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1. Nawozy naturalne i organiczne 

Zanim omówione zostaną nawozy organiczne warto zdać sobie sprawę że:  

Podstawą nawożenia w rolnictwie ekologicznym 
jest umiejętne gospodarowanie próchnicą. 

 

Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie nie jest możliwe bez systematycznego nawożenia 

obornikiem, gnojówką , przyorywania nawozów zielonych i resztek pożniwnych. Zwiększenie 

zawartości i utrzymanie  próchnicy w glebie umożliwiają także prawidłowo ułożone 

zmianowanie obejmujące stosowanie międzyplonów oraz uprawę bobowatych czy 

wieloletnich roślin pastewnych (trawy i koniczyny z trawami).  

1.1 Powstawanie próchnicy i jej zawartość w glebie.  
 

Klimat Polski nie sprzyja nagromadzaniu się próchnicy, dość długi  okres wegetacyjny, długie 

okresy suszy powodują, że ulega ona mineralizacji. Przyjmuje się, iż 70-80 % substancji 

organicznej  ulega w glebie mineralizacji, a 20 -30 % humifikacji tj. tworzenia próchnicy. 

Właśnie z procesem humifikacji mamy do czynienia w procesie kompostowania. 

Proces rozkładu próchnicy nazywamy mineralizacją. W trakcie jego trwania związki 

organiczne rozkładają się do dwutlenku węgla, wody i amoniaku uwalniając jednocześnie 

składniki mineralne (stąd nazwa). Składniki w formie organicznej, jeszcze niedostępnej dla 

roślin, możemy uruchomić przyspieszając mineralizację np. poprzez obredlanie, bronowanie, 

opielanie. Napowietrzając glebę powodujemy także wzrost temperatury - procesy tlenowego 

rozkładu przebiegają znacznie szybciej , podobnie wzrost temperatury przyspiesza tempo 

mineralizacji. Ograniczeniu strat składników pokarmowych na skutek szybkiej mineralizacji 

substancji organicznej sprzyja  mniejsza intensywność uprawy mechanicznej, opóźnienie 

momentu uprawy roli oraz jak najwcześniejszy wysiew rośliny następczej.      

Miarą poprawnego gospodarowania jest utrzymanie co najmniej zrównoważonego bilansu 

substancji organicznej w glebie. Jest to warunek podstawowy decydujący o  żyzności, której 

wyznacznikiem jest między innymi zawartość próchnicy w glebie. Bilans substancji 

organicznej są poprawiamy poprzez  wysycenie zmianowania roślinami pozostawiającymi 
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dużo resztek pożniwnych, nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi, uprawa 

międzyplonów, przyorywanie słomy.   

Zbieranie słomy z pól i przeznaczenie jej do spalenia jest niczym innym jak gwałtowną 

mineralizacja –tracimy całą substancję organiczną zawarta w słomie. Jeśli bilans substancji 

organicznej w glebie jest niekorzystny to słomę zaorujemy lub zwracamy do gleby wraz z 

obornikiem. 

Na podstawie struktury zasiewów w gospodarstwie oraz znanej wielkości corocznie 

stosowanych nawozów organicznych można sporządzić bilans próchnicy. Jego obliczanie 

przeprowadza się na podstawie współczynników wzbogacania i degradacji gleby w 

substancję organiczną. 

1.2 Nawozy organiczne 
 

Nawozy organiczne w skład których wchodzą nawozy naturalne, czyli odchody zwierząt oraz 

nawozy pochodzenia roślinnego(komposty, odpady roślinne, ścięta zielona masa np. 

koniczyn), powinny być wytworzone w gospodarstwie lub pochodzić z innych gospodarstw 

ekologicznych. 

 Dozwolony jest ograniczony zakup nawozów organicznych z niezbyt intensywnych 

gospodarstw konwencjonalnych, przy czym powinny one zostać przekompostowane 

w gospodarstwie ekologicznym. Obornik może być stosowany wyłącznie na byliny lub rośliny 

nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, lub takie nieskompostowane oborniki muszą być 

włączone co najmniej cztery miesiące (120 dni) przed zbiorem plonu przeznaczonego do 

spożycia przez ludzi, jeśli plon styka się z glebą lub cząstkami gleby (szczególnie ważne w 

przypadku „akumulatorów azotanów”, takich jak szpinak). Jeśli rośliny przeznaczone do 

spożycia przez ludzi nie mają kontaktu z glebą lub cząstkami gleby (np. Kukurydza cukrowa), 

surowy nawóz można wprowadzić do 90 dni przed zbiorem.  

Odpady septyczne, komunalne osady ściekowe i inne odpady ludzkie są zabronione.  

Najbardziej efektywnie stosuje się nawozy organiczne  w połączeniu z płodozmianem, 

pokryciem, nawozem zielonym, wapnowaniem oraz dodatkiem innych naturalnych lub 

przyjaznych biologicznie nawozów i dodatków. 
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1.3 Resztki pożniwne 

Zawierają wszystkie potrzebne do życia roślinom składniki. Niektóre – jak słoma zbóż maja 

szeroki stosunek węgla do azotu, co powoduje, że bakterie rozkładające je wyczerpują glebę 

z azotu. Dlatego zaleca się przyorywanie ich np. z gnojówką. Dobra metoda jest także 

wymieszanie z gleba słomy z 300-400 kg wapna nawozowego. Podwyższony odczyn 

stymuluje rozwój bakterii asymilujących azot (Azotobacter) 

Tabela 1. Rozwój mikroflory zależnie od odczynu 

Grupa 

drobnoustrojów 
Drobnoustroje 

Odczyn 

optymalny 

Dolna 

granica 

tolerancji 

Drobnoustroje 

rozkładające 

materię 

organiczną 

grzyby 

amonifikatory 

denitryfikatory 

nitryfikatory 

uruchamiające P 

4-5 

6,2-7,0 

7,0-8,0 

6,5-7,2 

6,5-7,5 

1,5-2,0 

- 

- 

4,8-5,0 

- 

 

 

 

Bakterie 

asymilujące 

azot 

 

Symbiotyczne: 

lucerny 

koniczyny 

grochu 

wyki 

łubinu 

seradeli 

Niesymbiotyczne: 

Azotobacter 

Clostridium pasteurianum 

 

6,8-7,2 

6,8-7,2 

6,5-7,0 

6,5-7,0 

5,5-6,5 

5,5-6,5 

 

6,5-7,5 

5,0-7,0 

 

4,9-5,0 

4,2-4,7 

4,0-4,5 

4,0-4,5 

3,2-3,5 

3,2-3,5 

 

5,5-6,0 

4,7-5,0 

       K. Jończyk, Nawożenie w gospodarstwie ekologicznym, Radom 2009 

 

1.4 Zielone nawozy 
  

Nawozy zielone odgrywają szczególnie dużą rolę w gospodarstwach gdzie obornik nie 

pokrywa potrzeb nawozowych. 
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Na zieloną masę do przeorania nadają się rośliny o szybkim wzroście, które wytwarzają dużą 

masę wegetatywną: żyto ozime, seradela, koniczyna, facelia, gorczyca, gryka, łubin, rzepik, 

rzepak, rzodkiew oleista, itp. Wysiewa je się najczęściej jako wsiewki poplonowe lub 

międzyplony. Do kompostowania i w celu nawożenia innych pól stosuje się najczęściej 

rośliny wieloletnie: trawy, lucernę, koniczyny. 

Skuteczność nawożenia nawozami zielonymi w rolnictwie ekologicznym zależy od ich 

udatności. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest nawiezienie nawozów organicznych pod 

nawóz zielony (w uprawie głównej czy miedzyplonie). 

Uprawa zielonego nawozu w stanowisku ubogim mija się z celem i może doprowadzić do 

zachwaszczenia plantacji. 

 

1.5 Obornik 
  

Nawóz zwierzęcy lub kompost jest kluczowym nawozem w ekologicznej i zrównoważonej 

gospodarce glebowej. Obornik dostarcza roślinne składniki odżywcze i może być doskonałym 

środkiem poprawiającym jakość gleby. Właściwe gospodarowanie obornikiem pozwala na: 

 udostępnienie składników odżywczych dla roślin,  

 poprawie ulega także jakość gleby  

 chroniona jest jakość wody.  

Obornik jest najczęściej stosowanym nawozem. Wartość jego zależy od gatunku zwierząt, 

systemu żywienia, rodzaju ściółki a także od sposobu jego przechowywania. Obornik, jeśli nie 

przekompostowany - musi być wstępnie rozłożony (przefermentowany) tzn. nie powinno się 

stosować obornika świeżego. Dłuższe przechowywanie wiąże się jednak  ze stratami węgla 

(C) i azotu (N). Stratom azotu sprzyja luźna, bezładna pryzma. 

 

Warto uświadomić sobie, jak składniki nawozowe uciekają z nawozów 

naturalnych: największe straty mogą nastąpić w postaci ulatniającego się, 

gazowego amoniaku. Dostęp tlenu do nawozu uruchamia procesy w 

których azot zamienia się z formy amonowej w amoniak gazowy. Kiedy 

takie procesy następują? W przypadku nawozów płynnych parowanie z 
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powierzchni zbiornika do przechowywania płynnych nawozów – dlatego 

zalecane jest utrzymanie okrywy sztucznej czy naturalnej. 

W trakcie rozpryskiwania za  pomocą płytki rozbryzgowej – gnojówka czy 

gnojowica jest rozbijana na miliardy kropel, których powierzchnia ma 

olbrzymi dostęp do tlenu, wtedy następuje ucieczka amoniaku. 

W przypadku obornika największe straty odnotowuje się w przypadku 

wywożenia obornika z obory głębokiej – jest on zbity, i w trakcie 

rozwożenia uzyskuje dostęp do tlenu, co pobudza ucieczkę amoniaku. 

 

Stratom tym można zapobiec poprzez składowanie go w warunkach ograniczonego dopływu 

tlenu przez ubicie pryzmy oraz utrzymywanie jej w stanie wysokiej wilgotności.  

Drugą metoda jest odwrotnością pierwszej: obornik napowietrza się intensywnie, 

doprowadzając do jego zagrzania do ponad 60oC. Następuje wtedy bardzo szybka, tlenowa 

humifikacja obornika, po której powstaje kompost z obornika. Straty azotu w pierwszym 

etapie są minimalne, a powstały produkt – kompost z obornika- jest bezpieczny dla 

środowiska. 

Zasadą generalną jest jak najszybsze przykrycie/wymieszanie z glebą nawozów 

naturalnych (Koter 2009). 
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W celu zmniejszenia strat azotu w postaci amoniaku można zastosować  substancje 

pomocnicze, wiążące azot. Najczęściej używane są w tym celu różne drobno zmielone mączki 

skalne (np. bazaltowa, fosforytowa), które wzbogacają dodatkowo obornik w makro- i 

mikroelementy. Najlepsze wyniki daje stosowanie mączki już w budynku inwentarskim, na 

ściółkę. 

1.5.1 Sposób i termin przyorywania obornika 

Termin przyorywania obornika jest uzależniony od kategorii agronomicznej (składu 

mechanicznego dawniej zwanego ciężkością gleby), ukształtowania terenu i warunków 

klimatycznych. Na glebach cięższych jesienne nawożenie obornikiem daje lepsze efekty od 

nawożenia wiosennego, natomiast na glebach lekkich lepsze efekty daje wiosenne 

stosowanie. 

Na glebach lekkich, zwłaszcza położonych na dużych skłonach i w rejonach o dużej ilości 

opadów atmosferycznych, rozkład obornika jest szybki i po jesiennym zastosowaniu 

występuje silne wymywanie azotu i częściowo też potasu. Na glebach cięższych rozkład 
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obornika odbywa się powoli, a lepsze właściwości sorpcyjne tych gleb ograniczają nadmierne 

wymywanie składników. 

Najlepszą porą na rozrzucanie  obornika jest dzień bezwietrzny, pochmurny, a nawet z lekką 

mżawką, ponieważ wtedy zachodzą najmniejsze straty azotu do atmosfery (w postaci 

amoniaku, który natychmiast rozpuszcza się w opadzie i w postaci wody amoniakalnej wsiąka 

w glebę). Stosowany nawóz organiczny powinien być dobrze przefermentowany, nie 

słomiasty, by dodatkowo nie przesuszać gleby i w miarę szybko udostępnić roślinom zawarte 

w nim składniki pokarmowe w wyniku mineralizacji przez mikroorganizmy. Azot w oborniku  

słomiastym ulega na pewien czas uwstecznieniu – jest absorbowany przez mikroorganizmy 

rozkładające słomę. Dopiero po ich obumarciu jest udostępniany roślinom. 

Przyoranie świeżego obornika o dużej ilości słomy może wywołać zniżkę plonów. Nie zaleca 

się na ogół stosowania obornika w latach, kiedy planowane jest wapnowanie, gdyż wapno 

przyśpiesza rozkład (mineralizację) obornika, powodując przy tym pewne straty azotu, 

a także uwstecznienie fosforu. Jeśli jednak obydwa zabiegi muszą zostać wykonane, to 

nawozy wapniowe należy wywieźć na ściernisko, zaś obornik późną jesienią lub wiosną 

w odstępie czasowym minimum 6 tygodni. 

Wymieszanie nawozu z glebą należy przeprowadzić w sposób najszybszy z możliwych (zaleca 

się termin maksymalnie 12 godzin od zastosowania) z uwagi na to, że znaczna część 

amoniaku ulatnia się w ciągu pierwszych 12 godzin od zaaplikowania na polu. Im szybciej 

obornik zostanie wymieszany z glebą, tym straty azotu będą mniejsze. Późne przyoranie 

obornika powoduje obniżenie jego wartości nawozowej, przekładając się tym samym na 

zmniejszone plony rośliny uprawnej (wykres 1 i 2). 

1.5.2  Na jaką głębokość przyorać obornik 

Obornik powinien być przyorany na taką głębokość, aby w ciągu okresu wegetacyjnego mógł 

on w znacznym stopniu ulec rozkładowi. Optymalna głębokość przykrycia obornika zależy od 

zwięzłości gleby, okresu stosowania obornika i stopnia jego dojrzałości, czyli 

przefermentowania nawozu w czasie przechowywania. Ze względu na duże tempo 

mineralizacji na glebach lekkich (kilka tygodni) obornik powinno stosować się w mniejszych 
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dawkach (15–20 t/ha), ale częściej (co 2 lata), z przyoraniem na głębokość 15–25 cm. Na 

glebach cięższych rozkład nawozu trwa kilka miesięcy, dlatego zaleca się nawozić obornikiem 

odpowiednio wczesną jesienią z przyoraniem, a najlepiej wymieszaniem na głębokość 

kilkunastu centymetrów. Należy pamiętać, że zbyt głębokie przyorywanie obornika utrudnia 

jego rozkład, natomiast zbyt płytkie przyspiesza. Wartość ta zależy również od dawki 

obornika: im więcej masy zostaje przyorana, tym głębiej należy przyorywać. Głębsze 

przyoranie na glebach lżejszych wynika z zapewnienia do rozkładu nawozu większej ilości 

wilgoci, natomiast ilość powietrza jest tam wystarczająca, a nawet zbyt duża, przez co 

jego rozkład w tym miejscu następuje zbyt szybko, a niewielkie ilości cząstek koloidowych 

ograniczają kumulację humusu. Ważne jest także równomierne rozmieszczenie nawozu na 

polu, co znacznie ułatwia jego przyoranie/wymieszanie z glebą 

1.6  Kompost 
 

 Najwłaściwszą formą nawożenia gleb jest stosowanie kompostu. Pozwala on najskuteczniej 

przywrócić i utrzymać równowagę biologiczną gleby. Zawiera substancje organiczne, enzymy 

i witaminy. Jest jedynym nawozem, który możemy stosować w dowolnym (dozwolonym) 

terminie bez obawy przedawkowania i zanieczyszczenia środowiska. Podstawowym 

materiałem do kompostowania jest obornik, do którego można dodać wszelkie resztki 

roślinne z ogrodu i z gospodarstwa: chwasty bez nasion, przegniłe siano, wykoszone 

niedojady, łęty ziemniaczane, nieużytkowe części warzyw, liście, wykaszane trawy, odpadki 

kuchenne czy stare trociny.  

Niedozwolone jest natomiast stosowanie osadów ściekowych, odpadów komunalnych, 

nieprzebadanych odpadów przemysłu spożywczego i nawozów zwierzęcych z ferm 

przemysłowych. 

 

1.7 Gnojówka 
 

Ulatnianie się amoniaku ze zbiornika na gnojówkę można zmniejszyć przez pokrycie 

powierzchni gnojówki warstwą materiału organicznego zawierającego dużą ilość węgla (np. 

sieczka lub mączka słomiana czy też naturalny kożuch). Gnojówka zawiera dużą ilość łatwo 
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rozpuszczalnego azotu i potasu, w niewielkich dawkach (10–20 m3/ha), tylko na polach 

bezpośrednio przed uprawą, lub z pomocą węży wleczonych na rosnące rośliny. 

 

1.8 Bilansowanie różnych form nawożenia w rolnictwie ekologicznym 
 

Aby uwzględnić różne źródła składników nawozowych, należy sporządzić bilans składników. 

Można także skorzystać z programów nawożenia, uwzględniając tylko dozwolone w 

rolnictwie ekologicznym nawozy.  

Bilans będzie tym ważniejszy im bardziej nawozochłonna jest uprawa !!! 

Tabela 2. Bilans składników wygląda następująco: 

Potrzeby pokarmowe pszenicy          N P2O5 K2O   MgO 

pobranie z plonem 96 40 60 12 

straty 15 2,5 10 30 

Potrzeby 111 42,5 70 42 

Źródła      

z wietrzenia 0 7 15 17 

z opadu 20 2,5 15 12 

z resztek pożniwnych przedplonu 60 10 54 25 

wiązany symbiotycznie 15    

Dostarczone 95 19,5 84 54 

Bilans dla 1 ha pszenicy -16 -23,5 +14 +12 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych „Organic agriculture” B.Sarapatka, J.Urban, Prague 2009 

 

1.9 Należy przestrzegać przepisów rozporządzenia azotanowego1 !!! 

Rozporządzenie azotanowe obowiązuje wszystkich rolników, nie ma wyłączenia dla rolników 

ekologicznych. Co prawda nie stosują oni nawozów syntetycznych, ale rozporządzenie 

dotyczy wszystkich rolników stosujących nawozy zawierające azot czyli np. wszystkie nawozy 

organiczne (nie dotyczy resztek pożniwnych i nawozów zielonych). 

                                                                 
1
 Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 1339 z dnia 5 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 
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Źródła : 

1. kalkulatory potrzeb nawożenia znajdziemy tutaj: 

https://nawozy.eu/wiedza/multimedia/kalkulatory 

2. „Rolnictwo ekologiczne w praktyce ” B.Sarapatka, J.Urban, Warszawa 2012 

3. Bilans składników pokarmowych i zasady jego liczenia. M. Krysztoforski 
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Zasady użycia nawozów azotowych w tym naturalnych  - dotyczy także gospodarstw ekologicznych

Roczna dawka nawozu naturalnego wykorzystywanego rolniczo nie może przekraczać jego ilości zawierającej nie więcej niż 

170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

Zabrania się nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lubprzykrytych śniegiem

Nawozy naturalne stosuje się  na gruntach ornych w terminie  1 marca do 31 października

Nawozy naturalne stosuje się  w uprawach trwałych (np. krzewy, sady), wieloletnich (np. truskawki, rabarbar) i na trwałych 

uzytkach zielonycvh w terminie 1 marca 30 listopada w terminie  1 marca do 31 października

Nie stosuje się nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych (odległosci wymieniono w rozporzadzeniu, 

oddzielnie dla terenów płaskich, oddzielnie dla nachylonych w kierunku wód).

Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający 

przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku 

inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

 Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.

Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 

miesięcy.

Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie 

obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez 

cały rok.
Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości mniejszej niż 25 m od linni brzegu wód i ujęć 

wodnych

Wszystkie gospodarstwa posiadajace powyżej 10 ha lub 10 DJP zwierząt stanu średniorocznego  są zobowiazane do 

posiadania planu nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu, 2) prowadzą ewidencję zabiegów 

agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Przyjmowanie lub zbywanie nawozu naturalnego musi być udokumentowane umową pisemną.

https://nawozy.eu/wiedza/multimedia/kalkulatory
http://iung.pl/dpr/Mat_szkoleniowe/6.pdf


13 

 

2. Nawożenie środkami spoza gospodarstwa. 
 

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale nawożenie w rolnictwie ekologicznym nie jest 

procesem wnoszenia pojedynczych składników do gleby lecz umiejętnym gospodarowaniem 

próchnicą. Mówi o tym rozporządzenie 834/2007: „Ekologiczna produkcja roślinna powinna 

przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. 

Rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do 

gleby nawozów rozpuszczalnych”. W przypadku zrównoważenia produkcji roślinnej i 

zwierzęcej taka sytuacja jest możliwa, ale w przypadku upraw bardziej wymagających np. 

warzyw  może okazać się konieczne wprowadzenie środków zewnętrznych, czyli nawozów 

spoza gospodarstwa, dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.  

Nawozy mineralne mogą być stosowane, ale jedynie w postaci zmielonych kopalin.  

Podstawą nawożenia mineralnego powinna być analiza gleby, dlatego też w niniejszej ulotce 

nie podajemy „przeciętnych” dawek nawozów, jakie powinno stosować się pod uprawy. O 

ilości zastosowanych nawozów powinna decydować analiza gleby. Zgodnie z 

rozporządzeniem 889/2008 do nawożenia w rolnictwie ekologicznym można stosować 

substancje wykazane w załączniku I. W Polsce jednostką organizacyjną oceniającą i 

potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa 

ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji 

ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach. Najbezpieczniej dla 

rolnika jest zastosować nawóz, który znajduje się na liście prowadzonej przez IUNG. Lista jest 

sukcesywnie uaktualniana, ale niestety zdarzają się na niej również pozycje, których nie ma 

na rynku, np. nawozy Ekosol.  

Nawozy dostępne na liście można podzielić m.in. na nieorganiczne, organiczno-mineralne, 

organiczne oraz środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, środki 

wapnujące. Poniżej przedstawimy środki z poszczególnych grup. Dla uszczegółowienia 

informacji czytelnicy mogą jeszcze skorzystać z wyszukiwarki nawozów dostępnej pod 

adresem: http://www.ipm.iung.pulawy.pl/fert/fert.aspx?show=true .  
Wyszukiwarka jest jedynie narzędziem pomocniczym, ponieważ aktualny wykaz nawozów można znaleźć na 

stronie Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod adresem 

http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf.  

 

 

2.1 Nawozy do stosowania doglebowego 

2.1.1. Nawozy nieorganiczne 
2.1.1.1. Nawozy nieorganiczne zawierające potas (K) 
 

Potas jest składnikiem, które spełnia szereg funkcji w roślinie. Odpowiada za gospodarkę 

wodą – rośliny dobrze zaopatrzone w potas mają niski współczynnik transpiracji i wyższą siłę 

ssącą, tzn. lepiej pobierają wodę glebową i utrzymują ją w komórkach liści (niedobór potasu 

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/fert/fert.aspx?show=true
http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf
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objawia się m.in. zwiędłym pokrojem roślin). Zużywają mniej wody na wyprodukowanie 

suchej masy, są odporniejsze na suszę i przymrozki. Odpowiednie zaopatrzenie w potas 

zapewnia lepsze pobieranie azotu i jego przemiany w roślinie. Ponadto przyczynia się do 

zmniejszenia czynników stresogennych dla roślin, a także podatności na wyleganie i 

wymarzanie oraz inwazję chorób i szkodników. Niedobory potasu mogą występować na 

glebach lżejszych, ponieważ jest z nich łatwo wymywany. Przedłużająca się susza powoduje 

uwstecznianie potasu. Z kolei nadmiar potasu może blokować pobieranie Mg i Ca. 

 

Nr świadectwa na wykazie 
nawozów i środków 
poprawiających  
właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez IUNG 

Nawóz, 
producent 

Dodatkowe informacje  

NE/9/2005 Magnesia-Kainit® 
, K+S 

sól potasowa surowa, zawiera 9 % K2O, 4 % MgO, sposób 
stosowania: doglebowo 

NE/19/2005 Patenkali®, K+S siarczan potasowy z magnezem , granulowany, zawiera 
30 % K2O, 10 % MgO , 42,5 % SO3, sposób stosowania: 
doglebowo 

NE/20/2005 Hortisul®, K+S siarczan potasowy, zawiera 52 % K2O  , 45 % SO3, sposób 
stosowania:   dolistnie,  i ferygacja 

NE/125/2010 Nawóz 
ekologiczny 0-8-
18, LUVENA  

nawóz wieloskładnikowy zawiera 5% P2O5 rozp. w 
kwasach mineralnych,  4,5% P2O5 rozp. w 2% kwasie 
mrówkowym, 18,0% K2O, 8,0%  MgO, 12,0%  S, sposób 
stosowania: doglebowo 

NE/148/2011 KALISOP®, K+S siarczan potasu pylisty, zawiera 51% K2O, 45 % SO3, 

sposób stosowania: doglebowo 

NE/374/2017 PHYSIO-NATUR 
PKS 41, Timac 
Agro 
 

nawóz wieloskładnikowy granulowany zawiera 15% K2O,  
53% CaCO3, 13% P2O5, 2% MgO, 13% SO3, sposób 
stosowania: doglebowo 
 
 

NE/382/2017 KALISOP®PLUS, 
K+S 

siarczan potasu granulowany, zawiera 50 % K2O, 45 % 
SO3, sposób stosowania: doglebowo 

NE/345/2017 Polysulphate ® 
GP, LUVENA S.A. 

siarczan potasu, zawiera 14% K2O , 48% SO3, 6% MgO,  
17% CaO, sposób stosowania: doglebowo 

NE/359/2017 VuLCan  K, „ECO-
STAB” Sp. z o.o 
 

nawóz wieloskładnikowy granulowany, zawiera 15,6% 
K2O,  1,72% MgO,  8,96% CaO , 1,12 %, sposób 
stosowania: doglebowo 

NE/345/2016 Polysulphate ® 
GP 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera  14,0% K2O , 15,5% 
CaO,  6,0% MgO, 4,4 % Na2O, 42,0%  S-SO3,   5,0% C, 
sposób stosowania: doglebowo 
   

NE/472/2019 PhysioNatur 47, 
Timac Agro 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 53 % CaCO3, 13 % P2O5, 
15 % K2O, 2 % MgO, 13 % SO3

 ,
 sposób stosowania: 

doglebowo 

NE/386/2017 HAIFA SOP BIO, 
HAIFA NORTH 
WEST EUROPE 
BVBA 

siarczan potasu K2O - 52%, S-SO4 - 44% 
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2.1.1.2. Nawozy nieorganiczne zawierające fosfor (P): 
 

Fosfor wpływa na rozwój części generatywnych i systemu korzeniowego. Przy niskiej i bardzo 

niskiej zasobności fosforu występuje niska zdolność kiełkowania nasion, rośliny słabo się 

krzewią, a korzenie nie rozwijają się.   Zahamowaniu ulega wzrost części nadziemnej. Rośliny 

przebarwiają się na purpurowo – fioletowo. Czynnikiem decydującym o dostępności fosforu 

jest odczyn gleby – przy zbyt kwaśnym lub zasadowym fosfor przechodzi w formy 

niedostępne dla roślin. Nawożenie fosforem najlepiej przeprowadzić jesienią, po zbiorze 

rośliny przedplonowej.  

 

Nr świadectwa na wykazie 
nawozów i środków 
poprawiających  
właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez IUNG 

Nawóz, 
producent 

Dodatkowe informacje  

NE/107/2008 Fosforyt Eko, 
Gdańskie Zakłady 
Nawozów 
Fosforowych 
"FOSFORY" 

30,8%  P2O5 rozp. w kwasach mineralnych 
15,7% P2O5 rozp. w 2% kwasie mrówkowym, sposób 
stosowania: doglebowy 

NE/125/2010 Nawóz 
ekologiczny 0-8-
18, LUVENA 

nawóz wieloskładnikowy zawiera 5% P2O5 rozp. w 
kwasach mineralnych,  4,5% P2O5 rozp. w 2% kwasie 
mrówkowym, 18,0% K2O, 8,0%  MgO, 12,0%  S, sposób 
stosowania: doglebowy 

NE/374/2017 PHYSIO-NATUR 
PKS 41, Timac 
Agro 

nawóz wieloskładnikowy granulowany zawiera 15% 
K2O,  53% CaCO3, 13% P2O5, 2% MgO, 13% SO3, sposób 
stosowania: doglebowy 
 
 

NE/442/2018 DOLOPHOS 15, 
DuKa Polska Sp. z 
o. o 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 46 % CaO , 65 % 
CaCO3,  15 % MgCO3, 15 % P2O5 rozp. w kwasach 
mineralnych,  9 % P2O5  rozp. w 2% kwasie mrówkowym 
   

NE/443/2018 DOLOPHOS 26, 
DuKa Polska Sp. z 
o. o 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 31 % CaO, 26 % P2O5  
rozp. w kwasach mineralnych, 15 % P2O5 rozp. w 2% 
kwasie mrówkowym 

NE/444/2018 ÖKOPHOS PLUS, 
DuKa Polska Sp. z 
o. o 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 31 %  CaO, 38 % 
CaCO3, 15 % MgCO3, 5 % P2O5, 4 % S, 8 % SiO2, Mn - 
400 mg/kg, Cu - 90 mg/kg, Zn - 90 mg/kg, Se - 4,5 mg/kg 

NE/465/2019 AR Fosforan Plus, 
ARCHEMIC Sp. z 
o. o. 

23,2% P2O5, sposób stosowania: doglebowy 

NE/472/2019 PhysioNatur 47, 
Timac Agro 

nawóz wieloskładnikowy, 53 % CaCO3, 13 % P2O5, 15 % 
K2O, 2 % MgO, 13 % SO3  

NE/473/2019 PHYSIO MESCAL 
G 18, Timac Agro 
Polska 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 18,8% P2O5 rozp. w 
kwasach mineralnych , 15,1% P2O5 rozp. w 2% kwasie 
mrówkowym,  36,7%  CaO, 7,3%, MgO,  5,1% S-SO3,   
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2.1.1.3. Nawozy nieorganiczne zawierające magnez (Mg): 
 

Magnez jako składnik chlorofilu przyczynia się do intensywności procesu fotosyntezy oraz  

pobudza system korzeniowy do wzrostu i pobierania składników pokarmowych.  Kontroluje 

również pobieranie i przekształcenie azotu w białko. Niedobory na liściach mogą powodować 

powstawanie chlorotycznych plam na liściach, a następnie zamieranie liści.  

 

Nr świadectwa na wykazie 
nawozów i środków 
poprawiających  
właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez IUNG 

Nawóz, 
producent 

Uwagi 

NE/9/2005 Magnesia-Kainit® 
, K+S 

sól potasowa surowa, zawiera 9 % K2O, 4 % MgO, 
sposób stosowania: doglebowo 

NE/18/2005 EPS Top, K+S 
Polska Sp. z o.o 

MgO - 16% magnezu rozpuszczalnego w wodzie, do 
stosowania dolistnego 
   

NE/19/2005 Patenkali®, K+S siarczan potasowy z magnezem , granulowany, zawiera 
30 % K2O, 10 % MgO , 42,5 % SO3, sposób stosowania: 
doglebowo 

NE/149/2011 ESTA® Kieserit 
pylisty 

Nawóz zawierający magnez i siarkę, MgO - 27%, S-SO3 - 
55%, sposób stosowania: doglebowo 
   

NE/150/2011 ESTA® Kieserit 
granulowany 

Nawóz zawierający magnez i siarkę, MgO - 25%, S-SO3 - 
50%, sposób stosowania: doglebowo 
   

NE/442/2018 DOLOPHOS 15, 
DuKa Polska Sp. z 
o. o 

46 % CaO , 65 % CaCO3,  15 % MgCO3, 15 % P2O5 rozp. w 
kwasach mineralnych,  9 % P2O5  rozp. w 2% kwasie 
mrówkowym 
   

NE/473/2019 PHYSIO MESCAL 
G 18, Timac Agro 
Polska 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 18,8% P2O5 rozp. w 
kwasach mineralnych , 15,1% P2O5 rozp. w 2% kwasie 
mrówkowym,  36,7%  CaO, 7,3%, MgO,  5,1% S-SO3,   

 

 

 

2.1.2 Nawozy organiczne pochodzenia przemysłowego 
 

Nawozy te mają takie samo zadanie jak nawozy produkowane w gospodarstwie, czyli 

zwiększenie żyzności i urodzajności gleb. Zawierają wszelkiego rodzaju składniki pokarmowe, 

makroelementy, mikroelementy  oraz inne substancje, takie jak aminokawasy, kwasy 

huminowe, drożdze.  Bazą tych nawozów  stanowią  przekompstowane  oborniki zwierzęce 

(bydlęce, owcze), wemikomposty (przerabiane przez dżdżownice) oraz inne substancje 

organiczne (roślinne). Ze względu na to, że w rolnictwie ekologicznym nie ma dozwolonych 

żadnych nawozów mineralnych azotowych, źródłem azotu są nawozy organiczne.  
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Nr świadectwa na wykazie 
nawozów i środków 
poprawiających  
właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez IUNG 

Nawóz, producent Uwagi 

NE/45/2005 NATURA,  
ELKUR Franciszek 
Kurowski  

nawóz organiczny, zawiera  N - 4%, P2O5 - 12,5%, CaO - 
12%, MgO - 3,3%; 

NE/62/2006 HUMVIT-BIO 
SYPKI,  HOST 
International 

nawóz organiczny, wermikompost 

NE/144/2011 SAPROPEL, Biuro 
Usług 
Konsultingowych 

osady denne zbiorników słodkowodnych 

NE/211/2012 Fertil, NaturalCrop 
Poland 

nawóz organiczny, zawiera azot organiczny (N)12,5%, 
SO3- 4,4 %, Bor 100 mg/kg, Zn-61 mg/kg, Cu-20 mg/kg, 
Mn -18 mg/kg, Inne składniki mineralne: P, K, Ca, Mg, 
Fe 

NE/222/2013 OBORVIT, GBS-
ECO Sp. z o.o. 

nawóz organiczny, obornik bydlęcy, zawiera N - 0,56%, 
P2O5 - 0,19%, K2O - 0,19%, CaO - 1,05%, MgO - 0,13%, 
zaw. substancji organicznej - 52,5%;  

NE/223/2013 OBORVIT, GBS-
ECO Sp. z o.o. 

nawóz organiczny, obornik koński, zawiera N - 0,75%, 
P2O5 - 0,39%, K2O - 0,41%, CaO - 2,12%, MgO - 0,26%, 
zaw. substancji organicznej - 46,7% 

NE/224/2014 ECOTORFMIX, 
GBS-ECO 

mieszanka torfu i obornika 

NE/256/2014 Bionta Organic 
Universal, Green 
Production Poland 
Sp 

nawóz organiczny, N - 5,0%, P2O5 - 3,0%, K2O - 5,0%, 
CaO - 1,7%, MgO - 0,78%, Na - 0,86%, S - 3,65%, zaw. 
suchej masy - 88,8%, sposób stosowania doglebowo 

NE/259/2014 TOPMIX 4-2-10, 
Agro Synteza Sp 

nawóz organiczny, obornik kurzy 80%, potas 20% 
(Vinasse-Kali) , zawiera N - 4,0%, P2O5 - 4,58%, K2O - 
12,0% 

NE/260/2014 TOPMIX 6-8-10, 
Agro Synteza Sp 

nawóz organiczny, obornik kurzy 77%, fosforyt 23%, 
zawiera N - 4,0%, P2O5 - 4,58%, K2O -12,0% 

NE/265/2014 BIOAGENASOL, 
AGRANA STARKE 
GMBH 

nawóz organiczny, zawiera N - 5-6%, P2O5 - 1,7-2,5%, 
K2O - 1,5-2,2%, MgO - 0,6%, zaw. substancji organicznej 
- 85-90%, składniki: wywar kukurydziano zbożowy, 
melasa, sposób stosowania: doglebowo 

NE/268/2014 BIOSOL, FHU 
„AGROMEX 

nawóz organiczny, zawiera N - 7,05%, P2O5 - 1,2%, K2O 
- 0,58%, MgO - 0,06%, Na2O - 1,18%, S - 0,38%, zaw. 
substancji organicznej - 95,0% 
   

  NE/269/2014 ILSADRIP FORTE, 
NaturalCrop 
Poland    

nawóz organiczny, zawiera N - 9,0%, C - 24,5%, 
aminokwasy lewoskrętne, zawiera kolagen pochodzenia 
zwierzęcego 
   

NE/270/2014 BIOHUMUS 
nawóz 
uniwersalny, 
AGRECOL 

nawóz organiczny, N - 0,3%, P2O5 - 0,15%, K2O - 0,28%; 
zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 
nawóz wyprodukowany na bazie wermikompostu - 
produktu dżdżownic kalifornijskich 
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NE/271/2014 BIOHUMUS 
nawóz do roślin 
kwitnących,  
AGRECOL 

nawóz  organiczny, zawiera  N - 0,12%, P2O5 - 0,17%, 
K2O - 0,32%, nawóz wyprodukowany na bazie 
wermikompostu - produktu dżdżownic kalifornijskich 

NE/272/2014 BIOHUMUS 
nawóz do roślin 
zielonych, 
AGRECOL 

nawóz organiczny, zawiera N - 0,28%, P2O5 - 0,16%, 
K2O - 0,19%; zawiera produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, nawóz wyprodukowany na bazie 
wermikompostu - produktu dżdżownic kalifornijskich 
   

NE/285/2015 Florovit pro 
natura obornik 
owczy 
granulowany, 
GRUPA INCO S.A. 

obornik owczy granulowany, zawiera N org 1,4    %, 
P2O5 1,0 %, K2O 1,2 %, Ca 2,2 %, Mg 0,5 %              
 

NE/286/2015 Happy Green, HRD 
GmbH 

nawóz organiczny z ekstraktami roślinnymi, melasą, 
zawiera P2O5 - 0,02%, K2O - 0,08%, MgO - 0,03%, zaw. 
suchej masy - 5,74% 

NE/295/2016 Verbio Flora, 
Verbio Polska 

nawóz organiczny, poferment z biogazowni 
wykorzystującej do produkcji słomę zbóż, produkt 
ekologiczny, zawiera N - 0,43%, P2O5 - 0,94%, K2O - 
0,33%, zaw. substancji organicznej - 86,54% 

NE/299/2016 Verbio Humus,  
Verbio Polska  

nawóz organiczny, pozostałość po produkcji biogazu i 
bioetanolu z surowców roślinnych (zboża i kukurydzy), 
zawiera N - 0,49%, P2O5 - 0,85%, K2O - 0,41% 

NE/300/2016 AZOCOR® 105 Mączka z piór (35%), rogi i kopyta (10%), makuchy 
(55%), zawiera  N 10,5% 

NE/338/2014 FertiBio 48 , 
Moolenaar BV, 
Loosterweg 33, 
2215 TM 
Voorhout, 
Holandia 

nawóz organiczny z ziarna kukurydzy, zawiera  N - 3,5%, 
P2O5 - 3,8, K2O - 3,0% 
   

NE/343/2017 Bioilsa 12,5, 
NaturalCrop 
Poland Sp.  

nawóz organiczny, zawiera  N - 6,0%, P2O5 - 5,0%, K2O 
- 13,0%, MgO - 2,0%, SO3 - 10,0%, Corg - 18,0%,  

NE/380/2017 EKOFERT L, 
POLTOPS 

nawóz organiczny, zawiera N - 3,17%, P2O5 - 0,50%, 
K2O - 3,73%, MgO - 0,23%, zaw. substancji organicznej - 
88,4%, wyprodukowany z wyselekcjonowanych frakcji 
roślin bobowatych, produkt ekologiczny 

NE/385/2017 KOMPOST 
GRANULOWANY, 
Fertigo Celina 
Koch 

nawóz organiczny, zawiera N - 3%, P2O5 - 2%, K2O - 6% 

NE/385/2017 OBORNIK KURZY 
GRANULOWANY 
EKO, Fertigo 
Celina Koch 

nawóz organiczny, zawiera N - 4%, P2O5 - 3%, K2O - 3%, 
CaO - 9%, MgO - 1% 

NE/420/2018  GRENA ULTRA 
MICRO, P.H.U. 
AGROMAL 

nawóz organiczny N - 7%, N-NH4 - 2,01%, P2O5 - 1,53%, 
K2O - 0,52%, MgO - 0,66, CaO - 21,7%, zaw. substancji 
organicznej - 56,1%; zawiera produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego, zawiera aminokwasy, kwasy 
huminowe i fulwowe 

NE/425/2018 Viano MixProf Bio 
4 NPK 3-6-12(+3), 

nawóz organiczny, skład: mączka mięsno-kostna; wywar 
z melasy, skała magnezu, łupiny kakaowca 
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Vastjo Jarosław 
Poskrobko 

NE/428/2018 SUPERPLON, 
Nadmorskie 
Elektrownie 
Wiatrowe Darżyno 

nawóz organiczny, poferment z materiału roślinnego i 
przetwórstwa rolno-spożywczego (kiszonka kukurydzy, 
wytłoki, przeterminowane warzywa), zawiera N - 0,47%, 
N-NH4 - 0,26%, P2O5 - 0,16%, K2O - 0,34%, MgO - 
0,05% 

NE/430/2018 BIOPOWER 
GRANULOWANY 
Bioeko Sp,  

nawóz organiczny, N - 3,44%, P2O5 - 3,63%, K2O - 
2,33%, zaw. substancji organicznej - 67,0%, 
przefermentowany pomiot kurzy po suszeniu i 
granulacji 

NE/432/2018 AGROLINIJA-
GRAN 

kompostowany obornik bydlęcy, zawiera N - 3,19%, 
P2O5 - 1,48%, K2O - 7,02%, CaO - 3,78%, MgO - MgO - 
1,26%, B - 47 mg/kg, Cu - 13 mg/kg, Mn - 210 mg/kg, 
Mo - 3,6 mg/kg, Zn - 110 mg/kg., sposób stosowania: 
doglebowo 

NE/440/2018 ORGANIC, MINEX-
INVEST Sp. z o. o. 

poferment z biogazowni m. in. z kiszonki kukurydzy, 
obornika, gnojowicy, serwatki, flotatów z oczyszczalni 
ścieków mleczarskich oraz odpadów z przemysłu rolno-
spożywczego 
, zawiera N - 0,45%, P2O5 - 0,41%, K2O - 0,92%, zaw. 
substancji organicznej - 51,0%; 

NE/441/2018 Viano MIixProf 
Bio 1 NPK 9-3-3, 
Vastjo Jarosław 
Poskrobko 

nawóz organiczny, skład: mączka z: krwi, piór, mięsno-
kostna; wywar z melasy, łupiny kakaowca 

NE/448/2018 CDN NATURA, 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo 
Usługowe CDN 

nawóz organiczny, obornik bydlęcy ganulowany 

NE/450/2018 SUMIN NAWÓZ 
ORGANICZNY 
GRANULOWANY, 
Fargo PW 
Grzegorz Klejnich   

nawóz organiczny, wywar gorzelniany, melasa, skrobia 
(kukurydziana i ziemniaczana), zawiera N - 5,65%, P2O5 
- 1,65%, K2O - 1,66%, MgO - 0,66%, CaO - 0,1%, zaw. 
substancji organicznej - 92,4% 
   

NE/474/2018 Nawóz do 
warzyw, ziół i 
owoców, 
Producent 
AGRECOL Sp. z 
o.o. 

nawóz organiczny, zawiera N– 0,08%, P2O5-0,05% 
potas K2O – 0,12% 

NE/482/2017 Nawóz organiczny 
NPK 4-3-3 bio, 
Moolenaar BV, 
Loosterweg 33, 
2215 TM 
Voorhout, 
Holandia 

nawóz organiczny, zawiera N całkowity-4,2 %, P2O5 – 3 
%,  K2O-2,8% CaO -9,0%, MgO-1,0% 
S-1,5%, Fe-1000 mg/kg, Mn-480 mg/kg, Zn-400 mg 

NE/506/2019 Nawóz Organiczny 
PLANTEO PELLET, 
Zielone Suszarnie 
Sp 

nawóz organiczny, pellet z makro i mikroelementami  
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2.1.3. Nawozy organiczno-mineralne: 
 

Nr świadectwa na 
wykazie nawozów i 
środków poprawia-
jących właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez 
IUNG 

Nawóz, producent Uwagi 

NE/133/2010 ROSAHUMUS, 
AGROSIMEX 

na bazie leonardytów– minerałw kopalnych, formy 
pośredniej  między torfem, zawiera K2O - 12,33%, 
Fe - 0,63%, zaw. substancji organicznej - 56,98% 

NE/229/2013 ROKOHUMIN – sypki, 
Rokosan 

zawiera N - 7,0% kwasy humusowe - 49,0% 

NE/282/2015  PLONAR ACTIVE, 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
EKODARPOL 

węgiel brunatny (90%), fosforyt, sól potasowa, 
dolomit, wapno nawozowe (łącznie 10%), zawiera 
P2O5 - 4,15%, K2O - 7,63%, CaO - 11%, zaw. 
substancji organicznej - 40,0% 

NE/296/2016 FERTIL C-N-S, Natural 
Crop Poland 

kolagen pochodzenia zwierzęcego, siarka 
elementarna, zawiera C organiczny - 30,0%, N 
organiczny - 10,0%, S - 44,0% 

NE/298/2016 ASL, VERBIO – POLSKA pozostałości po fermentacji metanowej wywaru 
gorzelnianego, słoma zbóż, zawiera N - 10,2%, N-
NH4 - 8,28% 

NE/325/2016 HUMUS-ONE, TTT Sp. z 
o.o. 

organiczny kolagen (agrogel), siarczan potasu, 
dolomit, fosforyt miękki, zawiera N - 6,0%, P2O5 - 
5,0%, K2O - 13,0%, MgO - 2,0%, S-SO3 - 10,0%, 
Corg - 18,0% 

NE/326/2016 HUMUS-ONE PERFEKT, 
TTT Sp. 

ekstrakt kwasów humusowych z leonardytów z 
dodatkiem ekstraktów roślinnych, zawiera N - 
1,4%, P2O5 - 0,5%, K2O - 3,1%, Corg - 19,0% 

NE/335/2017 BIOSYR 
7/5/10Moolenaar BV 

nawóz organiczno-mineralny do trawników, 
siarczan potasu, przetworzone białko zwoierzęce, 
zawiera N - 7,0%, P2O5 - 5,0%, K2O - 10,0%, CaO - 
4,0%, p 

NE/336/2017 Classic J Ombio SDR 
5/2/5+2+1,5 Fe, 
Moolenaar BV 

przetworzone białko zwierzęce (mączka mięsno-
kostna, dolomit, siarczan żelaza, miazga roślinna 
(białko roślinne), zawiera N - 5,0%, P2O5 - 2,0%, 
K2O - 5,0% , MgO - 2,0%, Fe - 1,5% 

NE/337/2017 Classic J Ombio SDR 
5/2/5+2+1,5 , 
Moolenaar BV 

nawóz organiczno-mineralny przygotowujący 
trawnik na zimę z dodatkiem siarczanu żelaza, 
zawiera N - 5,0%, P2O5 - 2,0%, K2O - 5,0% , MgO - 
2,0%, Fe - 1,5% 

NE/391/2018 Uniwersalna odżywka 
do roślin, Moolenaar BV 

mączka z piór, mączka mięsno-kostna dla roślin 
ogrodniczych  
 

NE/392/2018 Odżywka do pomidorów 
granulat,  Moolenaar BV 

kompostowany obornik drobiowy, pierze, mączka 
mięsno-kostna, dla roślin ogrodniczych  

NE/393/2018 Odżywka do pomidorów 
granulat,  Moolenaar BV 

kompostowany obornik drobiowy, pierze, mączka 
mięsno-kostna, dla roślin ogrodniczych  

NE/400/2018 Odżywka do warzyw i 
sałat granulat, 
Moolenaar BV 

kompostowany obornik drobiowy, pierze, mączka 
mięsno-kostna 

NE/401/2018 Odżywka do truskawek , 
Moolenaar BV 

kompostowany obornik drobiowy, pierze, mączka 
mięsno-kostna 
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3.1.Nawozy do stosowania dolistnego: 
 

3.1.1. Nawozy mineralne 
 

Nr świadectwa na 
wykazie nawozów i 
środków poprawiających  
właściwości gleby 
zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie 
ekologicznym przez IUNG 

Nawóz, producent Uwagi 

NE/18/2005 EPS Top, K+S Polska Sp. 
z o.o 

nawóz nieorganiczny magnezowy, zawiera MgO - 
16% magnezu rozpuszczalnego w wodzie 
   

NE/20/2005 Hortisul®, K+S nawóz nieorganiczny potasowy, zawiera siarczan 
potasowy, zawiera 52 % K2O  , 45 % SO3, sposób 
stosowania:   dolistnie,  i fertygacja 

NE/28/2005 LABICUPER roztwór 
nawozowy,  
Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 
Polger-Kido 

nawóz nieorganiczny mikroelementowy 
miedziowy, zawiera Cu - 4,06% rozpuszczalna w 
wodzie 

NE/104/ 2008 BORMAX, Intermag nawóz nieorganiczny, z mikroelementem borem , 
zawiera 11 % B 

NE/108/ 2009 CALIO, OŚRODEK 
PRZYGOTOWAŃ DO 
DZIAŁAŃ 
EKSTREMALNYCH W 
WARUNKACH 
GÓRSKICH 

nawóz nieorganiczny wapniowy wyprodukowany 
ze skorup skorupiaków morskich, zawiera 19,4% 
CaO 

NE/116/2009 Akra Blatt, AgrO-
KOMBI  

nawóz nieorganiczny wieloskładnikowy 
mikroelementowy , zawiera MgO - 6%, Cu - 0,8%, 
Fe - 1,5%, Mn - 0,7%, Zn - 0,4% 
   

NE/117/2009 Akra Plus 9, AgrO-
KOMBI 

nawóz nieorganiczny wieloskładnikowy 
mikroelementowy , zawiera Cu - 0,5%, Fe - 1,5%, 
Mn - 0,5%, Mo - 0,2%, Zn - 0,6%, S - 3,5% 

NE/118/2009 Akra Stroh R, AgrO-
KOMBI 

nawóz nieorganiczny, wieloskładnikowy, 
mikroelementowy  zawiera Cu - 0,5%, Fe - 2%, Mn 
- 0,5%, Mo - 0,1%, Zn - 0,6% 

NE/121/2009 NATURAL GREEN, 
Natural Green Polska 

nawóz nieorganiczny, mnineralny, zawierający 
wapń rozdrobniony kalcyt, zawiera CaCO3 - 86%, 
CaO - 44,1%, MgO - 3,42%, Cu - 4 mg/kg, Fe - 5400 
mg/kg, Mn - 160 mg/kg, Zn - 11 mg/kg 

NE/122/2009 Lithovit, Zeovita GmbH nawóz nieorganiczny z wapniem i 
mikroelementami, CaCO3 - 84,5%, MgCO3 - 4,6%, 
SiO2 - 7,6%, Fe - 0,75%, Mn - 0,017% 

NE/135/2011 Phosphocal®, 
NaturalCrop Poland  

nawóz nieorganiczny, wieloskładnikowy z 
wapniem i krzemem, fosforem, wyprodukowany z 
kalcytu, fosforanu magnezu i zeolitu, zawiera CaO - 
36,4 %, SiO2 - 19,6%, P2O5 - 7,14%, MgO - 1,45%, 
K2O - 0,65% 

NE/137/2011 Herbagreen®Basic, 
NaturalCrop Poland  

nawóz nieorganiczny na bazie wapienia morskiego, 
wieloskładnikowy, zawiera 38,3%, CaO, 14,3% 
SiO2,  2,1%, MgO,  0,5%, S-SO3,  0,1%, P2O5, 0,1% 
K2O 
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NE/142/2011 Akra SAAT, AgrO-
KOMBI 

nawóz nieorganiczny wieloskładnikowy  MgO - 
0,2%, Na - 0,22%, Cu - 1,5%, Fe - 0,2%, Mn - 1,2%, 
Zn - 0,012% 

NE/262/2014 EKOLISt mono BOR, 
Ekoplon 

nawóz nieorganiczny z mikroelementem borem, 
zawiera 11 % B 

NE/306/2016 agriOptimim Sunset, 
PRP Polska Sp. z o.o 

nawóz nieorganiczny potasowo- magnezowy, 
zawiera K2O - 3,5%; MgO - 0,46% 

NE/375/2017 FERTILEADER TONIC, 
Timac Agro Polska 

nawóz nieorganiczny, mikroelementowy z miedzią i 
manganem  Cu - 4,8%, Mn - 7,7% 

NE/376/2017 FERTILEADER GOLD, 
Timac Agro Polska 

nawóz nieorganiczny, mikroelementowy, borowo-
molibdenowy, zawiera B - 5,7%, Mo - 0,35% 

NE/377/2017 FERTILEADER LEOS, 
Timac Agro  

nawóz organiczny, mikroelementowy, borowo-
cynkowy, zawiera B - 1,7%, Zn - 2,6% 

NE384/2017 Nano Active, 
Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 
„Chemirol” 

nawóz nieorganiczny wieloskładnikowy 
mikroelementowy, MgO -4%, Ca rozp. w H2O - 2%, 
Ca całk. - 36%, Fe - 0,020%, Mn - 0,010%, Zn - 
0,002% 

NE/433/2018 Microcat BAL, Vitera 
Polska  

nawóz nieorganiczny cynkowy, zawiera 3,32% Zn  

NE/446/2018 Optysil Eko, Intermag nawóz nieorganiczny  z krzemem, zawiera 16,5% Si-
SiO2  

NE/447/2018 Pro-Siarka S 800 S.C.,  
Zakłady Chemiczne 
"Siarkopol" Tarnobrzeg 

nawóz nieorganiczny, siarkowy, zawiera siarkę 
elementarną, S - 61,1% 

NE/455/2018 ALGASIL, Altinco nawóz potasowo-siarkowy, 9,59% K2O rozp. w 
wodzie,  20,11% SiO2 rozp. w wodzie  

NE/481/2019 INGREEN BOR-MIEDŹ, 
Jednostka 
Innowacyjno-
Wdrożeniowa "Inwex" 

nawóz nieorganiczny borowo-miedziowy, zawiera 
B - 4,91%, Cu - 0,948% 

 

 

3.1.2. Nawozy organiczno-mineralne – zawierają poza składnikami mineralnymi różne składniki 
m.in. algi i kwasy huminowe.  

 

   

NE/328/2016 Farmers Best, Eric 
Lüdemann 
GreenGrow-
International 

nawóz organiczno-mineralny, zawiera K2O - 1,9%, 
MgO - 0,93%, S - 1,2%, zaw. substancji organicznej - 
33,3% (s.m.), zawiera dodatkowo algi  

NE/417/2018 ROKOHUMIN KLASIK nawóz organiczno-mineralny,  wieloskładnikowy, 
zawiera makro i mikroelementy,  N - 4%, P2O5 - 9%, 
K2O - 14%, kwasy huminowe - 13%, mikroelementy: B, 
Cu, Mn, Zn, Mo 

NE/455/2018 ALGASIL, Altinco nawóz organiczno-mineralny,  potasowo-krzemowy, 
9,59% K2O rozp. w wodzie,  20,11% SiO2 rozp. w 
wodzie, z dodatkiem ekstraktu z alg: Ascophyllum 
nodosum, Sorgassum i Laminaria 
   

NE/504/2019 RAIZA MIX, 
Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe  
„CHEMIROL” 

płynny preparat do zaprawiania nasion, zawiera 
aminokawasy, N, B, Zn,Fe, Mn, Mo 
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3.1.3 Nawozy  organiczne 
 

NE/230/2017  AMINOSOL, AZELIS POLAND nawóz  organiczny dolistny azotowo-
potasowy zawiera 9,4 % azotu ogólnego; 
1,1 %  K2O, 56 – 58 % aminokwasów i 
peptydów 

NE/361/2017 Florovit pro natura BIOnawóz do 
ozdobnych roślin domowych , 
owoców i balkonowychGRUPA INCO 

Nawóz organiczny dolistny, zawiera 2 % 
N całkowitego, 5,5 % K20, 0,6 % CaO 

NE/362/2017 Florovit pro natura BIOnawóz do 
warzyw, owoców i ziół, GRUPA INCO 

nawóz organiczny dolistny, zawiera 2% N 
azotu całkowitego; 0,3%  P2O5; 5,5%  
K

2
O; 0,6%  CaO. 

NE/444/2018 ÖKOPHOS PLUS, DuKa Polska Sp. z o. 
o 

nawóz wieloskładnikowy, zawiera 31 %  
CaO, 38 % CaCO3, 15 % MgCO3, 5 % 
P2O5, 4 % S, 8 % SiO2, Mn - 400 mg/kg, Cu 
- 90 mg/kg, Zn - 90 mg/kg, Se - 4,5 mg/kg 

NE/457/2019 ELVITA ALGA, GREEN HAS ITALIA  nawóz organiczny N - 2,0%, C org - 
14,0%, zaw. substancji organicznej - 
50,0%, zawiera wyciąg drożdży i 
brunatnych alg morskich Ecklonia 
maxima 

NE/458/2019 ELVITA  PROMES, GREEN HAS ITALIA  nawóz organiczny N - 2,0%, C org - 
14,0%, zaw. substancji organicznej - 
50,0%, zawiera wyciąg drożdży i 
brunatnych alg morskich Ecklonia 
maxima, do stosowania zarówno 
dolistnego i doglebowego 

NE/459/2019 GREIT VG, GREEN HAS ITALIA nawóz z aminokwasami N - 5,0%, Norg - 
5,0%, Corg - 16,0%, liczba aminokwasów 
- 20,0%, aminokwasy wolne - 12,0%, do 
stosowania zarówno dolistnego i 
doglebowego 

NE/460/2019 ELVITA  Amino , GREEN HAS ITALIA nawóz organiczny, N - 5,0%, Norg - 5,0%,  
C org - 16,0%, liczba aminokwasów - 
20,0%, aminokwasy wolne - 12,0%,  
zalecany  do stosowania w formie 
aplikacji dolistnej lub za pomocą systemu 
nawadniającego (fertygacji), zawiera 
aminokwasy roślinne 

NE/461/2019 ZAMINOL , GREEN HAS ITALIA nawóz organiczny N org - 7,2%, C org - 
21,2%, liczba aminokwasów - 44,5%; 
zawiera produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego 

NE/462/2019 ALGAREN TWIN, GREEN HAS ITALIA nawóz organiczny, N - 2,0%, C org - 
14,0%, zaw. substancjo organicznej - 
50,0%, zawiera wyciąg drożdży i 
brunatnych alg morskich Ecklonia 
maxima, do stosowania doglebowego i 
dolistnego 

NE/463/2019 NUTRIGREEN AD, GREEN HAS ITALIA  nawóz organiczny, N org - 8,0%, C org - 
23,5%, liczba aminokwasów - 50,0%; 
zawiera produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, naturalny adiuwant 

NE/485/2019 VIT – ORG VG, Green Energy  Nawóz z aminokawasami N całkowity 5 
% 
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4. Środki wspomagające właściwości gleby 
 

Jest to bardzo szeroka i niejednokrotna grupa środków, które wpływają korzystnie zarówno 

na środowisko glebowe, jak i rośliny. Należą do nich środki: 

 wyprodukowane ze skały wulkanicznej: NB Minerals – Mączka Bazaltowa 

(NE/502/2019), ECO-PLON VOLCANIC MINERALS (NE/370/2017) 

 środki zawierające substancje sprzyjające powstawaniu próchnicy w glebie (kwasy 

humusowe, fulwowe oraz huminy) – Carbohumie (NE/495/2019), Neosol 

(NE/488/2019), PERFEKT (NE/476/2019), HUMUS-1 (NE/ 475/2019),  Substrat 

torfowy EKODURPETA (NE/451/2018), POLAWIX (NE/431/2018), Natural Biohumus 

do warzyw i ziół  (NE/424/2018),  AridGrow® PHSC-C (NE/366/2017), BIO POWER 

(NE/354/2017), ZEO4 Użyźniacz (NE/288/2015), Humvit – Eko dla roślin iglastych 

(NE/248/2014), Humvit – Eko dla krzewów i drzew liściastych (NE/247/2014), Humvit 

– Eko dla juk, dracen i palm (NE/246/2014), BIOJODIS-3 (NE/34/2005) 

 kora – kora przekomposytowana BIO (NE/491/2019), Humvit – Eko dla paproci 

(NE/245/2014), Humvit – Eko dla roślin ozdobnych  z liści i kwitnących 

(NE/244/2014), Eko – Użyźniacz (NE/243/2014), Humvit – Eko Uniwersalny 

(NE/242/2014), Zimowy Humvit – Eko (NE/241/2014), Humus Up (NE/226/2013), 

Humac Agro (NE/216/2013),  

 zawierające algi: Algin-Plus (NE/467/2019), AlgaPlant (NE/83/2007), AlgaminoPlant 

(NE/82/2007), HumiPlant (NE/81/2007) 

 zeolit poprawiający właściwości wodne gleby KLINOFIELD (NE/372/2017) 

 dobroczynne bakterie - Terra Biosa – ProBios (NE/365/2017), AKRA N-bakterien 

Azoarcus (NE/253/2014), Bio-Vegetal suchy koncentrat (NE/155/2012), Bio-vegetal 

granulat (NE/155/2012), Akra N-Bakterie (NE/143/2011) 

 na bazie wemikompostu (kompostu przerabianego przez dżdzownice): Sadzvit – Eko 

(NE/240/2014) 

 z melasą Plocher (me) melasa (NE/351/2017),  

 z ziemią okrzemkową  - DIACELLITE  NUTRI –Ziemia Okrzemkowa (NE/329/2016) 

 zatrzymujące wodę w glebie- ZEO4 Nawadniacz (NE/290/2015) 

 usuwające z gleby zanieczyszczenia ZEO4 EkoGleba (NE/289/2015) 

 na bazie ekstraktu z trzciny cukrowej, polecany przy zwalczaniu opuchlaków i nicieni 

Biomass Sugar (NE/152/2011) 

 na bazie oleju z drzewa Neem (Miodla indyjdska) – Neem GR (NE/95/2007) 

 

 

Źródła: 

1. Wyszukiwarka nawozów IUNG : http://www.ipm.iung.pulawy.pl/fert/fert.aspx?show=true 

2. Strony internetowe producentów nawozów 

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/fert/fert.aspx?show=true

