
W metodzie bezpośredniej należy wyliczyć wartość D z równania 
salda bilansowego materii organicznej gleby

D • W = [RR • (1-mrr)] – (MO • rmo)
zatem
D = {[RR • (1-mrr)] – (MO • rmo)} / W

D – dawka nawozu naturalnego, t/ha
W – współczynnik reprodukcji nawozu organicznego lub naturalnego

(dla słomy = 0,175, dla nawozu naturalnego 0,07)
RR – masa resztek roślinnych; t/ha
mrr – szybkość mineralizacji resztek roślinnych, %/rok
rmo – szybkość mineralizacji materii organicznej, %/rok

Szczegółowe dane dotyczące obliczania dawek 
nawozów naturalnych i organicznych



W metodzie pośredniej należy dokonać bilansu materii organicznej w 
zmianowaniu lub członie zmianowania na podstawie specjalnie 
opracowanych współczynników z podziałem na dwie grupy:

1. Dotyczących wpływu rośliny uprawnej – ROS (patrz tabela 1 w tym 
załączniku)

2. Odniesionych do nawozów naturalnych i organicznych - WR (patrz tabela 2 
w tym załączniku)

Wyliczenia dawki nawozu dokonuje się z prostego formuły:

Dawka, t/ha = (suma wszystkich współczynników ROS) / WR

Szczegółowe dane dotyczące obliczania dawek 
nawozów naturalnych i organicznych



Tabela 1. Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej materii organicznej 
(ROS) 

(źródło: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej)
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Tabela 2. Współczynniki reprodukcji materii organicznej 
dla różnych nawozów (WR)

źródło: Grzebisz (2009)



Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z efektywnością
nawożenia jest wykorzystanie składników mineralnych z nawozów 
przez rośliny. Łączne wykorzystanie składników z nawozów 
naturalnych jest zbliżone, a niekiedy nawet większe niż z 
klasycznych nawozów mineralnych. Zasadnicza różnica polega na 
tym, że działanie azotu, fosforu i potasu w przypadku obornika i 
innych nawozów jest rozłożone w dłuższym czasie. Duże 
zróżnicowanie wartości dla azotu wynika z różnych technik i 
terminów aplikacji tych nawozów, co wiąże się z różną
efektywnością azotu warunkowaną przez straty azotu do 
atmosfery.
Szczegółowe dane, które można wykorzystać w bilansie 
składników mineralnych znajdują się w tabeli 3 w tym 
załączniku. 
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Tabela 3. Wykorzystanie składników pierwszoplanowych z obornika i 
gnojowicy, %


