
NAWOŻENIE ROŚLIN ROLNICZYCH
- ZIEMNIAK -

ogólne wymagania dotyczące nawożenia
Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju 

roślin uprawnych, konieczne jest uregulowanie odczynu gleby przez odpowiednie jej zwapnowanie. Następnie 
dawki nawozów powinno się naliczyć na podstawie przewidywanych potrzeb pokarmowych rośliny, uwzględ-
niając przy tym zasobność przyswajalnych form składników pokarmowych w glebie. Wycenę potrzeb wap-
nowania oraz ocenę zasobności gleby w składniki pokarmowe dokonuje się w oparciu o badania chemiczne 
próbek pobranych z warstwy ornej gleby (0-20 cm). Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze wykorzystują do tego 
celu ujednolicone (objęte Polską Normą) metody analizy chemicznej oraz skalibrowane w badaniach IUNG-
-PIB klasy potrzeb wapnowania i zasobności gleby (tab. 7-9). 

Tabela 1

Wycena potrzeb wapnowania gleb na podstawie pH w KCl

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Takie podejście do nawożenia jest najczęściej określane jako system zrównoważonego nawożenia mineral-
nego. Dobry jakościowo plon bulw wymaga zapewnienia roślinom optymalnego poziomu odżywiania azotem, 
ale równocześnie stworzenie  korzystnych warunków dla pobierania pozostałych składników pokarmowych 
przez cały okres ich wzrostu. Szczególnie duże znaczenie ma tu dobre zaopatrzenie w potas. Dlatego, obok ko-
rzystania z oznaczeń chemicznych gleby, równie ważne jest prawidłowe oszacowanie wielkości plonu ziemnia-
ków, realnie możliwego do uzyskania w warunkach dysponowanego przez rolnika stanowiska. Przyjęcie zbyt 
niskiego plonu ziemniaków spowoduje najpewniej niepotrzebne ograniczenie nawożenia, a w konsekwencji 
niedobory składników w okresie formowania się bulw. 

Natomiast uwzględnienie zbyt wysokiego plonu może skutkować nadmiernym nawożeniem i pogorsze-
niem jakości bulw, przy czym w tym przypadku szczególnie niekorzystny jest nadmiar azotu, a w mniejszym 
stopniu potasu. Zbyt obfite zaopatrzenie w inne składniki pokarmowe wpływa w mniejszym stopniu na jakość 
bulw ziemniaka. Dokładne oszacowanie wielkości przyszłego plonu jest bardzo trudne, ponieważ wiąże się  
z koniecznością uwzględnienia wielu zmiennych czynników przede wszystkim zmieniających się warunków 
pogody. Dlatego prognozę dotyczącą wielkości przyszłego plonu powinniśmy wykonać przynajmniej dwukrot-
nie, ograniczymy w ten sposób ryzyko nieprawidłowego wyznaczenia przyszłego plonu.

Po raz pierwszy szacowania wielkości plonu ziemniaków powinniśmy dokonać przed ich posadzeniem, 
bezpośrednio przed wysiewem podstawowego nawożenia P, K i Mg. Dawki tych składników ustalamy biorąc 
pod uwagę poziom założonego plonu i klasę zasobności gleby. W tych warunkach plon przewidujemy głównie 
w oparciu o rezultaty uzyskiwane w poprzednich latach. Można przy tym uwzględnić pewien przyrost, jednak 
w granicach plonów uzyskiwanych przez wiodących rolników w Polsce. Nie należy jednak nadmiernie zwięk-
szać dawek potasu, ponieważ może to doprowadzić do luksusowego pobierania tego składnika przez ziemniaki. 
Zagrożenie obniżenia parametrów jakościowych bulw spowodowane luksusowym nagromadzeniem potasu 
wyraźnie zwiększa się po przekroczeniu poziomu 180 kg K2O/ha. Następuje to zwłaszcza wtedy, gdy mimo wy-
sokiego poziomu nawożenia potasem nie mamy pewności uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu plonu 
ziemniaków. 

Klasa potrzeb 
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
Konieczne 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5
Potrzebne 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Ograniczone 5,01-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1



Tabela 2
Wycena zawartości przyswajalnych form P, K i Mg 

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Wielkość pierwszej dawki azotu (w momencie sadzenia ziemniaków) opieramy także o przeprowadzony 
wcześniej szacunek plonu ziemniaków oraz na podstawie stanu zasobności gleby w ten składnik. Przed posa-
dzeniem ziemniaków wysiewamy około 60-70% całkowitej dawki ustalonej w wyniku wyliczeń, o ile jej wiel-
kość przekracza poziom 60 kg N/ha. Dawki niższe od tej wielkości w całości stosujemy przed sadzeniem.

Do określania zasobności przyswajalnego azotu w glebie można wykorzystywać chemiczny test na zawar-
tość mineralnej formy tego składnika. Oznaczenia takie wykonują okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Ko-
nieczne jest jednak przestrzeganie następujących warunków:
1. Pobieranie prób glebowych z 3 poziomów głębokości (0-30, 31-60 i 61-90 cm). 
2. Szybkie dostarczenie do OSChR-ów w stanie świeżym lub zamrożonym.
3. Analiza gleby wykonana wiosną przed sadzeniem ziemniaków.

Tabela 3

Klasy zawartości azotu mineralnego Nmin w glebie w okresie wiosny 
(warstwa 0-90 cm)

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Po raz drugi szacunku wielkości przyszłego plonu dokonujemy przed wysiewem drugiej dawki azotu – naj-
lepiej przed wschodami ziemniaków, ale nie później niż przed zwarciem rzędów. Jeżeli przed wysiewem drugiej 
dawki N stwierdzimy, że dotychczasowy przebieg pogody spowodował pogorszenie dalszych warunków wzro-
stu ziemniaków i możemy spodziewać się spadku ich końcowego plonu, powinniśmy skorygować dotychczaso-
we wyliczenia dotyczące azotu, uwzględniając pomniejszoną wartość plonu. Ograniczenia plonów końcowych 
możemy się spodziewać zwłaszcza wtedy, gdy wystąpią przedłużające się chłody wiosenne skracające długość 
okresu wegetacji ziemniaków lub zbyt intensywna susza wiosenna. Jeżeli przewidujemy wysokie plony ziem-
niaków i zamierzamy zastosować łączną ilość N wyższą od 120 kg/ha, powinniśmy rozważyć wprowadzenie 
podziału na trzy dawki.

System zrównoważonego nawożenia mineralnego pozwala na pokrywanie (nawet dużego) zapotrzebowa-
nia roślin na NPK i na równoczesne minimalizowanie zagrożeń środowiska. Prawidłowe naliczanie dawek jest 

Klasa 
zasobności

Fosfor
mg P2O5/100 g

gleby

Potas
mg K2O/100 g gleby

Magnez
mg MgO/100 g gleby

wszystkie 
kategorie lekkie średnie ciężkie lekkie Średnie ciężkie

Bardzo niska < 5,0 < 5,0 < 7,5 < 10,0 < 2,0 < 3,0 < 4,0
Niska 5,1-10,0 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-3,0
Średnia 10,1-15,0 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-5,0
Wysoka 15,1-20,0 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 7,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0
Bardzo wysoka > 20 > 20,1 < 25,1 > 30,1 > 7,1 > 9,1 > 14,1

Klasa zawartości
Kategoria agronomiczna gleby

lekka średnia ciężka
kg N/ha

Bardzo niska <51 <58 <61
Niska 52-70 59-79 62-83
Średnia 71-90 80-103 84-107
wysoka 91-123 104-139 108-145
Bardzo wysoka >123 >139 >145



możliwe, gdy posługujemy się opracowanym w IUNG-PIB komputerowym programem doradczym NawSald. 
Natomiast jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z tego programu orientacyjne wielkości dawek można wy-
znaczyć w oparciu o tabele podane w dalszej części instrukcji upowszechnieniowej.

tabelaryczne zalecenia agrochemiczne 
dotyczące wapnowania i nawożenia magnezem

W tabeli 4 przedstawiono dawki wapna wykazujące w uprawie ziemniaków najwyższą efektywność działa-
nia CaO. Ze względów organizacyjnych, a także dla ograniczenia wpływu wapna na porażenie bulw parchem 
najlepiej jest przeprowadzać wapnowanie 2-3 lata przed planowanym sadzeniem ziemniaków. Przy czym gleby 
o pH 4,5 i niższym powinny być wapnowane pod przedplon ziemniaków lub nawet bezpośrednio przed ich 
sadzeniem. Jeżeli decydujemy się mimo wszystko na wapnowanie w roku sadzenia ziemniaków, dobrze jest 
wykonać ten zabieg po posadzeniu bulw na uformowane rzędy przed wschodami i redleniem.

Jednokrotny zabieg wapnowania (przeciętnie zalecaną dawką wapna) nie spowoduje trwałego odkwaszenia 
gleby, jednak zdecydowanie zwiększy efektywność NPK oraz wpłynie pozytywnie na jej fizyczne własności,  
a także na życie biologiczne gleby. Na glebach lekkich, łatwo ulegających zakwaszeniu, zabieg wapnowania 
powinien być regularnie powtarzany w odstępach 4-5 letnich. Możemy wówczas spodziewać się względnie 
trwałego doprowadzenia odczynu gleby do poziomu optymalnego dla ziemniaków. 

Tabela 4 

Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Jeżeli niedoborowi magnezu towarzyszy zakwaszenie gleby wówczas należy zastosować wapno magnezowe.  
W zależności od zakwaszenia gleby i zawartości magnezu, wapno magnezowe powinno stanowić od 30 do 50% 
wyliczonej dawki CaO (tab. 4). W pozostałych przypadkach potrzeby nawozowe ziemniaków określa się w oparciu  
o klasy zawartości w glebie magnezu przyswajalnego (tab. 5). 

Ponadto wskazane jest, aby dawki magnezu były proporcjonalne do poziomu przewidywanego plonu. Daje 
to możliwość zrównoważenia ilości tego składnika nie tylko z potrzebami rośliny, ale także ze zwiększonymi 
dawkami azotu i potasu jakie stosuje się, planując zapotrzebowanie ziemniaków. Ma to bardzo pozytywny 
wpływ na zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania ewentualnego nadmiaru tych makroelementów. Przed-
siewnie można stosować dostępne na rynku pojedyncze nawozy magnezowe (kizeryt, kainit, kalimagnezja, 
rolmag). 

Jeżeli analiza gleby wykazuje potrzebę stosowania jedynie małych, zalecanych dawek magnezu (20- 
-30 MgO/ha), organizacyjnie lepiej jest stosować wieloskładnikowe nawozy z dodatkiem MgO. W handlu do-
stępna jest cała gama fabrycznie sporządzanych nawozów kompleksowych lub mieszanych, zawierających jako 
dodatek sól magnezową lub mielony dolomit. Zastosowanie przedsiewnie takiego nawozu bardzo upraszcza 
nawożenie, wymaga jednak dobrania składu nawozu do wymagań glebowych i pokarmowych ziemniaków nie 
tylko do zapotrzebowania na magnez, ale także w odniesieniu do pozostałych składników pokarmowych.

W okresie wegetacji ziemniaków magnez można stosować w formie grubokroplistego oprysku roztworem 
siarczanu magnezu lub saletry magnezowej. Wymienione roztwory najlepiej połączyć z płynnym nawożeniem 
azotowym (RSM lub roztwór mocznika RM). Zastosowany tą techniką magnez działa bardzo efektywnie, dla-
tego dawki mogą być obniżone, np. do poziomu 5-10 kg MgO/ha. 

Kategoria agronomiczna 
gleby

Klasa potrzeb wapnowania
konieczne potrzebna wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 -
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0



Tabela 5

Przeciętne dawki nawozów magnezowych pod ziemniaki w MgO/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Na glebach niewymagających wapnowania i równocześnie wykazujących wysoką lub bardzo wysoką za-
wartość przyswajalnego magnezu można ograniczyć się jedynie do dolistnego nawozu zawierającego w swoim 
składzie Magnez. 

Największe zapotrzebowanie na magnez przypada po kwitnieniu. Ziemniaki z niedoborem tego składnika 
wykazują mniejszą zawartość skrobi oraz dają niższe plony bulw. We wczesnym stadium rozwoju ziemniaka 
przy normalnym wzroście rośliny liście są bladozielone. W późniejszym stadium rozwoju żółkną, zwijają się  
i są bardzo łamliwe.

tabelaryczne zalecenia agrochemiczne dotyczące 
fosforu i potasu

Nawożenie fosforem i potasem stosuje się przedsiewnie, w ramach tzw. nawożenia podstawowego. Pogłów-
ne dawki nawozów umieszczone na powierzchni gleby są bardzo mało efektywne z powodu silnego wiązania 
tych składników przez glebę. 

Całkowite dawki fosforu i potasu ustala się w oparciu o stan zasobności gleby (tab. 2), a także na pod-
stawie przewidywanego poziomu plonu. W tym celu na polu przeznaczonym pod zasiew wykonujemy 
w stacji chemiczno-rolniczej oznaczenia zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz wyliczamy prze-
ciętną wartość dla przewidywanych plonów ziemniaków, najlepiej dla przeciętnej wartości wyliczonej  
z plonów uzyskiwanych w kilku poprzednich latach (tab. 6). 

Zasobność gleby

Przewidywany poziom plonu w t/ha
< 30 40 > 40

Pobranie magnezu z plonem w kg MgO/ha
< 36 48 > 50

Kategoria agronomiczna gleby
Gleby lekkie

Bardzo niska 40 50 -
Niska 35 40 -
Średnia 25 35 -
Wysoka 25 25 -
Bardzo wysoka 15 25 -

Gleby średnie
Bardzo niska 40 55 60
Niska 35 45 50
Średnia 25 40 45
Wysoka 25 35 35
Bardzo wysoka 20 25 30

Gleby ciężkie
Bardzo niska 50 60 65
Niska 40 50 60
Średnia 35 40 45
Wysoka 25 35 40
Bardzo wysoka 25 30 35



Tabela 6

Zapotrzebowanie ziemniaków na nawozy fosforowe i potasowe w kg/ha

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

tabelaryczne zalecenia agrochemiczne dotyczące azotu 
Dawki nawozów azotowych można wyznaczać (tab. 7) w oparciu o analizę chemiczną gleby na zawartość 

mineralnej formy azotu Nmin, wyznaczając ich wielkość z wykorzystaniem tabeli 9.  
Jeżeli nie mamy możliwości wykonania oznaczeń azotu mineralnego w glebie, można orientacyjną wartość 

nawozową stanowisk oszacować także na podstawie uproszczonego bilansu azotu dla przedplonu. Stanowisko 
przeznaczone pod ziemniaki zostanie wówczas zakwalifikowane do odpowiedniej klasy, zależnie od rodzaju 
przedplonu, uzyskanej wysokości jego plonu oraz poziomu nawożenia azotem. 

W tabeli 8 zestawiono wartości nawozowe stanowisk w pięciu klasach od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. 

Zasobność gleby

Przewidywany poziom plonu w t/ha
25 30 35 40 45 25 30 35 40 45

Pobranie P i K z plonem
kg P2O5 /ha kg K2O/ha

40 48 56 64 72 113 135 158 180 203
Dawki P i K

kg P2O5 /ha kg K2O/ha
Kategoria agronomiczne gleby

gleby lekkie
Bardzo niska 65 75 85 90 - 140 155 170 185 -
Niska 55 65 70 80 - 135 150 165 180 -
Średnia 50 55 65 70 - 125 135 150 160 -
Wysoka 45 50 55 65 - 110 120 135 145 -
Bardzo wysoka 40 45 50 55 - 105 115 125 140 -

gleby średnie
Bardzo niska - 80 90 100 110 - 155 165 180 195
Niska - 70 75 85 95 - 145 160 175 190
Średnia - 65 70 75 85 - 135 145 160 170
Wysoka - 55 65 70 75 - 120 130 145 155
Bardzo wysoka - 50 55 60 70 - 115 125 135 145

gleby ciężkie
Bardzo niska - 85 95 105 115 - 145 160 175 190
Niska - 70 80 90 95 - 140 155 170 180
Średnia - 65 75 80 90 - 130 140 155 165
Wysoka - 60 65 75 80 - 115 125 140 150
Bardzo wysoka - 50 60 65 70 - 110 120 130 140



Tabela 7

Przeciętne dawki nawozów azotowych pod ziemniaki

Źródło: Jadczyszyn i in. 2015

Klasa zawartości Nmin lub
wartości nawozowej stanowiska

Przewidywany poziom plonu w t/ha
25 30 35 40 45

Pobranie azotu z plonem w kg N/ha
78 93 109 124 140

Dawki azotu w kg N/ha
Kategoria agronomiczna gleby

Gleby lekkie
Bardzo niska 85 95 105 120 -
Niska 80 85 100 115 -
Średnia 75 80 90 105 -
Wysoka 70 75 85 100 -
Bardzo wysoka 60 65 70 85 -

Gleby średnie
Bardzo niska - 85 100 115 130
Niska - 80 95 110 125
Średnia - 75 85 100 115
Wysoka - 70 80 95 105
Bardzo wysoka - 60 65 80 90

Gleby ciężkie
Bardzo niska - 85 95 115 125
Niska - 80 90 105 120
Średnia - 75 85 100 115
Wysoka - 65 75 90 100
Bardzo wysoka - 55 65 75 85



Tabela 8

Uproszczona wycena wartości nawozowej stanowisk w stosunku do azotu

1/ plon zielonej masy (plon siana równa się plon zielonki dzielony przez 5)

korekta wielkości dawek npk i mg po zastosowaniu obornika
Dawki ustalone dla nawozów mineralnych (tabele 5, 6, 7), w przypadku stosowania obornika należy skory-

gować o składniki pokarmowe zawarte w tym nawozie (wartości wyliczone w tabeli 9 po uwzględnieniu odpo-
wiednich równoważników nawozowych). 

Jeżeli po odjęciu poprawki stwierdzimy zerową lub ujemną wartość różnicy jednego ze składników, wów-
czas nawożenie odpowiednim nawozem mineralnym możemy pominąć. W przypadku azotu składnik ten uru-
chamia się w skutek rozkładu mikrobiologicznego organicznych składników obornika. Proces ten ma często 
trudną do przewidzenia dynamikę. Najintensywniej azot organiczny uruchamia się w warunkach korzystnych 
dla rozwoju mikroorganizmów, wówczas gdy panują optymalne warunki wilgotnościowe i termiczne w glebie. 
Dobrze jest jeżeli takie warunki wystąpią na początku wegetacji ziemniaków. Jeżeli uruchomienie azotu orga-
nicznego z obornika opóźni się, wówczas jego nadmiar może niekorzystnie wpływać na wzrost, a szczególnie 
na jakość bulw. Z tego też powodu wielu rolników produkujących ziemniaki dla przemysłu przetwórczego 
bardzo często unika stosowania nawozów organicznych.

Gatunek przedplonu Uzyskany plon 
w t/ha

Wielkość
dawki azotu
w kg N/ha

Wartość 
stanowiska

Bobowate grubonasienne 
na ziarno

poniżej 2 niższa od 40 średnia
poniżej 2 wyższa od 40 wysoka

2-4 niezależnie od dawki wysoka
powyżej 4 niezależnie od dawki bardzo wysoka

Bobowate z trawami *

poniżej 40 niezależnie od dawki wysoka
powyżej 40 niższa od 120 średnia
powyżej 40 wyższa od 120 wysoka

Zbożowe bez 
przyorywania słomy

poniżej 4

wyższa od 150 bardzo wysoka
120-150 wysoka
60 - 120 średnia

niższa od 60 niska

4-6

wyższa od 150 wysoka
90-150 średnia
60 - 90 niska

niższa od 60 bardzo niska

6-8
wyższa od 120 średnia

90-120 niska
niższa od 90 bardzo niska

powyżej 8
wyższa od 150 średnia

120-150 niska
niższa od 120 bardzo niska

Zbożowe z przyoraniem 
słomy

poniżej 4
wyższa od 150 wysoka

90-150 średnia
niższa od 90 niska

4-6
wyższa od 120 średnia

90 - 120 niska
niższa od 90 bardzo niska

wyższy od 6 niższa od 150 bardzo niska
wyższa od 150 niska



Tabela 9

Korekta dawek nawozów mineralnych po zastosowaniu obornika

Źródło: Opracowanie własne
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Przewidywany plon 
ziemniaków

w t/ha

Dawki obornika w t/ha

15 20 25 30 35 40

Azot w kg N/ha

Do 35 -15 -20 -30 -40 -40 -50

40 i więcej -20 -30 -35 -45 -50 -60

Fosfor w kg P2O5/ha

Do 35 -10 -15 -20 -25 -30 -35

40 i więcej -15 -20 -25 -30 -35 -40

Potas w kg K2O/ha

Do 35 -45 -60 -75 -90 -105 -120

40 i więcej -55 -70 -90 -110 -125 -145

Magnez w kg MgO/ha

Do 35 -10 -15 -20 -25 -35 -35

40 i więcej -15 -25 -30 -35 -40 -40






