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Ustalanie potrzeb nawozowych na podstawie analizy gleby 
metodą uniwersalną 

1. Ustalanie dawki nawozu rozpoczyna się od analizy gleby. 
NajwaŜniejszą czynnością jest prawidłowe pobranie reprezentacyjnej próbki. W uprawach 
polowych, z gleb mineralnych próbkę gleby pobiera się laską Egnera o średnicy wewnętrznej 
10 mm, na głębokość 20 cm, a z podłoŜy ogrodniczych laską Egnera o średnicy wewnętrznej 
25 mm. 

Z jednorodnego pola pobiera się co najmniej 20 prób indywidualnych (nakłuć gleby), 
składających się na jedną próbę średnią mieszaną (reprezentatywną dla pola). Gdy brak takiej 
laski, próby gleb moŜna pobierać szpadlem, wycinając na głębokość 20 cm pionowy pasek 
gleby o grubości i szerokości około 3 cm, odpowiadający indywidualnej próbie pobranej 
laską. Indywidualne próby po dokładnym wymieszaniu, pakuje się do woreczka foliowego 
(0,5-1 litra gleby), podaje datę pobrania, numer, gatunek i odmianę rośliny, rodzaj podłoŜa i 
głębokość pobrania i przekazuje jak najszybciej do laboratorium.  

Prób nie pobiera się bezpośrednio po nawoŜeniu, wapnowaniu, odkaŜaniu gleby, orce lub 
nawadnianiu. Gleba nie powinna być zbyt mokra, dlatego najlepiej pobierać próby późnym 
latem po Ŝniwach lub zbiorze plonu głównego. 

Pobrana próba powinna być natychmiast analizowana, lub gdy nie ma takiej moŜliwości musi 
być schłodzona do temperatury poniŜej 4oC. W próbie przechowywanej w temperaturze 
pokojowej następują zmiany zawartości przyswajalnych form składników, głównie azotu 
mineralnego, dlatego oznaczony azot nie odpowiada ilości rzeczywiście znajdującej się w 
glebie.  

2. W próbie oznaczane są: 
azot amonowy (N-NH4) i saletrzany (N-NO3), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), 
sód (Na), chlorki (Cl) i siarka siarczanowa (S-SO4). Poza tym oznaczany jest odczyn gleby w 
wodzie (pH w H2O), zawartość materii organicznej i na dodatkowe zlecenie takŜe zawartość 
mikroelementów i metali cięŜkich. Oznaczone ilości składników w glebie metodą uniwersalną 
są mniejsze od powszechnie oznaczanych w glebach uŜytkowanych rolniczo zasobności 
metodą Egnera-Riehma, dlatego wyników analiz zasobności gleb wykonywanych róŜnymi 
metodami nie moŜna porównywać. 

Wartość odczynu gleby oznaczonego w wodzie róŜni się od powszechnie oznaczanego dla 
gruntów rolnych odczynu w 1M KCl. Odczyn oznaczany w wodzie ma z reguły o 1-0,7 
jednostki pH wyŜszą wartość jak oznaczany w KCl, co moŜe wprowadzać w błąd przy 
podejmowaniu decyzji o wapnowaniu, gdyŜ jest to znacząca róŜnica.  

NaleŜy zawsze zwracać uwagę na to, czy wyniki analiz podawane są w formie 
pierwiastkowej, czy tlenkowej, np. P a nie tlenku - P2O5, K a nie K2O, bo są to inne wartości. 
Na przykład 1 kg P to tyle samo, co 2, 291 kg P2O5, a 1 kg K to 1, 205 kg K2O. Wartości 
przeliczników przedstawiono w tabeli na końcu opracowania 

3. Liczby graniczne 
lub zawartości graniczne określają przedział optymalnej dla plonowania roślin zawartości 
składników mineralnych w glebie. Jak wynika z danych w tabeli 5 dolna liczba graniczna jest 
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to zwartość składnika w glebie lub podłoŜu ogrodniczym, poniŜej której plon rośliny maleje. 
Górna liczba graniczna określa maksymalną zawartość składnika w glebie, powyŜej której 
plon ulega obniŜeniu, a koncentracja staje się toksyczna dla rośliny, powodując pogorszenie 
jakości warzyw i nadmierne zasolenie gleby. Zawartości standardowe składników powinny 
być zawsze utrzymane. Liczby graniczne opracowane są głównie dla azotu, fosforu oraz 
potasu i mają często charakter tymczasowy. 

Tabela 5 

Liczby graniczne dla warzyw uprawianych w gruncie i dawki azotu w kg/ha*  

Roślina warzywna 

Azot (N) Fosfor (P) i potas (K) 

wymagania 
dawka 
w kg 
N/ha  

wymagania 
liczby graniczne w mg na 

1l 

P K 

Bób (świeŜe nasiona)  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Brokuł  b. wysokie  220 -300  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Brukiew  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Burak ćwikłowy  średnie  100 - 140  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Burak liściowy  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Cebula z siewu  średnie  100 - 140  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Cebula z dymki  niskie  50 - 80  średnie  50 - 70  150 - 200  

Chrzan  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Czosnek  średnie  100-140  średnie  50-70  150-200  

Cykoria sałatowa  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Dynia  b. wysokie  220 -300  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Endywia  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Fasola karłowa 
szparagowa  

niskie  50 - 80  niskie  40 - 60  125 - 175  

Fasola tyczna szparagowa  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Groch (strąki)  niskie  50 - 80  niskie  40 - 60  125 - 175  

JarmuŜ (plon 
przemysłowy)  

średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Kalarepa  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Kalafior  b. wysokie  220 -300  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Kapusta brukselska  b. wysokie  220 -300  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Kapusta biała, wczesna  wysokie  150 - 200  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Kapusta biała, późna  b. wysokie  220 -300  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Kapusta czerwona  b. wysokie  220 -300  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Kapusta pekińska  wysokie  150 - 200  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Kapusta włoska  wysokie  150 - 200  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Karczoch  b. wysokie  220 -300  wysokie  60 - 80  175 - 225  
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Kard  b. wysokie  220 -300  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Koper włoski  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Kukurydza cukrowa  średnie  100 - 140  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Marchew wczesna  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Marchew późna  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Melon  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

OberŜyna  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Ogórek  średnie  100 - 140  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Papryka  wysokie  150 - 200  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Pasternak  wysokie  150 - 200  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Pietruszka  średnie  100 - 140  średnie  40 - 60  150 - 200  

Pomidor  wysokie  150 - 200  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Por  b. wysokie  220 -300  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Rabarbar  b. wysokie  220 -300  wysokie  60 - 80  175 - 225  

Roszponka  niskie  50 - 80  niskie  40 - 60  125 - 175  

RzeŜucha  niskie  50  niskie  40 - 60  125 - 175  

Rzodkiew  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Rzodkiewka  niskie  50 - 80  niskie  40 - 60  125 - 175  

Sałata głowiasta  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Sałata liściowa  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Sałata rzymska  średnie  100 - 140  średnie  50 - 70  150 - 200  

Seler korzeniowy  wysokie  150 - 200  b. wysokie  60 - 80  200 - 250  

Seler naciowy  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Skorzonera  średnie  100 - 140  średnie  40 - 60  150 - 200  

Szczypiorek  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Szparag  b. wysokie  220 -300  średnie  40 - 60  150 - 200  

Szpinak  niskie  80  wysokie  50 - 70  175 - 225  

Szpinak nowozelandzki  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Ziemniak  wysokie  150 - 200  średnie  50 - 70  150 - 200  

Liczby graniczne w przypadku pozostałych pierwiastków są jednakowe dla wszystkich roślin 
i przedstawiają się następująco: Ca - 1000-2000 mg (wyjątek chrzan 800-1200 i kapusty 700-
1200), Mg - 60-120 (wyjątek chrzan 45-55), Cl - 100 i zasolenie 1.  

Tymczasowe liczby graniczne dopuszczalnej zawartości w podłoŜach mineralnych oraz 
organicznych (wartości w nawiasie) dla warzyw pod osłonami wynoszą maksymalnie w mg/l: 
dla sodu (Na), chlorków (Cl) do 200 (300), a dla siarki siarczanowej (S-SO4) do 400 (500).  

* dawka azotu w kg N/ha stanowi taką samą wartość w g/10m2 - informacja dla 
działkowiczów 
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Jak korzystać z zamieszczonych w tabeli 5 liczb granicznych 

1. Obliczyć niedobór składnika mineralnego w glebie. 
Na przykład analiza gleby wykazała, Ŝe zawartość fosforu (P) wynosi 62 mg/l, a potasu (K) 
183 mg/l. Chcąc ustalić dawki P i K np. dla pora, odczytuje się liczby graniczne z tabeli 5 i 
jest to 60 - 80 mgP/l i 200 - 250 mgK/l; średnio 70 i 225mg/l. 

WyraŜoną w mg/l ilość składnika (NPK) naleŜy przeliczyć na kg na 1 hektar warstwy ornej o 
głębokości 20cm. MnoŜy się ilość mg/l przez 2, czyli 8 mg/l P to jest tyle samo co 8 x 2 = 16 
kg P/ha. 

Niedobór fosforu wynosi: liczba graniczna 70 mg minus 62 mg (zawartość w glebie na 
podstawie analizy) = 8 mgP/l x 2, czyli 16 kg P/ha (P a nie P2O5 jak podawana jest w 
większości zawartość fosforu w nawozach i większości zaleceń nawozowych), a potasu: 225 
mg minus 183 mg = 42mg K/l x 2 czyli 84kgK/ha.  

2. Określić współczynnik sorpcji fosforu i potasu w danej glebie. 
Współczynniki te są tymczasowe i wynoszą dla fosforu na glebach o optymalnym odczynie 3 
(przez niektórych autorów skorygowana do 1,5-2,0), a na glebach zakwaszonych - 4, a nawet 
5 w glebach kwaśnych i zasadowych. Dla potasu współczynniki sorpcji wynoszą od 1,0 w 
glebach lekkich do 1,6 w glebach cięŜkich, dla magnezu od 1,0 do 1,5, dla boru od 1,0 do 1,5 
(większy współczynnik przy wyŜszym pH), dla mikroelementów (Ŝelaza, miedzi, manganu i 
cynku) współczynnik wynosi 2,0 dla gleb kwaśnych i 4-5 dla zasadowych; dla molibdenu 2-5 
(2 w glebach zasadowych, 4-5 w kwaśnych). Dla podłoŜy organicznych współczynniki sorpcji 
są następujące: azot (N) 1,0-1,2, fosfor (P) 1,0-1,4, potas (K) 1,0-1,4 i magnez (Mg) 1,2-1,4. 
Wartości tych współczynników dla gleb mineralnych są tak szerokie, a ich właściwe ustalenie 
obarczone duŜym błędem, Ŝe w warunkach polowej uprawy warzyw ustalanie dawek 
nawozów metodą uniwersalną jest często mniej precyzyjne jak ustalanie metodą bilansową 
(rozdz. 7.3).  

3. Znając niedobór składników 
(przykład z pkt 1.) czyli 16 kg P/ha i 84 kg K/ha naleŜy przyjąć współczynniki sorpcji. 
Zakładając glebę średnią, o optymalnym odczynie współczynniki sorpcji wynoszą dla fosforu 
3 (ewentualnie 1,5 - 2), a dla potasu 1,3. Dawka fosforu powinna wynosić 16 kg x 
współczynnik 3 = 48 kg/ha (przy niŜszym współczynniku - 2 = 32 kg P/ha ) i potasu 84 kg x 
1,3 = 109 kg K/ha.  

4. Przeliczyć czysty składnik z formy pierwiastkowej na tlenkową.  
JeŜeli mamy zastosować 32 kg P/ha, (lub 48 kg) to jest 32 kg przemnoŜyć przez 
współczynnik 2,291 (bo P x 2,291 = P2O5) = 73 kg P2O5/ha (48 kg P to 110 P2O5kg ). Ilość 
potasu to 109 kg K/ha x współczynnik 1,205 (bo K x 1,205 = K2O) = 131 kg K2O /ha. 
Stosunek fosforu do potasu wynosi około 1:1,8.  

5. Wybrać nawóz wieloskładnikowy  
o stosunku fosforu do potasu jak 1:1,8. MoŜe to być kilka nawozów z Polic (tabela 4): 
POLIFOSKA B, POLIMAG 405, POLIMAG 311 lub POLIMAG S.  

6. Obliczyć dawkę nawozu, 
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np. POLIMAG S NPKMgS 8-24-2-4 + mikroelementy), która między innymi zawiera 8% 
fosforu (P2O5) i 15% potasu (K2O).  

Dawkę nawozu wieloskładnikowego ustala się zawsze względem fosforu, 
czyli najdroŜszego składnika pokarmowego. 

Z powyŜszego przykładu wynika, Ŝe naleŜy zastosować 73 kg fosforu w postaci POLIMAG 
S. POLIMAG S zawiera 8% fosforu, czyli 8 kg w 100 kg masy nawozu.  

Skoro 8 kg fosforu = 100 kg masy nawozu 
73 kg fosforu = x 
x = 73 x 100 : 8 = 7300 : 8 = 912 kg POLIMAG S.  

Tak wysoką dawkę stosować wczesną wiosną, co najmniej 2 tygodnie przed siewem warzyw. 
JeŜeli nawóz wieloskładnikowy zawiera mniej azotu (nawozy jesienne) zaleca się go 
stosować późnym latem lub jesienią, przed orką, by obniŜyło się zasolenie gleby. Z reguły tak 
duŜe dawki fosforu dotyczą gleb ubogich w ten składnik. Za rok analiza gleby wykaŜe wyŜszą 
zasobność i zalecana dawka będzie niŜsza.  

JeŜeli zawartość fosforu i potasu w glebie kształtuje się na poziomie dolnej wartości liczb 
granicznych, zaleca się stosować nawozy w ilości odpowiadającej pobraniu składnika z 
przewidywanym plonem, by nie obniŜać zasobności gleby.  

Dawkę azotu moŜna ustalić na podstawie analizy prób glebowych, pobranych na krótko 
przed rozpoczęciem uprawy. Precyzyjne ustalenie przedsiewnej dawki azotu jest szczególnie 
waŜne w uprawie warzyw o krótkim okresie wegetacji, gdzie pogłównie, ze względu na 
tempo wzrostu i jakość plonu, trudno tę dawkę korygować. W pobranej z głębokości 0-20 cm 
próbie gleby oznacza się (jak najszybciej po pobraniu) azot mineralny, to jest amonowy (N-
NH4) i saletrzany (N-NO3). Suma obu form azotu lub tylko zawartość azotu saletrzanego 
stanowi podstawę do obliczenia dawki.  

Tabela 6 

Tymczasowe graniczne zawartości azotu mineralnego w glebie i zalecenia nawozowe dla 
warzyw w uprawie polowej na glebach mineralnych  

Suma N w 
formie N-

NO3i N-NH4 
Ocena zawartości Orientacyjne zalecenia nawozowe 

< 70 
( < 50)* 

niedostateczna dla 
większości roślin 

warzywa naleŜy dokarmiać w ilości zaleŜnej od 
wymagań pokarmowych oraz fazy wzrostu rośliny (do 
100 kg N/ha) i po 2. tygodniach powtórzyć analizę 
gleby 

70-160 
(50-120)* 

dostateczna przy mniejszych zawartościach wskazane jest 
powtórzenie analizy gleby po 2. tygodniach 

> 200 
( > 150)* 

nadmierna - 
szkodliwa dla roślin 

wskazane jest deszczowanie w celu wymycia nadmiaru 
azotu i ponowne wykonanie analizy 

* - zawartość N w formie saletrzanej (N-NO3) 
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JeŜeli zawartość azotu w glebie wynosi np. 25 mg/dm3 (wynik analizy), a optymalna 100 
mg/dm3, to niedosyt azotu wynosi 100 - 25 = 75 mg N/dm3. 
Zawartość w mg/dm3 pomnoŜyć przez 2 = 75 x 2 = 150 kg N/ha. 

Im wyŜszą zaleca się stosować dawkę, tym naleŜy zwracać większą uwagę na moŜliwość 
zasolenia gleby. Zasolenie gleby w uprawie polowej z reguły nie ma większego znaczenia, 
jednak zaleŜy dawek stosowanych nawozów i formy nawozu. Zasolenie wywołane 
stosowaniem nawozów na kaŜdą jednostkę składnika pokarmowego przedstawiają poniŜsze 
wskaźniki (indeks solny): 

saletra sodowa - 6,1; saletra wapniowa - 4,4; siarczan amonu - 3,3; saletra amonowa - 3,0; 
MOCZNIK - 1,6; superfosfat pojedynczy - 0,4; superfosfat potrójny - 0,2; kainit - 8,5; sól 
potasowa - 2,2; siarczan potasu - 0,9; fosforan amonu - 0,5. Im wyŜsza wartość wskaźnika, 
tym taka sama ilość wprowadzonego składnika powoduje wyŜsze zasolenie. Zasolenie 
szkodliwe jest dla wszystkich roślin w fazie kiełkowania i wschodów. 

Najbardziej wraŜliwe na zasolenie gleby są: seler, rzodkiewka, fasola, bób i ziemniak. Mniej 
wraŜliwe są: groch, sałata, cebula, ogórek, marchew, pomidor, papryka, szpinak i kukurydza. 
Odporne na zasolenie to: kapustne, burak ćwikłowy, jarmuŜ, szparag, rzepa, i rabarbar. Mniej 
odporne na zasolenie są rośliny na glebach mineralnych, gdzie jest mniej próchnicy i częstsze 
niedobory wody. 
 


