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Przegląd
nawozów

Anglicy mawiają: „Nie ma 
bardziej szczerej miłości 
niż miłość do jedzenia”. 
Stare mądrości można 
odnaleźć w świecie roślin, 
które też kochają jeść. 

Nawożenie daje roślinom ten sam efekt, co nam odżywianie. Dzięki 
nawozom hodowane przez nas rośliny, zarówno w domu jak i w ogro-
dzie, są zdrowe, piękne i okazałe.

Jeden 100-letni buk w ciągu godziny wydziela 1,7 kg tlenu, co zaspo-
kaja zapotrzebowanie na tlen dla 10 osób. Jest to możliwe, ponieważ 
rośliny są samożywne i w procesie fotosyntezy produkują cukry pro-
ste (węglowodany), a produktem ubocznym jest tlen. Z punktu widze-
nia człowieka ten „produkt uboczny” jest bezcenny.

Rośliny do procesu fotosyntezy potrzebują nie tylko światła i wody. 
Pozostałe składniki pobierają z gleby, dlatego należy ją wzbogacać 
poprzez nawożenie, czyli wnoszenie do niej substancji pokarmo-
wych. Nawożenie jest konieczne, gdyż szybko rosnące rośliny po-
trzebują wielu składników pokarmowych, których w glebie nie jest 
wystarczająco.

Przyjrzyjmy się z bliska co można spotkać w centrach ogrodniczych, 
gdzie półki uginają się od nawozów. 

1. Skład:
a. Jednoskładnikowe
b. Wieloskładnikowe

2. Przeznaczenie:
a. Uniwersalne czyli wieloskładnikowe 

b. Specjalistyczne - skierowane dla 
danej grupy roślin

3. Formę podawania:
a. Do podsypywania

b. Do podlewania
c. Do oprysku

4. Czas działania:
a. Krótko działające
b. Długo działające

5. Pochodzenie:
a. Zielone

b. Organiczne
c. Mineralne

Nawozy zielone

Gnojówki roślinne

Biohumus

Nawozy zielone

Biohumus

Nawozem zielonym nazywamy świeżą masę roślinną, którą przeko-
puje się i wprowadza do gleby. W ten sposób powstaje cenny nawóz. 
Rośliny przeznaczone na zielony nawóz uprawiamy na polu jako po-
plon. Nawozy zielone można stosować bez ograniczeń i pod każdą 
uprawę, najczęściej w okresie późno letnim lub jesiennym, po zbio-
rach. Najlepszym „materiałem” na zielony nawóz są: łubin, bobik, 
wyka, peluszka, gorczyca, gryka, facelia i żyto. Rozkładająca się 
masa zielona wzbogaca glebę o związki próchnicze i łatwo przyswa-
jalne dla roślin składniki pokarmowe.

W ekologicznym nawożeniu znaczenie mają tak naprawdę tylko trzy 
rośliny zielne: pokrzywa, skrzyp polny i mniszek lekarski. Najbar-
dziej znana jest gnojówka z pokrzywy. Na dno pojemnika układamy 
pokrzywy (ok. 1/4 wys. pojemnika) i zalewamy wodą. Pojemnik 
przykrywamy i raz dziennie mieszamy fermentującą ciecz. Po 2 ty-
godniach nawóz jest gotowy (powinien się nie pienić). Rośliny 
podlewamy roztworem:  50 ml gnojówki na 5 l wody.

To naturalny nawóz, powstały wskutek trawienia żywności roślinnej 
przez dżdżownice kalifornijskie, który zawiera niezbędne substancje 

pokarmowe potrzebne roślinom. 

Gnojówki roślinne

Nawozy organiczne

Nawozy mineralne czyli sztuczne

Można go stosować do nawożenia kwiatów i warzyw zarówno w og-
ródku jak i w domu. Zaletą nawozu jest to, że nie ma przykrego zapa-
chu.

Nawozy organiczne poprawiają właściwości fizyczne i biologiczne 
gleby (wzbogacają ją w próchnicę) oraz dostarczają znaczną ilość 
składników pokarmowych. Najważniejsze nawozy organiczne to 
obornik, kompost, gnojówka z pokrzyw. Do mniej popularnych 
zaliczamy: wióry i mączkę z rogów, mączkę z krwi, mączkę z kości 
oraz nawóz koński, świński, kozi, owczy, kurzy i gołębi. Zawarte w  
nich substancje organiczne i związki mineralne pozytywnie wpły-
wają na wzrost i rozwój roślin. Co ważne, nie powodują przenawoże-
nia roślin. Są tanie i ekologiczne, rozwiązują problem odpadków 
organicznych powstałych w gospodarstwie domowym i ogrodzie.

Ich podstawowymi składnikami są: azot (N), fosfor (P) i potas (K), 
dlatego też często nazywane są nawozami typu NPK. Nawozy mi-
neralne mogą być jedno, dwu lub wieloskładnikowe. Nawozy te służą 
szybkiemu zaopatrzeniu uprawianych roślin w potrzebne składniki. 
Dla amatorów ogrodnictwa produkowane są gotowe mieszanki 
nawozowe przeznaczone do różnego typu roślin tj. roślin kwitnących, 
zielonych czy iglaków. Stosowanie tych nawozów niesie ryzyko 
przenawożenia, dlatego też należy je stosować zgodnie z opisem.

Nawozy organiczne

Nawozy mineralne czyli sztuczne

PrzeglądPrzegląd
nawozównawozów

Kukurydza również potrzebuje „pokarmu” - może to być 
obornik  lub Polifoska - nawóz bogaty w fosfor i potas
  

W nawożeniu dużych powierzchni pomaga odpowiedni sprzęt

Ze względu na:
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Nawozy długo działające

Nawozy zwykłe (krótko działające)

Nawozy długo działające
Działają od 100 do 180 dni. Granulka takiego nawozu zawiera odpo-
wiednio dobrany komplet mikro i makroelementów, które są 
zamknięte w półprzepuszczalnej otoczce (np. granulki nawozu 
Osmocote otoczone są naturalną żywicą). Pod wpływem wilgoci 
składniki mineralne stopniowo przenikają do gleby, systematycznie 
odżywiając roślinę. Może to trwać nawet 5-6 miesięcy, nie powo-
dując przy tym przenawożenia. Dzięki stopniowemu uwalnianiu 
składników mineralnych pokarm jest lepiej przyswajany przez roś-
liny. W przypadku zwykłych granulatów, rośliny przyswajają zaled-
wie około 30% składników mineralnych zawartych w nawozie. 
Reszta składników zostaje wypłukana do głębszych warstw gleby. 
Nawozy długo działające stosujemy raz w sezonie, wczesną wiosną.

Tego typu odżywki mineralne rozpuszczają się szybko, dlatego 
stosuje się je 2-3 razy w sezonie. Po raz pierwszy zasilamy rośliny 
wiosną, w kwietniu lub maju, po raz ostatni - w lipcu. Nawozy 
wiosenne zawierają dużo azotu, który pobudza rośliny do wzrostu. 
Zbyt późne ich zastosowanie (np. we wrześniu) może doprowadzić do 
przemarznięcia rośliny, ponieważ będzie ona rosła do późnej jesieni.

Nawozy zwykłe (krótko działające)

Do podsypywania

Pałeczki nawozowe

Do podsypywania
Takie nawozy stosujemy głównie dla roślin rabatowych, iglaków 
i trawników. Granulki lub nawozy proszkowe rozsypujemy pod rośli-
nami w dawce podanej na opakowaniu. Należy zachować kilkucenty-
metrowy odstęp od pnia lub łodygi. Preparat przykrywamy cienką 
warstwą ziemi. Minusem tego typu nawozów jest to, że działają tylko 
przez okres ok. 30 dni, a rośliny wykorzystują niewielką część skład-
ników pokarmowych w nich zawartych. Większa część zostaje wy-
płukana do głębszych warstw gleby, zanieczyszczając przy tym śro-
dowisko. Kolejnym minusem zwykłych granulatów jest duże ryzyko 
przenawożenia roślin i ich „spalenia”.

 
Pałeczki uwalniają składniki pokarmowe do podłoża powoli, ale ich 
działanie jest krótsze i wystarcza na około 2 miesiące. W sezonie 
należy zastosować od 2–3 dawek nawozu. Pałeczki mogą też 
zawierać środki owadobójcze lub grzybobójcze.

Pałeczki nawozowe

Do podlewania

Do oprysku

Jednoskładnikowe

Wieloskładnikowe (tzw. uniwersalne)

Do podlewania

Jednoskładnikowe

Nawozy te są dobre do stosowania na rabatach żwirowych, gdzie nie 
ma możliwości zmieszania nawozu sypkiego ze ściółką. Składniki 
pokarmowe w nich zawarte są już rozpuszczone. Dzięki temu sta-
nowią gotowy pokarm, są od razu dostępne i pobierane przez rośliny 
wraz z wodą użytą do rozcieńczenia nawozu.  Z koncentratów, żelów 
oraz nawozów krystalicznych sporządzamy roztwór wodny. Dużym 
minusem jest konieczność ich częstego stosowania.

W okresie wzrostu rośliny bywają fazy, kiedy pobranie składników 
przez system korzeniowy jest zbyt wolne lub utrudnione na skutek 
niedoboru wody, zbyt niskich temperatur lub nieprawidłowego od-
czynu gleby. W takich sytuacjach można pomóc roślinie, dokarmiając 
pozakorzeniowo, czyli dolistnie. Dokarmianie odbywa się przez 
wszystkie organy nadziemne roślin, nie tylko przez liście, i jest bar-
dzo skutecznym sposobem uzupełnienia składników pokarmowych.

Nawozy jednoskładnikowe to te zawierające w swoim składzie jeden 
lub dwa składniki pokarmowe. Ich główną zaletą jest precyzyjne 
zapewnienie roślinie brakujących pierwiastków, co wpływa na 
wyższą efektywność nawożenia. Takimi nawozami są typowe na-
wozy azotowe: saletrzak i siarczan amonu oraz nawozy potasowe 
- siarczan potasu i superfosfat.

Nawozy wieloskładnikowe stanowią mieszankę kilku składników, 
np. magnezu, fosforu czy miedzi, które są równomiernie zmieszane. 
Zalicza się je do uniwersalnych, czyli można je stosować do każdej 
rośliny. Nawozy występują w formie granulatu lub w postaci płynnej. 
Rośliny nawozi się nimi na początku wiosny oraz na początku lata. Są 
na ogół dwu lub trójskładnikowe. Nawozami wieloskładnikowymi są 
także nawozy mineralne. Atutem jest to, że za jednym razem zasilają  
rośliny we wszystkie potrzebne  do życia składniki.
Do tych nawozów należą min.:
Azofoska, którą stosuje się do nawożenia przed siewem i w na-
wożeniu pogłównym. Składa się ona między innymi z azotu, potasu  i 
miedzi, stosujemy ją do roślin rosnących w ogrodach, na polach i w 
szklarniach.
Polifoska, która składa się między innymi z azotu, fosforu i ma-
gnezu. Do zastosowania pod rośliny uprawne, zboża jare i ozime, 
rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, a także w uprawie 
warzyw i sadownictwie. 
Nitrofoska, w skład nawozu wchodzi wapń, azot i fosfor. 
Niestety w Polsce nawóz ten nie jest produkowany.

Do oprysku

Wieloskładnikowe (tzw. uniwersalne)

Odpowiednia porcja „pokarmu”, dostarczona przez nas 
roślinom sprawi, że będą one piękniejsze i okazalsze.

Obornik świeży wykorzystuje się jedynie w trakcie 
zakładania rabat - nie można go stosować bezpośrednio
przed posadzeniem czy wysianiem
  

Nawozy sztuczne są wygodne, ale należy je stosować 
zgodnie z opisem  
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