
Uprawa nawozów zielonych wymaga od rolnika racjonalnych decyzji 
dotyczących uprawy tej grupy roślin, w zależności od specyfiki danej 
gleby i warunków klimatycznych. Na terenach z częstymi suszami w 
okresie jesienno-letnim uprawa roślin na nawozy zielone bywa bardzo 
zawodna. W słabszych stanowiskach rośliny te pobierając wodę, 
zmniejszają zasoby wodne dla głównych roślin w zmianowaniu. Nie 
zmienia to jednak faktu, że po wyborze odpowiedniej rośliny i 
dostosowaniu uprawy do warunków siedliska nawozy zielone mogą
wpływać bardzo korzystnie na żyzność gleby, o czym będzie mowa w 
dalszej części wykładu (patrz też poniższa tabela). 



Nawozy zielone, wymagania i  uwagi(źródło: Grzebisz 2008)

• względnie duże wymagania wodne

• pozostawia twarde nasiona

• gleby lekkie

• konieczne nawożenie N, P, K 

Facelia

• problem z doborem stanowiska, ze względu 
na terminy siewu i zbioru

• wczesny siew

• konieczne nawożenie N, P, K 

Zboża, trawy

• ważny termin siewu

• rośliny pozostają na polu nie dłużej niż do 
fazy kwitnienia

• preferować odmiany mątwikoodporne

• różne stanowiska

• siew w końcu sierpnia

• konieczne nawożenie N, P, K 

Gorczyca biała

• duża zawodność

• dobry nawóz w gospodarstwach 
ekologicznych

• gleby lekkie

• wsiewka w żyto

• bardzo małe dawki azotu

Seradela

• problem z doborem stanowiska, ze względu 
na terminy siewu i zbioru

• drogie nasiona

• konieczny wczesny siew (lipiec)

• gleba zasobna w P i K

Grochy, łubiny

UwagiWymaganiaRoślina 



Rośliny uprawiane na zieloną masę są cennym źródłem składników 
mineralnych, przy czym akumulacja składników w biomasie roślinnej wykazuje 
pewne zróżnicowanie gatunkowe. Szczególnie dużo azotu pozostawiają rośliny
bobowate (dawniej motylkowe), które dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi wiążą azot atmosferyczny. W zamieszczonej poniżej tabeli 
dotyczy to peluszki i łubinu. Ponadto oba gatunki pozostawiają w glebie bardzo 
dużą masę korzeniową. Zaletą nawozów zielonych jest bardzo pozytywny 
wpływa na gospodarkę potasem w zmianowaniu. 



Zawartość składników mineralnych w nawozach zielonych 
(kg N, P i K/ha), Fotyma i Mercik (1992)
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