
Stosowanie roztworu saletrzano-mocznikowego do nawożenia 

roślin 

Spośród wszystkich składników pokarmowych pobieranych przez rośliny najważniejsze 

znaczenie ma azot. Zasobność gleb, żyzność, wielkość płodów rolnych zależy od poziomu 

nawożenia azotem. Efektywność nawożenia azotem jest najwyższa w porównaniu z 

działaniem plonotwórczym pozostałych składników, ale azot należy stosować w sposób 

rozważny, zgodnie z zapotrzebowaniem gleby, a także w odpowiednich terminach. W Polsce 

roczne zużycie nawozów azotowych wynosi obecnie około 1,1 mln ton.  

 

Plonotwórcze działanie azotu to: 

• wzrost nadziemnej i podziemnej masy roślin, co wpływa na wyższy plon,  

• dłuższy okres wegetacji, pozwalający lepiej wykorzystać stosowane składniki 

pokarmowe, 

• większa zawartość i jakość białka, 

• lepsza wartość biologiczna plonu – wzrasta zawartość karotenu, chlorofilu, witamin, 

poprawa strawności paszy. 

 

Niedobór azotu  

• hamuje wzrost roślin, które słabo się krzewią, mają szybko żółknące liście, które 

następnie zasychają i opadają, 

• powoduje, że łodygi roślin są skrócone, cienkie i słabo ulistnione, 

• sprawia, że rośliny są koloru bladego z powodu małej ilości chlorofilu, 

• wpływa na powierzchnię i ilość liści oraz przedwczesne dojrzewanie (skrócony okres 

wegetacji), uniemożliwiając wytworzenie odpowiednio dużego plonu. 

Nadmiar azotu 

• powoduje słabe zimowanie roślin, wyleganie, nierównomierne i opóźnione 

dojrzewanie, 

• zwiększa podatność roślin na choroby i szkodniki, 

• pogarsza wartość biologiczną i technologiczną plonów, wpływając na wzrost 

zawartości w roślinie toksycznych azotanów oraz innych niebiałkowych  

form azotu. 

Nawozy azotowe są produkowane w postaci stałej i płynnej. Do pierwszej grupy należą: 

saletra amonowa, mocznik, saletrzak, siarczan amonu, do drugiej roztwór saletrzano-

mocznikowy. 

RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy 

Roztwór saletrzano-mocznikowy, popularnie określany skrótem RSM, jest płynną mieszaniną 

saletry amonowej i mocznika. Skład chemiczny oraz właściwości fizyczne RSM 

przedstawiono w tabeli 1. Każda z trzech wersji RSM zawiera 50% amidowej oraz po 25 % 

amonowej i azotanowej formy azotu. RSM jest doglebowym nawozem o szybkim i 

długotrwałym działaniu, ze względu na zawartość trzech form azotu. Nawóz może być 

stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, 

rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i 

sadowniczych. RSM nie jest nawozem nadającym się do dolistnego dokarmiania roślin. 

Producenci wytwarzają głównie RSM-32, co wynika przede wszystkim z mniejszych kosztów 

produkcji, transportu i przeładunku. Jednak w temperaturze poniżej 0°C najbardziej 



skoncentrowana forma nawozu RSM-32 ulega krystalizacji. Dlatego RSM-32 zakupiony 

jesienią, a przeznaczony do stosowania wiosennego, zwykle rozcieńcza się wodą do gęstości 

1,28 kg/dm
3, 

otrzymując RSM-28. Aby uzyskać taką gęstość, do każdych 100 litrów RSM-32 

należy dodać 18,9 litra wody. Jeśli nie znamy objętości, a jedynie masę zakupionego 

roztworu, to do każdych 100 kg RSM-u dodajemy 14,3 l wody. W celu dobrego wymieszania 

roztwór saletrzano-mocznikowy zawsze wlewamy do wody, a nie odwrotnie. 

Tabela 1. Skład chemiczny i właściwości fizyczne RSM 

 RSM-28 RSM-30 RSM-32 

Saletra amonowa (%) 40,0 42,8 45,7 

Mocznik (%) 30,0 32,2 34,3 

Woda (%) 30,0 25,0 20,0 

Gęstość (kg/dm
3
) 1,28 1,30 1,32 

Temp. krystalizacji (°C) -17,0 -9,0 0,0 

Najważniejsze zalety stosowania RSM to: 

• zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w 

korzystnych proporcjach, 

• zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji, 

• wykazuje szybkie i długotrwałe działanie, 

• możliwość stosowania do nawożenia przedsiewnego i pogłównego oraz po zbiorach w 

celu przyspieszenia mineralizacji resztek pożniwnych, 

• zastosowanie wczesną wiosną umożliwia wprowadzenie wysokich dawek azotu (do 

100 kg/ha), 

• płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny, 

• oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie, 

• wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy, 

• zwykle niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych, 

• mniejsze uzależnienie od opadów i wilgotności gleby. 

Ze względu na swoje silne właściwości utleniające RSM powinien być przechowywany 

i transportowany w zbiornikach odpornych na korozję. Producenci nawozów instalują 

w punktach sprzedaży i zainteresowanych RSM-em gospodarstwach wielkotowarowych duże 

specjalistyczne zbiorniki, mogące pomieścić jednorazowo kilkadziesiąt ton nawozów, które 

w miarę potrzeb są uzupełniane. Zbiorniki wyposażone są w niezbędną do prawidłowej 

eksploatacji infrastrukturę, m.in. kwasoodporne zawory, tacę awaryjną, drabinkę, podest 

obsługowy oraz trwale zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i na zewnątrz). Powinny być 

posadowione na utwardzonym podłożu np. płyty drogowe lub wylana płyta betonowa. 

Zbiornik nie może stać bezpośrednio na ziemi bowiem jego ciężar powoduje osadzanie się w 

ziemi i utratę stabilności, co w konsekwencji grozi pęknięciem lub wywróceniem się. 

Planując posadowienie zbiornika należy pamiętać, o zapewnieniu swobodnego dojazdu 

autocysterny z nawozem. 

W małych gospodarstwach stosowanie roztworu saletrzano-mocznikowego jest uzależnione 

od sieci dystrybutorów. Do magazynowania i transportu RSM używane są uniwersalne 

zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 litrów (rys.1).  



 

Rys. 1. Zbiornik z tworzywa sztucznego do transportu i przechowywania RSM 

Warunki stosowania RSM 

Stosowanie roztworu saletrzano-mocznikowego może być wykonywane wyłącznie 

odpornymi na korozję, atestowanymi opryskiwaczami. Opryskiwacz dodatkowo należy 

wyposażyć w takie elementy, jak: rozpylacze wielostrumieniowe z kompletem kryz, węże 

rozlewowe, filtry, kołpaki, zaślepki rozpylaczy oraz odbojniki. Koszt dodatkowego pełnego 

dozbrojenia opryskiwacza o szerokości 18 m wynosi 2 - 3 tys. złotych. 

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany do przedsiewnego i pogłównego 

nawożenia w uprawach rolniczych. Przy przedsiewnym nawożeniu RSM-em należy zwrócić 

uwagę jedynie na wysokość dawki azotu i równomierne rozprowadzenie roztworu na polu. 

Natomiast w nawożeniu pogłównym niezbędne jest użycie rozpylaczy wielostrumieniowych, 

węży lub rur rozlewowych. Rozpylacze wielostrumieniowe wytwarzają duże krople (powyżej 

400 µm), które szybko spływają z liści na glebę, zapobiegając w ten sposób poparzeniom 

roślin. Efekt dużej kropli może okazać się zawodny, gdy liście są wilgotne (opady, rosa). 

W takiej sytuacji nawóz nie spada na glebę i pozostając na roślinie powoduje jej poparzenia. 

Podobny efekt może powodować zbędne rozcieńczanie RSM-u wodą. Nawożenie najlepiej 

przeprowadzać w dni pochmurne, przy temperaturze powietrza nie wyższej niż 20
o
C i 

wilgotności względnej powyżej 60%. Nawozu nie należy mieszać z innymi nawozami i 

pestycydami stosowanymi techniką oprysku drobnokroplistego. Roztworu saletrzano-

mocznikowego nie powinno się stosować przed wschodami roślin lub bezpośrednio po nich, 

do momentu wykształcenia przynajmniej 4 liści. RSM aplikowany na suche rośliny za 

pomocą rozpylaczy wielostrumieniowych nie powoduje żadnych uszkodzeń zbóż do fazy 

początku strzelania w źdźbło (pierwsze kolanko) lub powoduje poparzenia minimalne, 

niemające wpływu na wysokość plonu.  

Aby uniknąć poparzeń roślin w późniejszych fazach rozwojowych, do stosowania 

RSM należy używać węży rozlewowych. Dzięki ich specjalnemu usztywnieniu nawóz jest 

rozlewany tuż przy powierzchni gleby. Innej techniki nawożenia nawozami płynnymi 

wymagają rośliny uprawiane w szerokich rozstawach, np. kukurydza czy ziemniaki. W tym 

wypadku konieczne są rury rozlewowe, które można przesuwać na belce w zależności od 

rozstawy międzyrzędzi. Rury te mają dwie zalety: ograniczają możliwość poparzenia roślin 

i umieszczają nawóz w strefie zwiększonego zagęszczenia korzeni, co sprzyja lepszemu jego 

wykorzystaniu.  

 



Sprzęt do aplikacji RSM 

Nawożenie pogłówne roztworem saletrzano-mocznikowym wymaga uzbrojenia opryskiwaczy 

w specjalne rozpylacze lub węże rozlewowe.  

Specjalistyczne rozpylacze, wytwarzające grube krople (średnica powyżej 400µm) i równo nanoszące 

nawóz na powierzchnię pola. Powszechnie stosuje się rozpylacze wielootworowe (ilość otworów 3 – 

8), mocowane przy pomocy standardowych nakrętek do belki opryskiwacza (rys. 2 ). Prędkość 

wypływu cieczy roboczej zależy od średnicy otworu kryzy montowanej na wlocie cieczy i ciśnienia. 

 

Rys. 2. Rozpylacze wielootworowe do RSM (http://www.albuz.pl). 

Innym rozwiązaniem, szczególnie zalecanym  do aplikacji RSM są rozpylacze wachlarzowe (rys. 

3.). Działają one podobnie jak rozpylacze uderzeniowe, emitują jednak grubsze krople, nie 

powodujące poparzenia roślin uprawnych.  

Posiadają one następujące zalety: 

• wytwarzają poziomy wachlarzowy strumień cieczy skierowany do tyłu jazdy 

• emitują ekstremalnie grube krople ( do 2 mm) ograniczające do minimum uszkodzenia 

   roślin 

• najlepszy rozkład poprzeczny cieczy 

• wyeliminowanie „efektu zebry” typowego dla rozpylaczy wielootworowych 

• bardzo duży, profilowany otwór wylotowy dyszy, ograniczający zapychanie się rozpylacza 

• optymalne rozwiązanie do zmiennego dawkowania RSM (mapowanie pól) 

• elastyczne dawkowanie dzięki dużemu zakresowi ciśnień i prędkości roboczych oraz  

   szerokiej gamie rozmiarów rozpylaczy (od 03 do 20 zgodnie z oznaczeniem kolorami ISO) 

• beznarzędziowy demontaż kryzy dozującej do czyszczenia 



• ograniczenie zjawiska samooprysku elementów belki polowej 

• łatwa identyfikacja wydatku dyszy dzięki  integracji dyszy, kryzy i kołpaka w jednym. 

 

 

Rys. 3. Rozpylacz wachlarzowy do RSM i rozkład na stole rowkowym wypływającej cieczy  

            (http://ekotronic.pl) 

Do aplikacji RSM w wysokim łanie służą specjalne węże rozlewowe, które montowane są na 

belce opryskiwacza w miejsce rozpylaczy przy pomocy standardowych kołpaków. 

Elementem dozującym jest kryza, wykonana zwykle ze stali nierdzewnej lub ceramiki, 

montowana na wejściu do węża. 

System węży rozlewowych firmy LECHLER oferuje następujące zalety istotne w aplikacji 

nawozów płynnych: 

• Przystosowany do aplikacji zmiennych dawek z wykorzystaniem systemu N-

Sens(Rolnictwo Precyzyjne) 

• Solidna, odporna na uszkodzenia konstrukcja mechaniczna 

• Łatwy montaż na belce polowej dowolnego typu 

• Wyeliminowanie możliwości uszkodzeń górnych liści 

• Elastyczny przegub zabezpieczający wąż przed uszkodzeniem 

 



 

Rys. 4. Podwójne węże rozlewowe 

Nowa generacja elastycznych węży rozlewowych z obciążnikiem będącym równocześnie 5-

cio otworowym rozpylaczem do stosowania RSM w późnych fazach rozwojowych roślin (rys. 

5). 

Zalety: 

• Ograniczenie poparzeń roślin dzięki prowadzeniu rozlewu RSM przy gruncie 

(obciążnik) 

• 5-cio otworowy rozpylacz zapewnia większą równomierność rozlewu RSM niż węże 

podwójne 

• Mniejszy opór prowadzenia belki polowej w zwartym łanie w stosunku do rozstawy 

węży 25 cm. 

• Zachowanie dopuszczalnej szerokości transportowej opryskiwacza dzięki dużej 

elastyczności węży. 

• Bezproblemowe składanie belki polowej opryskiwacza  

• Możliwość zastosowania kołpaków rozpylaczy różnych systemów (standardowo 

kołpaki typy ARAG/MULTIJET) 

• Obciążnik (rozpylacz) wykonany z wysokogatunkowej hartowanej stali nierdzewnej 

• Wymienne kryzy dozujące. 

 



 

Rys. 5. Pojedynczy wąż rozlewowi z rozpylaczem 5-cio otworkowym 
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