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Czym są azotany?

Azotany to pochodne kwasu azotowego (V) HNO3. Zawarte w nawozach 
organicznych i chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie stanowią 
jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód w Europie.
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Azotany naturalnie występujące w wodzie

Źródłem azotanów w wodzie jest rozkładająca się materia organiczna. 
Ulega ona utlenieniu przy udziale bakterii nitryfikacyjnych (np. Nitro-
somonas, Nitrosospira). Jako łatwo rozpuszczalne, azotany dostają się 
do wód w momencie spływu powierzchniowego wód opadowych lub 
odcieku gleb. Procesy nitryfikacji zachodzą także w wodzie, gdzie znaj-
duje się materia organiczna i następuje jej rozkład. Obok procesów ni-
tryfikacji zachodzą także procesy denitryfikacji przy udziale bakterii 
denitryfikacyjnych (Achromobacter agile, Chromobacter denitryficans, 
Pseudomonas denitryficans). Denitryfikacja powoduje zmniejszanie  
zawartości azotanów w wodzie oraz wzbogacanie jej w wolny azot. 
W wyniku tego procesu zmniejsza się zawartość azotanów w zbiorni-
kach wodnych. Wolny azot może ulatniać się do atmosfery. Rozwijające 
się organizmy roślinne (mikroorganizmy, fitoplankton, glony, rośliny 
naczyniowe), prowadząc fotosyntezę pobierają azotany występujące 
w wodzie i wbudowują te związki w swoje tkanki. Obniża się przez 
to zawartość azotanów. W warunkach naturalnych, gdzie wody nie są 
zanieczyszczone, między wymienionymi procesami występuje względ-
na równowaga i w wodach tych jest zawsze niewielka ilość azotanów. 
Stężenie ich w wodzie ulega pewnym wahaniom w zależności od pory 
roku, co związane jest z intensywnością rozwoju organizmów roślin-
nych. Większe jest jesienią i zimą, gdyż wtedy organizmy roślinne 
wolniej się rozwijają, zużywając mniej azotanów, a nawet obumierają, 
dostarczając azotany z powrotem do wody. Wiosną i latem zmniejsza 
się zawartość azotanów, gdyż rośliny pobierają ich więcej. Zawartość 
azotanów w wodach gruntowych jest także związana z typem gleb 
i strukturą geologiczną i sposobem użytkowania terenu. W warun-
kach naturalnych zawartość azotanów jest niewielka i wynosi kilka 
miligramów na litr.
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Azotany pochodzenia rolniczego i z przemysłu

Zupełnie inaczej wygląda zawartość tych związków na obszarach, na 
których azotany do wód dostają się wskutek intensyfikacji rolnictwa, które 
obok przemysłu staje się w ostatnich czasach jednym z największych za-
grożeń dla czystości wód. Z danych publikowanych przez WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) w 2004 roku wynika, że w USA zawartość azotanów 
wskutek intensyfikacji rolnictwa może wzrosnąć nawet kilkaset razy. 

W Indiach, w zlewni, na której obszarze dominowało intensywne 
rolnictwo w wodach gruntowych zawartość azotanów (V) wynosiła 
1500 mg/l.

Wpływ azotanów na jakość wód

Emisje azotu do wód stanowią poważne zagrożenie środowiskowe powo-
dowane m.in. eutrofizacją. Azot w wodach stymuluje wzrost alg i glonów 
do krytycznego punktu, kiedy to z powodu braku tlenu wzrost materii 
organicznej zanika i następuje jej rozkład. Podczas tego procesu, następu-
je dalsze zużycie tlenu, co powoduje utratę bioróżnorodności, degradację 
ekosystemów, szkody dla ryb i innych zwierząt wodnych, włącznie z moż-
liwością ich uduszenia. Dodatkowo podczas rozkładu materii organicznej 
powstają odory zmniejszające także wartość estetyczną, rekreacyjną i eko-
nomiczną środowiska wodnego.

Przyczyny eutrofizacji wód

Do najczęstszych przyczyn eutrofizacji wód należą:
 → spływające nawozy mineralne z pól,
 → dopływ ścieków z miast,
 → wody odpadowe z przemysłu.
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Źródła zanieczyszczenia wód azotanami z produkcji zwierzęcej:
 → gnojowica - zanieczyszczenia związkami azotowymi wód powierzch-

niowych i gruntowych w rejonie przechowywania i nawożenia, szcze- 
gólnie przy niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych; 

 → nawozy naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka) – w postaci płynnej 
lub stałej stosowane na użytkach rolnych niezgodnie z ustawą o na-
wozach i nawożeniu (nieprzestrzeganie dawek, terminów, odległości);

 → zbiorniki na nawozy naturalne w postaci gnojowicy niedostosowane do 
wielkości produkcji, nieszczelne lub ich brak;

 → płyty obornikowe – niedostosowane do wielkości produkcji lub ich brak;

 → wypas – niewłaściwa organizacja.

Źródła zanieczyszczenia wód azotanami z produkcji roślinnej:
 → nawozy sztuczne - stosowanie dawek niezgodnie z zaleceniami 

producenta, nieprzestrzeganie terminów określonych w ustawie 
o nawozach i nawożeniu, wystąpienie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych w trakcie stosowania;

 → uproszczony płodozmian, niedostosowany do klasy gleby;

 → okrywa roślinna zimą - niestosowanie płodozmianów przeciwe-
rozyjnych, tj. takich, które pokrywają glebę w czasie wiosennych 
roztopów;

 → monokultury;
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 → ograniczenie się do jednej gałęzi produkcji np. zboża;

 → mała ilość materii organicznej.

Mocznik, saletra amonowa i siarczan amonowy

W rolnictwie stosuje się obecnie nawozy zawierające więcej formy amo-
nowej, np. mocznik, saletrę amonową i siarczan amonowy. Nie ogranicza 
to jednak ilości azotanów w glebie ze względu na zachodzącą szybko hy-
drolizę mocznika oraz intensywną nitryfikację formy amonowej. W efek-
cie prowadzi to do wzrostu koncentracji azotu azotanowego, który nie 
jest zatrzymywany przez kompleks sorpcyjny gleb.
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Wymywanie azotu z gleby
Wymywanie azotu z gleby uzależnione jest od poziomu nawożenia, pło-
dozmianu uprawy i właściwości mechanicznych gleb, a szczególnie ich 
przepuszczalności. Gleby lekkie, przepuszczalne, których w Polsce jest 
ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie wymywaniu azotanów. 
Zjawisko wymywania związków azotowych jest zwielokrotnione w okre-
sie wiosennych powodzi, kiedy to równocześnie od wysiewu nawozów 
mineralnych zaczynają się prace polowe. Przyjmuje się, że odpływ azotu 
z gleb uprawnych w Polsce wynosi 10-20 kg/ha rocznie.

Rola opadów atmosferycznych

Rola opadów atmosferycznych jako źródła zanieczyszczenia pierwiast-
kami biogennymi, w tym azotanami, zależy od stopnia zanieczyszczenia 
powietrza. W opadach występuje stosunkowo dużo związków azotowych, 
głównie amonowych. Przewaga formy amonowej nad azotanową zwią-
zana jest ze stopniem zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że ilości 
związków azotowych pochodzących z opadów atmosferycznych wynoszą 
rocznie w rejonach rolniczych około 10 kg/ha, a w przemysłowych ponad 
20 kg/ha, zaś fosforu tą drogą dostaje się około 0,5 kg/ha.

Dyrektywy dotyczące redukcji azotanów w środowisku
 → Ramowa Dyrektywa Wodna:

 ● dobry stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych,
 ● dobry stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych,
 ● grupa wskaźników stanu wód charakteryzujących warunki bio-
genne.

 → Dyrektywa Morska:
 ● osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środo-
wiska morskiego,
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 ● ograniczenie do minimum eutrofizacji wywołanej przez działal-
ność człowieka, a w szczególności jej niekorzystnych skutków.

 → Dyrektywa Ściekowa:
 ● ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowa-
dzania ścieków komunalnych,

 ● określenie wymagań wobec ścieków komunalnych odprowa-
dzanych z oczyszczalni do obszarów podlegających eutrofizacji 
(N i P).

 → Dyrektywa Azotanowa
 ● zmniejszenie zanieczyszczenia wody spowodowanego przez azo-
tany pochodzące ze źródeł rolniczych,

 ● ograniczenie stężenia azotanów w wodach do 50 mg/l.

Dyrektywa azotanowa z dnia 20 lipca 2017 r.

 ● ustalenie warunków rolniczego wykorzystania nawozów azoto-
wych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, na gle-
bach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem;

 ● wprowadzanie terminów, w których dozwolone jest rolnicze wy-
korzystanie nawozów;

 ● określenie warunków przechowywania nawozów naturalnych 
oraz postępowania z odciekami;

 ● ustalenie sposobu obliczania rocznej dawki nawozów natural-
nych zawierającej nie więcej niż 170 kg N/ha;

 ● wprowadzenie obowiązku opracowywania planu nawożenia 
azotem.

Zasady stosowania nawozów naturalnych i mineralnych:
 → zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych po- 

wierzchniowo, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych 
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śniegiem. W tych warunkach nawóz nie jest absorbowany przez 
glebę i zachodzi niebezpieczeństwo zmywania go do wód;

 → dopuszcza się stosowanie nawozów na glebach, które rozmarzają, 
co najmniej powierzchniowo, w ciągu dnia;

 → nie stosuje się nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wege-
tacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

 → zabrania się mycia rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji na-
wozów oraz rozlewania wody z ich mycia w odległości mniejszej 
niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków natural-
nych, rowów, kanałów oraz ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy 
ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
– Prawo wodne;

 → do 30 listopada można wydłużyć termin stosowania nawozów tylko  
w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie pozwalają na to warunki po-
godowe (np. zalanie gleby) lub produkcyjne (nie zebrano jeszcze 
kukurydzy, buraka cukrowego lub późnych warzyw).

Tabela 1. Odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów  
w pobliżu wód powierzchniowych

Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj  
nawozów

Jezior  
i zbiorników 

wodnych  
o powierzchni 

do 50 ha

Cieków  
natural-

nych

Rowów  
z wyłączeniem  

rowów o szeroko-
ści do 5 m liczonej  

na górnej krawędzi 
rowu

Kanałów

Nawozy  
z wyłączeniem 
gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m
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Na gruntach rolnych od brzegu:

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m

Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj  
nawozów

Brzegu jezior 
i zbiorników 

wodnych  
o powierzchni 
powyżej 50 ha

Ujęć wody, jeżeli nie ustawiono 
strefy ochronnej na podstawie 
przepisów z dnia 20 lipca 2017 

r.  
– Prawo wodne

Obszarów 
morskiego 

pasa  
nabrzeż-

nego

Wszystkie ro- 
dzaje nawozów 20 m 20 m 20 m 20 m

Minimalna odległość od wód oznacza odległość między brzegiem a miej-
scem, na którym jest zastosowany nawóz. Nie jest to więc odległość od 
rozrzutnika, ale maksymalny zasięg nawozu. Jeżeli np. rozrzutnik wyrzuca 
obornik do 4 m w bok, to przy minimalnej odległości ustalonej na 5 m, 
musimy zachować 9 m odstępu między rozrzutnikiem a brzegiem.
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Zasady wykorzystywania nawozów na terenach  
o dużym nachyleniu:

 → na terenach o dużym nachyleniu (>10%) odległości można zmniejszyć 
o połowę w przypadku zastosowania urządzeń aplikujących nawóz bez-
pośrednio do gleby lub gdy pełna dawka zostanie podzielona na co naj-
mniej trzy dawki i zastosowana w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie;

 → na gruntach o dużym nachyleniu jednorazowa dawka nawozów azo-
towych nie może przekroczyć 100 kg N/ha i musi być natychmiast 
wymieszana z glebą. Przyoranie lub wymieszanie nawozu z glebą po-
winno nastąpić w ciągu 4 godzin od zastosowania, jednak nie później 
niż następnego dnia po jego zastosowaniu;

 → działkę należy uprawiać w kierunku poprzecznym do nachylenia 
stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wiel-
kość i usytuowanie działki lub przy zastosowaniu konserwujących 
systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa 
uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym 
że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje 
się uproszczony system uprawy;

 → w terenie o dużym nachyleniu nawozy naturalne należy przechowy-
wać w odległości, co najmniej 25 m od linii brzegu wód powierzch-
niowych, pasa morskiego, ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy 
ochronnej.

Okres nawożenia
Nawozy zawierające azot wolno stosować w wyznaczonych terminach:
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Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj gruntów Nawozy naturalne stałe
Nawozy azotowe  

mineralne i nawozy  
naturalne płynne

Grunty orne 1 marca – 31 października 1 marca – 20 października

Grunty orne – gminy  
z załącznika 2. 1 marca – 31 października 1 marca – 15 października1,2

Zał. 2. Dotyczy niektórych gmin województwa: dolnośląskiego, małopolskiego,  
podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego

Grunty orne – gminy  
z załącznika 3. 1 marca – 31 października 1 marca – 25 października1,2

Zał. 3. Dotyczy niektórych gmin ze wszystkich województw

Uprawy trwałe 1 marca – 30 listopada 1 marca – 31 października

Uprawy wieloletnie 1 marca – 30 listopada 1 marca – 31 października

Trwałe użytki zielone 1 marca – 30 listopada 1 marca – 31 października

Gleby odłogowane Nie stosuje się nawożenia cały rok3

1 możliwość zastosowania nawozów do 30 listopada z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.
2 producenci buraka cukrowego, kukurydzy i późnych warzyw, którzy będą zakładać uprawy 
jesienią zwolnieni są z terminów zawartych w tabeli 2. Dawka azotu w wieloskładnikowych 
nawozach ograniczona do 30 kg N/ha
3 dopuszcza się nawożenie jesienią przed zakończeniem odłogowania.

Za grunty odłogowe uznajemy takie, z których nie pobiera się plonów 
– nie następuje wyniesienie azotu wraz z plonem.
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Przechowywanie nawozów naturalnych  
i postępowanie z odciekami

Nawozy naturalne płynne i stałe należy przechowywać w bezpieczny dla 
środowiska sposób (w specjalnie przygotowanych w tym celu miejscach),  
zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Wśród nawozów naturalnych wyróżniamy:
 → Nawóz naturalny płynny:

 ● gnojowicę – mieszaninę kału i moczu zwierząt z domieszką wody,
 ● gnojówkę – odciek obornika (przefermentowany mocz zwierząt).

 → Nawóz naturalny stały:
 ● obornik – mieszaninę kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, 
w szczególności słomą, trocinami i korą,

 ● pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściółkowego systemu utrzy-
mywania zwierząt gospodarskich.

Miejsce przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonki  
powinno:

 → być usytuowane w bezpiecznej odległości od zabudowań i gra-
nic gospodarstwa, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
a przede wszystkim w odpowiedniej odległości od studni stano-
wiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla ludzi i zwierząt (odległość 
większa niż 25 m),

 → mieć odpowiednią pojemność magazynową, wynikającą z potrze-
by składowania nawozów naturalnych w okresie jesienno-zimowym, 
w którym zakazane jest ich stosowanie,

 → mieć boki i dno wodoszczelne i wykonane z materiału odpornego na 
naciski i uderzenia związane z gromadzeniem i usuwaniem nawo-



15

zów oraz posiadać zabezpieczenia chroniące przed niezamierzonym 
przemieszczaniem się gromadzonych nawozów poza ich obręb,

 → posiadać powierzchnię umożliwiającą przechowywanie nawozów 
naturalnych stałych przez okres 5 miesięcy i nawozów naturalnych 
płynnych przez okres 6 miesięcy,

 → posiadać przykrycie osłoną elastyczną lub pływającą.

W przypadku zwierząt gospodarskich utrzymywanych na głębokiej 
ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nie-
przepuszczalnym podłożu.

W programie azotanowym określone zostały terminy dostosowa-
nia urządzeń, w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej w go-
spodarstwie. 

Możliwe jest czasowe przechowywanie pryzm obornika bezpośred-
nio na gruntach rolnych (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy 
od dnia utworzenia) przy czym:
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 → pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie pła-
skim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiasz-
czystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii 
brzegu wód,

 → lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na 
danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które prze-
chowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania 
obornika. Kolejna pryzma w tym miejscu może być zlokalizowana 
ponownie po upływie 3 lat.

Zabronione jest przechowywanie pomiotu ptasiego na gruncie przez 
cały rok. Kiszonki przechowuje się w silosach, rękawach foliowych, na 
płytach lub podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który 
pochłania odcieki oraz pod przykryciem foliowym. Kiszonek nie prze-
chowuje się bezpośrednio na gruncie. 

Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odle-
głości mniejszej niż 25 m od:

 → studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustawiono strefy ochronnej na pod-
stawie przepisów z dnia lipca 2017 r. – Prawo wodne;

 → linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.

Jeżeli gospodarstwo utrzymuje zwierzęta futerkowe w klatkach, to 
wymaga się zabezpieczenia powierzchni gruntu znajdującego się pod nimi. 
Zabezpieczenie powinno posiadać szczelną i litą, odporną na mechanicz-
ne uszkodzenie powierzchnię, ukształtowaną w sposób zabezpieczający 
przedostawanie się odcieków do wód lub gruntu. Poza systemem pastwi-
skowym z regularną zmianą zadarnionych kwater, nie umieszcza się klatek 
dla zwierząt futerkowych z ażurową podłogą bezpośrednio na gruncie. 
Odchody zwierząt futerkowych mięsożernych nie są mieszane i nie są 
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przechowywane wspólnie z odpadami pochodzącymi z przygotowania 
paszy dla tych zwierząt.

Okresy dostosowawcze dotyczące przechowywania 
nawozów naturalnych

Gospodarstwa o dużej skali oraz podmioty prowadzące działalność, 
o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne, powinny zapewnić przechowywanie nawozów naturalnych płyn-
nych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadze-
nie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu w terminie do dnia:

 → 31 grudnia 2021 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym 
podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 
stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
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 → 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów 
lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 
210 DJP.

Zasady stosowania nawozów naturalnych

Dopuszczalna dawka nawozów naturalnych wynosi 170 kg N/ha w czystym 
składniku w ciągu roku. Na przykład, jeżeli w 1 tonie obornika jest  5 kg azotu 
to roczna dawka tego nawozu na 1 hektar nie może przekroczyć 34 tony.

Sposób wyliczania dawki w nawozach naturalnych poprzedza:
 → sporządzenie obrotu stada,
 → wyliczenie stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich, 
 → obliczenie średniej rocznej produkcji nawozów naturalnych i za-

wartości w nich azotu.
Po ustaleniu ilości nawozów naturalnych, jakimi dysponujemy, przezna-
czamy je pod zaplanowane działki czy uprawy.

Sposób dokumentowania stosowania nawozów

Wszelka działalność związana ze stosowaniem nawozów zawierających 
azot (naturalne, mineralne) wymaga prowadzenia dokumentacji.

Tabela 3. Tabelaryczne zestawienie wymaganej dokumentacji 

Lp.
Podmioty prowadzące  

produkcję rolną
Wymagana dokumentacja

1. chów lub hodowlę:
 ● drobiu powyżej 40 000 

stanowisk

 ● pełen plan nawożenia (analiza 
gleby)

 ● pozytywnie zaopiniowany plan 
przez OSCHR
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Lp.
Podmioty prowadzące  

produkcję rolną
Wymagana dokumentacja

 ● świń powyżej 2 000 sta-
nowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg

 ● macior 750 stanowisk

 ● kopię planu z opinią przekazać  
do wójta/burmistrza, WIOŚ

 ● ewidencja zabiegów nawożenia 
azotem

 ● gnojowica gnojówka
− 70% zagospodarować na swoich 
użytkach lub przekazać biogazowni 
rolniczej
− 30% (umowa zbycia)

 ● nabywający nawóz od tego podmio-
tu musi opracować plan nawożenia

 ● mapa/szkic lokalizacji pryzmy 
obornika w polu

2.  ● posiadające gospodar-
stwo rolne powyżej 100 
ha UR lub

 ● prowadzące uprawy in-
tensywne powyżej 50 ha 

 ● utrzymujące więcej niż 
60 DJP średniorocznie

 ● plan nawożenia azotem – dla każ-
dego pola

 ● ewidencja zabiegów nawożenia 
azotem

 ● mapa/szkic lokalizacji pryzmy 
obornika w polu

3.  ● utrzymujący równo lub 
więcej 10 DJP

 ● gospodarujący na równo 
lub więcej 10 ha UR

 ● maksymalne dawki N  
(z obliczeniami) lub

 ● plan nawożenia azotem  
(dobrowolnie)

 ● ewidencja zabiegów nawożenia 
azotem

 ● mapa/szkic lokalizacji pryzmy 
obornika w polu
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Lp.
Podmioty prowadzące  

produkcję rolną
Wymagana dokumentacja

4.  ● utrzymujący mniej niż 
10 DJP lub

 ● gospodarujący poniżej 
10 ha UR

 ● nie wymaga się dokumentacji
 ● przestrzeganie terminów stosowa-

nia nawozów

Przykładowe działania ograniczające zanieczyszczenie wód  
azotanami:

 → nawożenie precyzyjne – stosowanie zróżnicowanych dawek nawo-
zów w obrębie jednego pola na podstawie analizy odżywienia roślin. 
Zapewnia to lepsze wyrównanie łanu i sprzyja uzyskaniu wyższych 
plonów;

 → stosowanie nawozów azotowych mineralnych otoczkowanych oraz  
z inhibitorami – spowolnienie uwalniania się azotu przeciwdziała 
wypłukiwaniu nadmiernych ilości tego składnika z gleby;

 → wyłączenie mokradeł i oczek śródpolnych z użytkowania rolniczego 
lub wykorzystanie jako naturalnych, ekstensywnie użytkowanych 
łąk – funkcja wychwytywania azotanów i innych biogenów niesio-
nych przez wody spływające z pól uprawnych oraz utylizację przez 
roślinność wodną. W okresie suszy możliwe jest wykorzystywanie 
wody ze śródpolnych oczek wodnych do nawadniania pól upraw-
nych, dzięki czemu wymywane składniki mineralne są zwracane do 
produkcji rolniczej;

 → strefy buforowe – trwałe środowiska chroniące przyległe do nich 
ekosystemy w sposób mechaniczny zatrzymują spływającą wodę, 
cząsteczki gleby, a korzenie roślin porastających strefę buforową 
wychwytują nadmiar azotanów i innych pierwiastków biogennych, 
zmniejszając ich odpływ do wód powierzchniowych;
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 ● zadrzewienia w strefie buforowej – rozbudowany system korze-
niowy stanowi skuteczną barierę ograniczającą przemieszczanie  
się azotu i innych związków biogennych do wód stojących i płyną- 
cych. Część nadziemna transpiruje znacznie więcej wody niż eko- 
systemy łąkowe czy pola uprawne. Wraz z wodą drzewa pobiera-
ją składniki mineralne, przy tym są one niemal w całości wbudo-
wane i przez wiele lat magazynowane w biomasie drzew. Zadrze-
wienie stanowi barierę wiatrochronną i zabezpiecza glebę przed 
erozją wietrzną i wodną,

 → zabiegi przeciwerozyjne:

 ● odtwarzanie zadarnionych skarp oraz pasów ochronnych o cha- 
rakterze zakrzaczeń lub zadrzewień śródpolnych, które prze-
chwytują i akumulują składniki mineralne,

 ● ograniczanie erozji poprzez stosowanie płodozmianów prze-
ciwerozyjnych, w skład których powinny wchodzić rośliny bo-
bowate i ich mieszanki z trawami,
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 ● tak zwane „zielone pola” - rośliny ozime uprawiane w plonie 
głównym, międzyplony ozime i ścierniskowe, pozostające na 
powierzchni pola w okresie jesieni i zimy. Szczególnie poleca-
ne są: rzepak, żyto i pszenżyto, które dzięki zwartej okrywie 
zmniejszają ilość mineralnych form azotu w glebie i jego prze-
mieszczanie do wód gruntowych,

 ● zastąpienie uprawy płużnej uprawą bezorkową,
 ● prowadzenie wszystkich zabiegów uprawowych w kierunku 

poprzecznym do nachylenia stoku,
 ● w przypadku trwałych użytków zielonych – ruń trawiastą ko-

sić przynajmniej jeden raz w okresie wegetacji,
 ● nieobsiane powierzchnie przykrywać na okres jesienno-zimo-

wy dostępnymi w gospodarstwie materiałami mulczującymi, 
takimi jak rozdrobnione łodygi roślin strączkowych i kukury-
dzy, liście buraków itp.,

 ● na glebach silnie podatnych na erozje wykonywać zabieg głę-
boszowania, który zwiększa retencję wody i szybkość jej wsią-
kania do głębszych warstw,

 → przyorywanie słomy – duża zawartość węgla zawartego w słomie 
stymuluje rozwój organizmów glebowych, które zużywają azot roz-
kładającej się słomy i zasobów glebowych;

 → należy regularnie kontrolować stan techniczny obiektów do maga-
zynowania nawozów naturalnych płynnych oraz paliw;

 → odcieki po myciu maszyn rolniczych, stanowisk zwierząt oraz urzą-
dzeń mleczarskich powinny być właściwie zagospodarowane;

 → w celu zapobiegania przedostawania się zanieczyszczeń z podwórzy 
gospodarskich do wód powierzchniowych zaleca się utworzenie 
odpowiedniego obwałowania, kierującego je na powierzchnie za-
darnione znajdujące się w pobliżu zagrody;



 → zaleca się oddawanie nadwyżki nawozów naturalnych gospodarstwom 
nastawionym na produkcję roślinną. Nawozy naturalne mogą być zbywa-
ne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie 
umowy zawartej w formie pisemnej. Oddawanie nadwyżki nawozów na-
turalnych powinno odbywać się bezpośrednio przed terminem aplikacji, 
by uniknąć ponownego składowania w gospodarstwie odbiorcy.
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