wystąpieniu 
stresu

 Herbagreen podwyższa tolerancję na stresy 
związane                z niedoborem wody, 
przymrozkami i upałami.

Zwiększenie odporności roślin na stres



 TOPMIX NPK 4-2-10 25kg

 TOPMIX NPK 4-2-10 jest naturalnym 
nawozem o specyficznie uwalnianym, 
odpowiednim poziomie potasu dla roślin 
oraz bez zawartości chlorków. Ten 
naturalny nawóz użyżnia i jest naturalnym 
źródłem potasu, ma wysoką zawartość 
materii organicznej, pozwalającej na 
dostęp do potasu przez cały okres 
wegetacji.





 TOPMIX NPK 4-10-2 jest peletem 
organicznym. Posiada specyficznie 
przekształcający się, użyteczny fosfor, 
który silnie odkwasza (alkalizuje) glebę. 
Kombinacja wysokiego stopnia substancji 
organicznej ze źródłem przyswajalnego, 
uwalnianego fosforu gwarantuje jego 
dostępność dla całej rośliny. 



Obornik granulowany Florovit pro 

natura

 to w 100% nawóz naturalny, pochodzący z ekologicznej
 hodowli owiec, który można stosować przez cały okres 

wegetacyjny. Kompleksowo odżywia on
 rośliny, dostarczając im azot, fosfor, potas oraz wszystkie 

inne niezbędne do rozwoju składniki, zapewniając idealny 
start na wiosnę. 

 Jego składniki mają ogromny wpływ na zdrowie i kondycję
 roślin oraz jakość plonów w sadzie warzywnym. Ponadto 

wzbogaca glebę w humus i substancje
 organiczne, dzięki czemu poprawia właściwości 

fizykochemiczne podłoża, wpływając na polepszenie
 jego struktury i utrzymanie prawidłowej wilgotności. 

Obornik granulowany Florovit pro natura jest
 szczególnie polecany do upraw warzywniczych, drzew i 

krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych.



 Nawóz, dostępny w opakowaniach 5 l i 10 
l, jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, 
roślin i zwierząt 

 Własności nawozu:

 pH 8,5 - 10,5
N og. [%] s.m. min. 2,1; P (P2O5) [%] 
s.m. min. 1,6; K (K2O) [%] s.m. min. 5,9; 
Ca [%] s.m. min. 2,0; Mg [%] s.m. min. 
0,5; substancje organiczne [%] s.m. min. 
60; substancje humusowe łącznie [%] 
s.m. min. 25



Condit

 0,5-1t/ha

 Poprawia strukturę gleby

 Zawartość azotu 2,5 lub 5%



Bioagenasol®
 Zusammensetzung

 Bioagenasol® besteh
t aus Reststoffen der 
Alkoholgewinnung, 
deren Rohstoffe rein 
pflanzlicher Natur 
sind, sowie Melasse.

 Stickstoff (N): 6 
%

 Phosphor (P2O5): 3 
%

 Kalium (K2O): 2 
%

 Organische Substanz: 
85 %



 Dawkowanie:

 Owoce 700-900kg/ha

 Warzywa 900 – 1100 kg/ha

 Opakowanie - worek 20 kg



Bionta® Organic Uniwersal

 Związki słodu, węgiel organiczny, wywar 
melasowy,resztki fermentacji, zeolit, 
zmielona skała wulkaniczna, naturalny 
zmielony surowiec fosforanu, efektywne 
mikroorganizmy, naturalne minerały oraz 
mikroorganizmy.
5% N -łączna ilość azotu ( związki 
organiczne)
3% P205 fosforan (związki organiczne)
5%K2O tlenek potasu rozpuszczalny w 
wodzie ( związki organiczne) 



 Wartość pH : 6,6
Formuła: 5N-3P-5K ( związana 
organicznie)
Czas działania: 3 miesiące
Ilość do zastosowania: 100-250 g/m2
Konsystencja: Granulat, ziarna od 3 do 8 
mm, bez pyłu
Nawóz dostepny w opakowaniach 5, 10 i 
25 kg. 



 BIOSOL - to nawóz organiczny, który 
długotrwale poprawia żyzność gleby, 
zwiększa higienę gleby, wzmacnia procesy 
mikrobiologiczne, wpływa na lepsze 
ukorzenianie przez co rośliny mogą 
efektywnie pobrać składniki pokarmowe co 
w efekcie daje wyższe plony!



 Zawartość składników 
pokarmowych
Substancje organiczne 80%
Woda 4%
Azot (stały organicznie) 6-
8%
Azot (rozpuszczalny) 0,5%
Fosfor 0,5-1,5%
Pierwiastki i witaminy 
pozostałe 

http://olx.pl/oferta/nawoz-ekologiczny-biosol-CID628-ID9VpHx.html
http://olx.pl/oferta/nawoz-ekologiczny-biosol-CID628-ID9VpHx.html
http://img03.staticclassifieds.com/images_tablicapl/250464957_1_1000x700_nawoz-ekologiczny-biosol-przysucha_rev008.jpg
http://olx.pl/oferta/nawoz-ekologiczny-biosol-CID628-ID9VpHx.html
http://olx.pl/oferta/nawoz-ekologiczny-biosol-CID628-ID9VpHx.html
http://img03.staticclassifieds.com/images_tablicapl/250464957_1_1000x700_nawoz-ekologiczny-biosol-przysucha_rev008.jpg


 Dynia 600 do 800 kg/ha przed uprawą

Chmiel 1100 do 1500 kg/ha wiosną lub jesienią

Rzepak 500 do 600 kg/ha wiosną lub jesienią

Młode plantacje owoców 700 do 900 kg/ha 
wiosną lub jesienią

Plantacje owoców 600 do 800 kg/ha wiosną lub 
jesienią

Krzewy jagodowe 700 do 900 kg/ha wiosną

Truskawki 900 do 1200 kg/ha przed uprawą lub 
jesienią



Verbio - Flora

 Próchnica ze słomy w stałym stanie 
skupienia. Nawóz jest źródłem materii 
organicznej, poprawiającej strukturę 
gleby, retencję wodną, właściwości 
sorpcyjne, aktywność biologiczną. Jego 
działanie jest zbliżone do obornika i 
kompostów roślinnych. Nawóz odgrywa 
ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleb. 



Dawkowanie

 gleby o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu: 10t/ha 
raz w okresie 2 lat



- gleby o średniej zawartości przyswajalnego fosforu: 
10t/ha/rok lub 20t/ha raz w okresie 2 lat



- gleby o niskiej zawartości przyswajalnego fosforu: do 
15t/ha/rok lub 30t/ha raz na 2-3 lata



Verbio-Humus

 ASL – siarczan amonu – pochodzący z 
fermentacji produktów organicznych – 8% 
Azotu



Fertikal 4-3-3

 Nawóz z kurzaka ekologicznego



Fertlian L

 Nawóz organiczny - ekoaktywator , wytworzony z 
biomasy roślin bobowatych drobnonasiennych 
zbieranej w ich optymalnej fazie rozwojowej oraz 
frakcjonowanej i mielonej, czystej, żywej wełny 
owczej.

 5,6%N

 1,7% P

 12,6 %K

 Uwalnianie w ciągu 6 -miesięcy



 Możliwy do stosowania w dowolnym 
okresie sezonu uprawnego. Stopniowe 
uwalnianie azotu - do 6 miesięcy

 Dawkowanie 2 – 4,5 t/ha



BioAlga

 BioAlga jest skoncentrowanym, naturalnym nawozem 
biologicznie czynnym – zawiesiną o wysokim stężeniu 
żywych alg słodkowodnych Chlorella Vulgaris. Podczas 
hodowli algi są karmione tak aby posiadały ilość mikro i 
makroelementów optymalną dla rozwoju roślin. Dzięki 
właściwościom alg substancje odżywcze w nich zawarte są 
wyjątkowo łatwo przyswajalne a ich bogaty skład 
komórkowy umożliwia roślinom absorpcję najbardziej 
potrzebnych dla danej fazy rozwoju składników.



 kompletny koncentrat wszystkich składników 
potrzebnych dla rozwoju roślin nie wymaga stosowania 
innych nawozów

 100% naturalna – przyjazna ludziom i środowisku

 uniwersalna – polecana w każdym rodzaju upraw

 wspomaga kiełkowanie i adaptację sadzonek

 zwiększa jakość i ilość zbiorów

 wzmacnia odporność na szkodniki i choroby

 uodparnia na trudne warunki atmosferyczne i pogodowe

 łagodnie i szybko regeneruje rośliny po chorobach i 
klęskach żywiołowych

 zapobiega chorobom wynikającym z braku składników 
odżywczych

 ułatwia absorpcję składników zawartych w glebie 
jednocześnie ją użyźniając

 w rolnictwie konwencjonalnym – wspomaga działanie 
nawozów sztucznych i obniża o 30% zapotrzebowanie na 
użycie nawozów azotowych



Organic Green Gold Viridis Aurum 

 Uniwersalny nawóz dolistny do stosowania 
w uprawach rolniczych, ogrodniczych i 
sadowniczych.



 Przyjazny dla środowiska BIOPRODUKT, na 
bazie chlorelli.





 .

 Warzywa: zaleca się podlewanie roztworem 5% podczas 
sadzenia, następny zabieg już w formie oprysku po ukazaniu się 
pierwszych pędów oraz regularne opryski na liście 1-2 razy w 
tygodniu tym samym roztworem 5%, aż do zbiorów (1L OGG na 
20L wody).

 Ziemniak: 2-3 opryski: pierwszy we wczesnej fazie wegetacji (2 
tygodnie po wschodach); drugi, gdy nać osiągnie 20-30 cm, trzeci 
w początkach kwitnienia. Stosować 5% roztwór (1L OGG na 20L 
wody).

 Drzewa i krzewy owocowe: łącznie 3-4 opryski: pierwszy w 
fazie kwitnienia, następny 2 tygodnie po kwitnieniu, trzeci 3-4 
tygodnie po kwitnieniu i ostatni w fazie dojrzewania owoców. 
Stosować 5% roztwór (1L OGG na 20L wody).

 Truskawka: 3 opryski: pierwszy przed kwitnieniem, następny 2 
tygodnie po kwitnieniu, ostatni w fazie zawiązywania owoców. 
Stosować 5% roztwór (1L OGG na 20L wody).

 Winorośl: łącznie 3-4 opryski: pierwszy w fazie kwitnienia, 
następny 2-3 tygodnie po kwitnieniu, kolejny w fazie wiązania 
owoców, ostatni w fazie zamykania gron. Stosować 3-5% roztwór 
(1L OGG na 20-30L wod



 Skład 
minimum:

 35% 
materia 
organiczna 

 65% kwasy 
humusowe 

 Fosfor 
3,5% 

 Potas 6,5% 

 Wapń 9% 



 Plonar Active to ekologiczny nawóz organiczno-
mineralny. Poprawia żyzność gleby. Zawiera duże 
stężenie kwasów humusowych. Kilogram Plonar 
Active w działaniu efektywnie zastępuje tonę 
obornika.

 Stosowany do nawożenia, polepszania i 
rekultywacji gleby.

 Przywraca naturalną żyzność gleby 
UPRAWA DAWKA:kg/100m
2

 Warzywa - 1kg-2kg

 Truskawka,poziomka - 1kg-2kg

 Krzewy i drzewa owocowe - 1,5kg-3kg

 Krzewy i kwiaty ozdobne, iglaki - 1kg-2kg 

 Trwniki - 1kg-2kg



Dolistne odżywianie roślin wapniem i krzemem i 

mikroelementami

„Krzem w życiu roślin odgrywa istotną 
rolę, polegającą głównie na tworzeniu 
mechanizmów obronnych przed 
niekorzystnymi czynnikami 
środowiskowymi”

„Mikroelementy są niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
oraz nie mogą być zastąpione przez inne 
pierwiastki” 



Stosowanie :

3-4 razy w sezonie

0,5 l na ha



kładniki Zawartość [g/l] Zawartość w % masowych

Żelazo (Fe) 24,0 2,0

Dwutlenek krzemu (SiO2) 200,0 16,5



 OPTYSIL zawiera przyswajalny przez rośliny 
krzem – 200 g SiO2 w 1 litrze, który oddziałuje 
korzystnie na ich rozwój i plonowanie oraz żelazo 
– 24 g Fe w 1 litrze, które stymuluje tworzenie 
chlorofilu, a także intensyfikuje fotosyntezę i 
transport asymilatów.
OPTYSIL ogranicza wpływ stresów negatywnie 
wpływających na wzrost i rozwój roślin, reguluje 
pobieranie makro- i mikroelementów, łagodzi 
negatywne skutki okresowego niedoboru wody, 
wysokiego zasolenia oraz aktywizuje naturalne 
mechanizmy odpornościowe roślin. Wzmacnia 
ściany komórkowe i zmniejsza podatność roślin 
na uszkodzenia mechaniczne (np. uszkodzenia 
owoców podczas zbioru i transportu, wyleganie 
itp.). 



Problemy w ekologicznej 

produkcji

- Wymagana jest duża wiedza o uprawianych roślinach

- Ciągła lustracja pól

-Duża pracochłonność (praca ręczna)

--właściwy dobór i optymalny termin stosowania dostępnych środków

-Właściwy dobór maszyn specjalistycznych

- Wieloletnie doprowadzanie pól do właściwej kultury

-(Żyzności)

- Profilaktyczne działanie preparatów (choroby)



Dziękuję za uwagę


