
Wielosk³adnikowe nawozy zawiesinowe stosowane 
s¹ przedsiewnie na rolê lub na œciernisko w dawkach 
wg potrzeb, najczêœciej 400 - 500 l/ha. Przeznaczone 
s¹ do nawo¿enia ró¿nych grup roœlin uprawnych 
(zbo¿a, rzepak, burak cukrowy, str¹czkowe, 
motylkowe drobnonasienne, kukurydza, u¿ytki 
zielone zarówno ³¹ki jak i pastwiska). Zawiesinê 
rozlewa siê na pola specjalnym samobie¿nym 
aplikatorem. Nawozy zawiesinowe zastosowane na 
œcierñ mieszane s¹ z gleb¹ w czasie podorywki. 
W przypadku zastosowania nawozu na rolê, 
mieszania z gleb¹ dokonuje siê w toku przedsiew-
nych uprawek polowych. Nawozy te s¹ w zasadzie 
nawozami przedsiewnymi, jednak mo¿liwe jest te¿ 
ich stosowanie pog³ówne, w miêdzyrzêdzia na 
plantacjach roœlin z szerokimi miêdzyrzêdziami 
(kukurydza, ziemniaki, buraki). Na u¿ytki zielone 
nawozy te stosuje siê wczesn¹ wiosn¹ i po kolejnych 
pokosach ³¹k i po wypasach pastwisk. Nawozy 
zawiesinowe mo¿na stosowaæ tak¿e w zintegrowa-
nych systemach nawozów p³ynnych.   

Formu³y nawozów zawiesinowych i technologia ich 
stosowania zosta³y opracowane w Instytucie 
Nowych  Syntez  Chemicznych  przy  wspó³udziale 
Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa. 
Sk³ad   podstawowych   nawozów    zawiesinowych
dostosowany  do  potrzeb  gatunków  roślin
uprawianych w rejonie SNP podano poni¿ej:
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SPOSÓB  WYTWARZANIA NAWOZÓW 
ZAWIESINOWYCH

Surowce wyjœciowe do produkcji nawozów 
zawiesinowych: 

• fosforan sodowo-potasowy,
• roztwór saletrzano-mocznikowy RSM 

(28-32 % N),
• chlorek potasowy KCl (57-60% K 0),2

• mocznik  (46 % N)
• siarczan amonu (NS 21:24)
• woda

Nawozy s¹ wytwarzane w SNP wed³ug 
technologii opracowanej przez Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych w Pu³awach, chronionej 
patentami P 207 245, P 381 269.



W produkcji nawozów zawiesinowych mo¿na uzyskaæ wy¿sze 
koncentracje sk³adników pokarmowych, porównywalne  ze sk³adem 
sta³ych nawozów wielosk³adnikowych (powy¿ej 40%).  Stacja oferuje 
nawozy o dowolnym sk³adzie (proporcje iloœciowe N:P O :K O) wg 2 5 2

¿yczenia odbiorcy oraz potrzeb wynikaj¹cych z zasobnoœci gleby, 
gatunku roœliny czy pory roku.

Formy makroelementów (N, P, K) wystêpuj¹ce w nawozach 
zawiesinowych s¹ dobrze przyswajalne przez roœliny. 
Azot wystêpuje w trzech formach: amidowej, amonowej i azotanowej. 
Formy azotu amidowego  (NH ) i amonowego (NH ) wolno dzia³aj¹ w 2 4

glebie i nie ulegaj¹ wymyciu w g³¹b profilu glebowego. Formy te 
chroni¹ œrodowisko glebowe, w tym równie¿ wody gruntowe przed 
nadmiarem azotanów. Azot azotanowy (NO ) jest koñcow¹ form¹ 3

przemian glebowych azotu amidowego i amonowego. W czasie tych 
przemian roœliny pobieraj¹ z regu³y azot ju¿ w formie amonowej, który 
równie¿ dobrze sorbowany jest przez glebê i przemiany azotu 
amonowego do azotanowego (nitryfikacja) przebiegaj¹ w znikomym 
rozmiarze, co chroni œrodowisko przed nadmiarem azotanów. 
Fosfor - zawarty w nawozach wystêpuje w fosforanach sodu i potasu, 
czyli w zwi¹zkach ³atwo dostêpnych dla roœlin.
Potas - wystêpuje w formie soli chlorkowej o zawartoœci 60% K O, która 2

jest prawie bezbalastowa i umo¿liwia otrzymywanie wysokoprocento-
wych nawozów zawiesinowych, oraz w postaci soli kwasu fosforowego 
– mo¿liwoœæ nawo¿enia bezchlorkowego. 

FORMY POBIERANYCH SK£ADNIKÓW  
Z  NAWOZÓW ZAWIESINOWYCH

  Lp.
Sk³adniki - %

N : P O  : K O:S2 5 2

Formu³y 
nawozów

Suma sk³adników
N + P O  + K O+ S2 5 2

Przeznaczenie 
nawozu

Termin stosowania

1 3 – 9,5 – 12,5 1 – 3 – 4 25 rzepak, jêczmieñ, 
pszenica oz.

jesieñ

2 6 – 9,5 – 12,5 2 – 3 – 4 28 zbo¿a jare wiosna

3 9,5 – 9,5 – 9,5 1 – 1 – 1 28,5 burak cukrowy, 
kukurydza

wiosna

4 16 – 10 – 0 1,6 – 1 – 0 26 ró¿ne roœliny uprawne wiosna

5 0 – 10 – 15 0 – 1 – 1,5 25 ró¿ne roœliny uprawne jesieñ

6 MAS 25-6 4-0-0-1 31 rzepak, kukurydza, 
pszenica, motylkowe, 

ziemniaki, burak 
cukrowy

Jesieñ, wiosna

7 0-10-6 
(bezchlorkowy)

0-1,6-1 16 rzepak, kukurydza, 
pszenica, motylkowe, 

ziemniaki, burak 
cukrowy, warzywa

Jesieñ, przy 
niedoborach fosforu 

i potasu wiosn¹.



OCENA ROLNICZA  NAWOZÓW  ZAWIESINOWYCH

Ocenê nawozów zawiesinowych przeprowadzono na podstawie 
wieloletnich œcis³ych doœwiadczeñ polowych z  jêczmieniem jarym, 
pszenic¹ ozim¹, rzepakiem ozimym i  kukurydz¹ uprawian¹ na 
nasiona poprzez porównanie dzia³ania nawozów zawiesinowych 
z ekwiwalentnymi dawkami nawozów sta³ych pojedynczych 
i wielosk³adnikowych okreœlaj¹c: 

• wielkoœæ plonu g³ównego,
• pobranie sk³adników pokarmowych z plonem g³ównym 

roœlin,
• wykorzystanie sk³adników pokarmowych z nawozów przez 

roœliny.

Efekt plonotwórczy nawozów zawiesinowych wyra¿ony zwy¿k¹ 
plonu w stosunku do sta³ych nawozów pojedynczych by³ wiêkszy 
i wynosi³ od 3 do 18%. Zwy¿ki te dla rzepaku ozimego, pszenicy 
ozimej i kukurydzy by³y udowodnione statystycznie i wynosi³y 
odpowiednio: 18, 12 i 11%. Natomiast w odniesieniu do sta³ych 
nawozów wielosk³adnikowych zwy¿ki plonu by³y ni¿sze i nie 
przekracza³y 4%. Ró¿nice pomiêdzy plonami na korzyœæ nawozów 
zawiesinowych mog³y wynikaæ z:

• wysokiej równomiernoœci rozprowadzania nawozów 
zawiesinowych (nie wystêpuje zjawisko rozdzielania siê 
sk³adników), co mo¿e powodowaæ wzrost plonów o 8 do 15%,

• dostosowania sk³adu nawozu do potrzeb pokarmowych 
roœlin, co mo¿e zwiêkszyæ plon do 8%,

• lepszych efektów plonotwórczych w latach o mniejszej iloœci 
opadów w okresie wegetacji, które wyst¹pi³y podczas trwania 
doœwiadczeñ. 

 
Oceniano tak¿e  pobranie sk³adników pokarmowych jako sumê 
azotu, fosforu i potasu z plonem g³ównym roœlin doœwiadczalnych. 
Wielkoœæ pobrania tych sk³adników by³a uwarunkowana iloœci¹ 
wytworzonego plonu i zawartoœci¹ w nim sk³adników nawozowych 
(N+P+K). Pobranie NPK z nawozów zawiesinowych przez plon 
g³ówny wszystkich roœlin doœwiadczalnych by³o wy¿sze ni¿ pobranie 
tych sk³adników z nawozów sta³ych, a zw³aszcza z nawozów sta³ych 
pojedynczych, w stosunku do których wzrost pobrania wynosi³ od 

- -1 16% dla kukurydzy (205 kg·ha ) do 22% (137 kg·ha ) dla jêczmienia 
jarego.  

Badano równie¿ wykorzystanie azotu, fosforu i potasu mierzone 
ró¿nic¹ pomiêdzy iloœci¹ tych sk³adników dostarczon¹ w nawozach 
i iloœci¹ pobran¹ z plonem g³ównym roœlin doœwiadczalnych.  
Mierzone w ten sposób wykorzystanie azotu, fosforu i potasu 
z nawozów przez roœliny by³o zró¿nicowane i zale¿a³o od rodzaju 
zastosowanego nawo¿enia. WyraŸnie wy¿sze wykorzystanie 



wszystkich sk³adników pokarmowych (N, P i K) przez roœliny 
doœwiadczalne stwierdzono na obiektach, gdzie stosowano nawozy 
zawiesinowe. Wykorzystanie fosforu dla kukurydzy wzros³o z 25% na 
nawozach sta³ych pojedynczych do 37% na nawozach zawiesinowych; 
dla pszenicy ozimej wynosi³o odpowiednio: 5 i 10%, dla jêczmienia 
jarego 6 i 12%, a dla rzepaku ozimego 8 i 13%. Podobne relacje, 
aczkolwiek nieco mniejsze wyst¹pi³y w przypadku wykorzystania 
potasu. Wystêpuj¹ce ró¿nice w wykorzystaniu azotu by³y zwi¹zane 
równie¿ z pog³ównym nawo¿eniem tym sk³adnikiem.    

Najwy¿sz¹ skutecznoœæ nawo¿enia nawozami zawiesinowymi 
uzyskano w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno, która by³a 
oko³o 60% wy¿sza w stosunku do sta³ych nawozów pojedynczych.

Nawozy zawiesinowe mo¿na zaliczyæ do nawozów ekologicznych, 
bezpiecznych dla œrodowiska. W toku rozlewu nawozu na rolê, 
uzyskuje siê znacznie lepsz¹ równomiernoœæ rozprowadzenia nawozu 
na powierzchniê ni¿ w rozsiewie nawozów sta³ych, co umo¿liwia lepsze 
wykorzystanie sk³adników przez roœlinê.  Nawozy zawiesinowe nie 
zawieraj¹ niepotrzebnych substancji balastowych, co ogranicza 
ska¿enie œrodowiska glebowego pierwiastkami toksycznymi 
wystêpuj¹cymi w nawozach sta³ych. Sk³adniki pokarmowe roœlin 
wystêpuj¹ce w nawozach zawiesinowych s¹ ³atwo przyswajalne dla 
roœlin i nie zalegaj¹ w glebach, co ogranicza ich wymywanie do wód 
gruntowych. Stosowanie tej grupy nawozów likwiduje problem worów 
polietylenowych stanowi¹cych uci¹¿liwoœæ w systemach stosowania 
nawozów sta³ych.
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