
Ekoschemat 4: Opracowanie        

i przestrzeganie planu nawożenia

Badanie (analiza chemiczna) gleby umożliwia zastosowanie optymalnych ilości 
nawozów, co pozwoli na uniknięcie wprowadzenia zbyt dużej ich ilości do gleby 
oraz ograniczenie ich wymywania i przenikania do wód gruntowych. Wyniki analizy 
gleby posłużą do opracowania planu nawożenia, który wskaże ilości N, P, K, Mg i 
Ca do zastosowania w nawozach na danej działce rolnej.

Racjonalne stosowanie nawozów może przyczynić się w sposób bezpośredni do 
zmniejszenia zużycia nawozów. Dodatkowo może wpłynąć na ograniczenie emisji 
tlenków azotu do atmosfery oraz zapobieganie przedostawaniu się zawartych w 
nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu, do wód powierzchniowych i 
podziemnych.

Interwencja zawiera wariant dotyczący wapnowania. Działanie ma 
przeciwdziałać zakwaszeniu gleb, które stanowi istotne zagrożenie dla środowiska. 
Zakwaszenie m.in. pogarsza strukturę gleby, osłabia kompleks sorpcyjny i zdolność 
zatrzymywania wody (co ma szczególne znaczenie w okresach suszy), zwiększa 
mobilność glinu i manganu oraz innych metali ciężkich, zmniejsza efektywność 
wykorzystania azotu i fosforu, przez co wpływa na pogorszenie jakości wód na 
skutek strat niewykorzystywanego przez rośliny azotu i fosforu, a także wpływa na 
jakość wód podziemnych (przenikanie azotu azotanowego).

Celem ekoschematu jest właściwe zarządzanie 

nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w 

azot, fosfor, potas, magnez, wapń (N, P, K, Mg i Ca) 

i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleb i 

systemów wspomagania decyzji w zakresie 

nawożenia.



 Opracowanie (program FAST) i przestrzeganie planu 

nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, 

opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, 

określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz 

potrzeby wapnowania)

Ekoschemat składa się z dwóch wariantów: 

 wariantu podstawowego bez wapnowania, w przypadku, gdy 

wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania 

wapnowania

 Wariantu z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres 

podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego 

potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu 

podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do 

wapnowania przysługuje:

 do powierzchni gruntów ornych o pH poniżej lub równej 5,5, 

 nie częściej niż raz na 4 lata.

 Szacowana stawka:
Wariant podstawowy 129 zł/ha

Wariant z wapnowaniem 649 zł/ha
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