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STAN ZU¯YCIA PODSTAWOWYCH NAWOZÓW MINERALNYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Streszczenie. W Polsce w latach 19982009 istotnie wzros³o zu¿ycie nawozów mineralnych w kg
NPK na 1 ha UR, w tym g³ównie nawozów azotowych. Niepokoj¹cy jest natomiast stan zu¿ycia
wapna nawozowego, z wyranym jego spadkiem od sezonu 2005/2006. W województwie podkarpackim poziom zu¿ycia nawozów mineralnych NPK i wapniowych w kg na 1 ha UR jest znacznie ni¿szy
od krajowego. Z analizy trendów wynika, ¿e w ocenianym rejonie istotnie wzros³o jedynie zu¿ycie
nawozów azotowych na 1 ha UR, za fosforowych i potasowych wykaza³o tylko tendencje wzrostow¹. Za zjawisko negatywne w województwie podkarpackim nale¿y uznaæ istotny spadek zu¿ycia
nawozów wapniowych, przy du¿ym udziale w rejonie gleb kwanych i bardzo kwanych.

WSTÊP
Nawozy mineralne we wspó³czesnym rolnictwie wywieraj¹ istotny wp³yw na efektywnoæ produkcji rolinnej, decyduj¹c o wielkoci i jakoci uzyskiwanych plonów.
Pocz¹tki przemys³u nawozowego datuje siê na po³owê XIX w., jednak jego dynamiczny rozwój nast¹pi³ dopiero w XX w. W Polsce w po³owie lat siedemdziesi¹tych XX w.
stosowano oko³o 180 kg NPK/ha i mniej wiêcej taki poziom nawo¿enia utrzyma³ siê do
1989 r. a nastêpnie drastycznie zmniejszy³ siê [Czuba 1996]. Obecnie w warunkach
rolnictwa zrównowa¿onego wskazuje siê na koniecznoæ utrzymania takiego poziomu
nawo¿enia mineralnego, które pozwoli na uzyskanie op³acalnych plonów ale zarazem
nie bêdzie stwarzaæ zagro¿eñ dla rodowiska naturalnego [Koc i in. 1999, Fotyma i in.
2009]. Istotnym elementem zrównowa¿onego systemu nawo¿enia jest w³aciwy odczyn gleby, warunkowany w du¿ej mierze zabiegiem wapnowania. Wielu autorów [Fotyma i Igras 2006, Zalewski 2008, Jarecki i Bobrecka-Jamro 2009] za szczególnie
niekorzystne zjawisko uznaje obni¿anie siê zu¿ycia nawozów wapniowych, zw³aszcza
w tych rejonach kraju gdzie wystêpuje du¿y udzia³ gleb kwanych i bardzo kwanych.
Dodatkowo, przy niedostatecznych dawkach nawozów wapniowych niewskazane jest
zwiêkszanie wykorzystywania mineralnych nawozów fizjologicznie kwanych. Celem
niniejszej pracy jest zobrazowanie stanu zu¿ycia nawozów mineralnych NPK i wapniowych w Polsce i województwie podkarpackim.
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MATERIA£ I METODY
Okres badawczy obejmowa³ lata 19982009 (pod zbiory) w Polsce i województwie podkarpackim. Materia³em ród³owym stanowi¹cym podstawê publikacji by³y
dane GUS i Urzêdu Statystycznego w Rzeszowie. Wyniki opracowano statystycznie
wyznaczaj¹c wspó³czynniki trendu (za pomoc¹ testu t-Studenta przy p = 0,05) dla
zu¿ycia nawozów mineralnych NPK i wapniowych CaO (w czystym sk³adniku w kg
na 1 ha UR) rednio dla Polski i województwa podkarpackiego. Obliczeñ dokonano
za pomoc¹ systemu STATGRAPHICS. W koñcowej czêci opracowania przedstawiono plonowanie wa¿niejszych rolin uprawnych w analizowanych rejonach, rednio za lata 19982008.

WYNIKI I DYSKUSJA
W Polsce na przestrzeni badanych lat zu¿ycie nawozów mineralnych NPK istotnie
ros³o, rednio z roku na rok o blisko 4,1 kg na 1 ha UR. Wyniki takie we wczeniejszych analizach uzyskali Igras i Kopiñski [2007] oko³o 4 kg NPK na 1 ha UR.
Krajowe zu¿ycie azotu (N) w latach 19982009 ros³o rednio z roku na rok o 2,1 kg
na 1 ha UR a fosforu (P2O5) i potasu (K2O) o blisko 1 kg na 1 ha UR. W efekcie tego
zu¿ycie podstawowych nawozów mineralnych NPK w sezonie 2007/08 przekroczy³o
130 kg NPK na 1 ha UR (tab. 1). Zdaniem Igrasa i Kopiñskiego [2007] obecnie za
wa¿ny czynniki limituj¹cy produkcje rolinn¹ w Polsce nale¿y uznaæ kwany odczyn
gleb. Niekorzystnym zjawiskiem jest zatem odnotowany spadek wapnowania gleb w
kraju od sezonu 2005/2006, co wynika miedzy innymi z zaniechania dotacji do nawozów wapniowych z bud¿etu pañstwa. Jak podaje Fotyma i Igras [2006] oraz Kamionka
[2007] przeciêtny koszt zastosowania 1 tony CaO wzrós³ w zwi¹zku z tym do oko³o
200 z³, na co sk³adaj¹ siê koszty zakupu nawozu, transportu i wysiewu.
W Polsce rednie zu¿ycie wapna nawozowego (CaO) w badanym okresie wynios³o 80,1 kg na 1 ha UR, a z analizy trendu wynika, ¿e jego wykorzystanie obni¿a³o siê
rednio z roku na rok o blisko 8 kg na 1 ha UR. Pod zbiory w sezonie 2008/09 zu¿yto
tylko 32,9 kg CaO na 1 ha UR i by³o to blisko czterokrotny mniej w porównaniu do
sezonu 1997/98. (tab. 1). W efekcie tego jak s³usznie zauwa¿a Grzebisz i in. [2006]
oraz Fotyma i Igras [2006] zmniejszy siê efektywnoæ wykorzystania nawozów mineralnych NPK, zw³aszcza fosforu który najsilniej reaguje na zakwaszenie gleby. Ze wzglêdu
jednak na zró¿nicowanie stanu agrochemicznego gleb oraz poziomu zu¿ycia nawozów
mineralnych NPK w Polsce konieczne jest wypracowanie w tym temacie rozwi¹zañ
regionalnych.
Z danych GUS [2009a,b] i US Rzeszów [2009] wynika, ¿e województwo podkarpackie plasuje siê na 16 i 13 pozycji wród województw Polski odpowiednio pod wzglêdem zu¿ycia nawozów mineralnych NPK i wapniowych CaO w kg na 1 ha UR. Mo¿na
zatem uznaæ to za jedn¹ z przyczyn niskich plonów uzyskiwanych w omawianym
rejonie przy wskaniku waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosz¹cym
70,4 pkt. a wiec wy¿szym od krajowego.
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Tabela 1. Zu¿ycie nawozów mineralnych w Polsce na 1 ha UR w kg
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*  Obliczenia w³asne. ród³o: GUS.

W latach 19982009 rednie zu¿ycie nawozów mineralnych NPK wynios³o na Podkarpaciu 58,6 kg na 1 ha UR, co stanowi³o 57 % redniej krajowej. D³ugookresowa
analiza trendu wskazuje jednak na redni przyrost zu¿ycia nawozów NPK w województwie podkarpackim o blisko 1,1 kg na 1 ha UR (tab. 2). Choæ jest to znacznie
s³absza dynamika ni¿ w kraju. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e sporód podstawowych nawozów, w przeliczeniu na czysty sk³adnik, istotnym wzrostem w badanym rejonie
odznaczy³y siê jedynie nawozy azotowe, za fosforowe i potasowe wykaza³y tylko
rosn¹c¹ tendencje. Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e na Podkarpaciu na 1 ha UR zu¿ywa
siê ponad po³owê mniej nawozów azotowych (N) w porównaniu do wyników krajowych. Ma to zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Wspomnieæ nale¿y równie¿,
¿e w omawianym rejonie funkcjonuj¹ liczne gospodarstwa ekologiczne, w których to
nawozy produkowane chemicznie nie mog¹ byæ stosowane. Dodatkowo realizowane
s¹ i inne pakiety rolnorodowiskowe.
W województwie podkarpackim zu¿ycie nawozów wapniowych w latach 1998
2009 (pod zbiory) wynios³o blisko 51 kg na 1 ha UR, przy istotnym trendzie malej¹cym. rednio z roku na rok spadek ten wyniós³ blisko 6,3 kg CaO na 1 ha UR (tab. 2).
Omawiany rejon odznacza siê natomiast znacznym udzia³em gleb wymagaj¹cych wapnowania, co obrazuje rysunek 1. W sezonie 2005/06 zu¿yto w województwie podkarpackim zaledwie 6,6 kg CaO na 1 ha UR. Konieczne jest zatem wypracowanie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych zmieniæ ten stan rzeczy.
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Tabela 2. Zu¿ycie nawozów mineralnych w województwie podkarpackim na 1 ha UR w kg
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*  Obliczenia w³asne; **  wspó³czynnik trendu nieistotny. ród³o: GUS i US Rzeszów.

Rys. 1. Regionalne zró¿nicowanie zakwaszenia gleb w Polsce [Kulczycki 2008]
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W Polsce w ogólnej strukturze zu¿ycia podstawowych nawozów mineralnych dominuj¹ nawozy azotowe. W badanym okresie udzia³ ten wyniós³ 54,7 %, ogó³u zu¿ytych nawozów NPK. Fosforowe i potasowe stanowi³y odpowiednio 20,4 i 24,9 %
(rys. 2). W województwie podkarpackim udzia³ nawozów azotowych w ogólnej dawce NPK by³ ni¿szy i wyniós³ 47,4 %, za udzia³ nawozów fosforowych i potasowych
stanowi³ odpowiednio 25,8 i 26,8 % (rys. 2). W efekcie proporcja N:P:K na Podkarpaciu ukszta³towa³a siê korzystniej ni¿ w kraju.
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Rys. 2. Udzia³ zu¿ycia nawozów mineralnych na przestrzeni lat 19982009 (obliczenia w³asne na
podstawie GUS i US Rzeszów)
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Rys. 3. Plony wybranych rolin uprawnych w Polsce i województwie podkarpackim, rednia z lat
19982008 (obliczenia w³asne na podstawie GUS i US Rzeszów)
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redni stosunek nawo¿enia N:P:K w Polsce w badanych latach wyniós³ 1:0,37:0,46,
natomiast w województwie podkarpackim 1:0,54:0,56. Jak podaje Zalewski [2008]
w³aciwie dobrany stosunek N:P:K zale¿y od rodzaju uprawy i ma podstawowe znaczenie dla wykorzystania tych sk³adników przez roliny.
Wykorzystanie potencja³u plonowania rolin uprawnych zale¿y od wielu czynników, tj.: warunki pogodowe czy agrotechnika. Sporód zabiegów agrotechnicznych,
du¿e znaczenie przypisuje siê prawid³owemu nawo¿eniu. Na rysunku 3 przedstawiono
poziom plonowania wybranych rolin uprawnych w latach 19982008 w kraju i województwie podkarpackim. Jak wynika z uzyskanych obliczeñ plony pszenicy, ziemniaka
i rzepaku s¹ ni¿sze w rejonie Podkarpacia, co jest wynikiem wielu przyczyn. Mo¿na to
jednak w pewnym stopniu powi¹zaæ ze stanem zu¿ycia nawozów mineralnych NPK i
wapniowych CaO.

WNIOSKI
1. W Polsce odnotowano istotne zwiêkszenie zu¿ycia podstawowych nawozów mineralnych. rednio w latach 19982009 zastosowano 103,1 kg NPK na 1 ha UR.
Najwiêkszym wzrostem zu¿ycia odznaczy³y siê nawozy azotowe. Niepokoj¹cy jest
spadek zu¿ycia nawozów wapniowych w kraju co zosta³o potwierdzone statystycznie. rednio w badanym okresie zu¿ycie to wynios³o 80,1 kg CaO na 1 ha UR.
2. W województwie podkarpackim wykorzystanie nawozów mineralnych jest znacznie
ni¿sze od krajowego. W latach 19982009 wynios³o rednio 58,6 kg NPK i 50,9 kg
CaO na 1 ha UR. W badanym okresie istotnie na Podkarpaciu zwiêkszy³o siê zu¿ycie (w kg na 1 ha UR) nawozów azotowych a spad³o wapniowych. Stan zu¿ycia
nawozów potasowych i fosforowych wykaza³ jedynie rosn¹c¹ tendencje.
3. Konieczne jest zintensyfikowanie dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia zu¿ycia
nawozów wapniowych w województwie podkarpackim. Uregulowanie odczynu
gleby jest bowiem niezbêdne dla efektywnego wykorzystania nawozów mineralnych NPK.
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CONSUMPTION OF BASIC MINERAL FERTILIZERS IN POLAND AND IN PODKARPACKIE
PROVINCE
Summary
In Poland in years 19982009 the consumption of mineral fertilizers in kg NPK on 1 ha UR substantially increased, mainly nitrogen fertilizers. But the consumption of fertilizing lime is rather disturbing,
with clear drop in the season 2005/2006. In Podkarpackie Province the level of consumption of mineral
fertilizers NPK and lime fertilizers in kg on 1 ha UR is substantially lower than the national level. The
analysis of the trends presents that in the evaluated region only the consumption of nitrogen fertilizers
increased on 1 ha UR, but the consumption of phosphorus and potassium fertilizers presented only
increasing tendency. The considerable drop of the consumption of lime fertilizers on vast areas of acid
and strongly acid soils in Podkarpackie Province is considered a negative phenomenon.
Key words: mineral fertilizers, calcium fertilizer, Voivodeship podkarpackie.
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