
Nawożenie jest elementem niezwykle ważnym w procesie 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dzięki nawożeniu rośliny 
szybko rosną, są silne, zdrowe, jędrne i wykazują większą 
odporność na choroby i szkodniki.  
Zaprezentowane niżej przykłady nawozów organicznych 
pochodzenia naturalnego, roślinnego lub zwierzęcego zawierają 
mikro- oraz makroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju 
roślin, a także auksyny - substancje bardzo pozytywnie wpływające 
na wzrost. Nawozy te zwiększają również zawartość próchnicy w 
glebie, jak również jej pojemność powietrzną i wodną, co dla niektórych roślin jest wręcz konieczne do życia.  

 

Gospodarowanie metodami ekologicznymi wyklucza stosowanie syntetycznych środków produkcji, w tym także sztucznych nawozów 

mineralnych. Istnieje jednak możliwość uzupełnienia ewentualnego niedoboru niektórych składników pokarmowych w glebie.  

W handlu dostępne są bowiem nawozy mineralne uzyskiwane z naturalnych skał mielonych, bez obróbki chemicznej. Działanie 

mielonych skał jest długotrwałe - sproszkowane skały rozkładają się tym szybciej, im większa jest wilgotność i temperatura, 

dostarczając najwięcej niezbędnych minerałów w okresie najintensywniejszej wegetacji. Oprócz głównego składnika skały, wraz  

z takim nawożeniem dostarczamy również wielu mikroelementów. Podstawowe naturalne nawozy mineralne to: 

 
 

NAWOZY 

WAPNIOWE 

 dolomit - o zawartości 30% CaO i 15-18% MgO (Można go stosować o dowolnej porze roku.) 

 margiel - o zawartości 25-95% CaO  

 wapno pojezierne - o zawartości 39-53% CaO  
Wapnowanie najlepiej prowadzić po zbiorach. Nawozy te wymagają dobrego wymieszania z glebą. Należy 

pamiętać, aby nie łączyć wapnowania z wywożeniem obornika, dochodzi wtedy do uwsteczniania się związków 

mineralnych z obornika, przez co stają się one nieprzyswajalne dla roślin. 

Na niedobór wapnia szczególnie wrażliwe są: lucerna, koniczyna, kukurydza, rośliny strączkowe. 

 
 

NAWOZY 

FOSFOROWE 

 mączka fosforytowa - o zawartości 30% P2O5  
Nawóz ten uzyskiwany jest ze zmielonych fosforytów. W swym składzie oprócz fosforu, zawiera spore ilości 

wapnia (26-53% CaO) oraz szereg korzystnych dla roślin mikroelementów. Stosowany w postaci mączki 

fosforytowej bezpośrednio do gleby jest przyswajalny przez rośliny zaledwie w 30%. Przyswajalność fosforu  

z tego nawozu można zwiększyć do 80-90% dodając wcześniej mączkę fosforytową do kompostu, obornika, 

gnojówki lub gnojowicy. Zalecany do nawożenia gleb kwaśnych i obojętnych.  

Fosfor jest dobrze pobierany z gleby przez: lucernę, koniczyny, rośliny strączkowe, trawy i rośliny okopowe. 

  

NAWOZY 

POTASOWE 

 siarczan potasu - o zawartości 50% K2O i 18% S - jest to nawóz nie zawierający w swym 

składzie chlorków; szczególnie przydatny pod uprawy ziemniaków, pomidorów, ogórków, 

truskawek i krzewów jagodowych 

 kainit - o zawartości 14% K2O, 5% MgO, 20% Na, 4% S 

 karnalit - o zawartości 8-10% K2O, 10% MgO 
Nawozy te są szczególnie zalecane do stosowania na użytkach zielonych.  

Spośród roślin uprawnych największe zapotrzebowanie na potas wykazują buraki, ziemniaki, rośliny motylkowe. 

  

NAWOZY 

MAGNEZOWO 

- SIARKOWE 

 kizeryt pylisty - o zawartości 27% MgO i 22% S. 
Magnez posiada duży wpływ na produkcyjność roślin uprawnych, a jest łatwo wypłukiwany zarówno z gleb 

lekkich jak i cięższych.  

Szczególnie duże wymagania pod względem zapotrzebowania na siarkę wykazuje: gorczyca, rośliny motylkowe, 

kukurydza i niektóre warzywa, takie jak: czosnek, cebula, burak ćwikłowy, por, warzywa kapustne. 

  

NAWOZY 

MIKRO- 

ELEMENTOWE 

 mączka bazaltowa – zawiera 40% SiO, 8% CaO, 8,3% MgO, 1,7% K2O oraz pierwiastki takie 

jak: mangan, cynk, miedź, molibden, bor, żelazo , Selen   
Nawóz ten wpływa dodatnio na strukturę zarówno gleb lekkich jak i ciężkich, stwarzając lepsze warunki 

życiowe dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Służy również do zaprawiania nasion przed siewem, 

poprawiając ich odporność na chorobotwórcze mikroorganizmy glebowe. 

  
Uwaga! 

Sproszkowane skały można rozsiewać bezpośrednio na glebę, ale dobrą metodą  jest również dodawanie tych nawozów do kompostu, gdzie 

przyswajalność wielu składników wzrasta ze względu na wysoką temperaturę w pryzmie kompostowej. 

 



Najbardziej znany  przykład nawozu naturalnego to wytwarzany z odpadów roślinnych kompost, który doskonale wzbogaca glebę  

w próchnicę, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną, oraz poprawia wzrost i rozwój roślin. Zalety kompostów to: sanitacja resztek 

roślinnych, wzrost aktywności biologicznej gleby, zmniejszenie strat składników pokarmowych podczas jego stosowania, poprawa 

jakości płodów rolnych, poprawa właściwości fizycznych gleby, jej struktury, napowietrzania, zdolności retencji wody. Wadami 

stosowania kompostów są dodatkowe nakłady pracy i zwiększone straty azotu i potasu. 

Każdy działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego (§42 regulaminu ROD). 
 

NAWOZY ROŚLINNE przeznaczone na nawozy zielone: 
Na nawóz zielony stosuje się rośliny szybko i bujnie rosnące, z których po rozłożeniu w ziemi powstaje dużo urodzajnej próchnicy.  

Rośliny na nawóz zielony warto posiać wszędzie, gdzie to możliwe, a zwłaszcza: na rabatach po roślinach jednorocznych,  

w warzywniku po zbiorze warzyw, w miejscach jeszcze niezagospodarowanych.  

  

ROŚLINY 

MOTYLKOWE 

NA POPLON 

LETNI 

Zaliczamy do nich gatunki koniczyny, łubin, seradelę a także rośliny warzywne – groch, fasola.  
W sklepach ogrodniczych dostępne są nasiona określonej rośliny lub mieszanki przeznaczone na zielony nawóz odpowiedni 

dla różnych gleb. 

Rośliny motylkowe wzbogacają glebę w cenne substancje organiczne, chronią glebę przed nadmiernym 

rozwojem chwastów, transportują składniki pokarmowe z głębokich warstw podłoża na powierzchnię, 

zapobiegają erozji gleby oraz dostarczają do podłoża bardzo cenny azot, zgromadzony na ich korzeniach przez 

bakterie brodawkowe, wiążące ten pierwiastek z powietrza.  

Rośliny te zwykle wykorzystuje się: 

 jako poplon letni, przeznaczony do przekopania jesienią  
 po skoszeniu  na masę roślinną przeznaczą na ściółkę lub kompostowanie 
Aby jednak rośliny na nawóz zielony dobrze spełniły swoje zadanie, ich nasiona muszą zostać wysiane 

odpowiednio wcześnie (lipiec – początek sierpnia), bo tylko wtedy zdążą wytworzyć dużą ilość masy zielonej. 
  

INNE ROŚLINY 

NA POPLON 

LETNI 

Zaliczamy do nich m.in.: gorczycę, facelię, słonecznik. 

Gorczycę i facelię należy wysiewać od połowy do końca sierpnia, siane zbyt wcześnie, szybko zakwitną i nie 

wytworzą odpowiednio dużej masy zielonej. 

GORCZYCA: tani i szybko rosnący nawóz (nasiona kiełkują równomiernie). Mocno rozgałęziony system 

korzeniowy spulchnia, przewietrza glebę i wzbogaca ją w substancje organiczne. Wyrwane rośliny można 

rozłożyć między rzędami jako luźne okrycie gleby. UWAGA: nie można siać gorczycy tam gdzie sadzi się 

kapustę! Obydwie rośliny należą do tej samej rodziny i konkurują ze sobą, w tym wypadku wysiewa się facelię.  
  

MIĘDZYPLON 

OZIMY 

Gatunki dobrze znoszące niskie temperatury wyka ozima (roślina motylkowa), rzepak ozimy.  

Nasiona tych roślin wysiewa się pod koniec lata lub jesienią.  

  
Uwaga!  

Norma wysiewu dla wszystkich roślin przeznaczonych na nawóz zielony, uzależniona jest od gatunku rośliny oraz rodzaju podłoża, dlatego przed 

uprawą należy zapoznać się z zaleceniami producenta (np. dla łubinu żółtego norma wynosi ok. 180-250g/10m2, a dla seradeli 40-60 g/10m2). 

Rośliny uprawiane na nawóz zielony w poplonie letnim, przekopuje się późną jesienią, natomiast gatunki ozime, uprawiane jako międzyplon ozimy, 

przekopuje się wiosną. Decydując się na uprawę roślin przeznaczonych na zielony nawóz, należy jednak pamiętać, że niewiele z nich poradzi sobie na 

słabym podłożu (łubin, seradela), dlatego przed wysiewem dobrze jest zastosować uzupełniające nawożenie mineralne, a także starannie przekopać i 

wyrównać glebę przeznaczoną pod ich uprawę. 

  

NAWOZY  

Z GLONÓW 

MORSKICH 

Zawierają bardzo dużo potasu, trochę azotu, niewiele fosforu. Wapno z glonów jest bogate w  magnez, zawiera 

mikroelementy i kwas krzemowy. Stosowane jest w celu aktywizacji gleby. 

Sklepy ogrodnicze oferują preparaty z dwóch różnych gatunków glonów: z suszonych brunatnic  

i zielenic oraz wapno uzyskane z krasnorostów.  
 Bio-algen - zawiera azot, fosfor, potas, magnez, wapń, żelazo, mangan, aminokwasy i witaminy. Stosowany  

w początkowych fazach rozwojowych roślin uprawnych, powoduje u nich intensywny rozwój systemu korzeniowego. 

Zwiększa odporność roślin uprawnych na niekorzystne warunki pogodowe jak susza, przymrozki, itp. zapewniając 

wyższy i lepszej jakości plon. Bio-algen stosowany jest w formie oprysku w rolniczych uprawach polowych, w 

uprawach: warzywniczych, sadowniczych i kwiaciarskich. 

 Az-Kalk - zawiera: wapń, magnez i szereg mikroelementów oraz szczepy bakterii rodzaju Azotobacter, które posiadają 

właściwości wiązania wolnego azotu z powietrza, czyniąc go dostępnym dla roślin. Na 1 ha bakterie te mogą związać 

około 40 - 60 kg azotu. 
  

 ŚRUTA 

RĄCZNIKOWA 

Nawóz bogaty w azot oraz substancje organiczne, pozyskiwany przy prasowaniu oleistych nasion rącznika. 

UWAGA: podczas rozsypywania nawozu należy założyć rękawice ochronne – może wywołać podrażnienia skóry. 

  

WYTŁOKI 

OWOCOWE 

Odpadki powstałe podczas prasowania jagód winnych, jabłek i innych owoców.  

Wzbogaca glebę w próchnicę. Wartość nawozowa – niska.  

  

POPIÓŁ 

DRZEWNY 

Bogaty w potas, zawiera wapń i mikroelementy. Działa hamująco na rozwój grzybów i proces gnicia. Można 

nim wzmacniać rośliny, które potrzebują potasu, np. marchew, seler i róże, posypując cienką warstwą rowki 

siewne lub dołki do sadzenia tych roślin. Stosowany jako uzupełnienie nawozów zwierzęcych.  

  
 



 

NAWOZY ROŚLINNE  

przeznaczone na nawóz płynny: 
Gnojówki roślinne - służą do łagodnego nawożenia 

upraw, zwłaszcza warzywniczych oraz jako naturalne 

środki ochrony roślin. Gnojówki sporządza się z takich 

roślin jak: pokrzywa, mniszek pospolity, lucerna, perz, 

żywokost i wielu innych roślin. Sporządza się je w 

beczkach (nie metalowych), zalewając proporcjonalnie 

na 1 kg ziela 10 l wody i pozostawiając przez okres 

około 2-3 tygodni. W celu lepszego przebiegu 

fermentacji, gnojówkę należy raz dziennie przemieszać. 

Aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku i wydzielaniu 

przykrych zapachów, można do roztworu dodać mączki 

bazaltowej lub dolomitowej. Gnojowica nadaje się do 

użycia, gdy jest klarowna i na wierzchu nie zbiera się 

piana. Po przecedzeniu przez sito i rozcieńczeniu w 

proporcji 1 l gnojówki na 15-20 l wody, można nią 

opryskiwać rośliny lub glebę. Gnojówki roślinne 

stymulują wzrost, uzupełniają w roślinie niezbędne 

mikroelementy, poprawiają system odpornościowy roślin uprawnych. 

  

GNOJÓWKA  

Z POKRZYWY 

Stymuluje wzrost roślin i tworzenie chlorofilu. W glebie polanej roztworem z pokrzyw chętnie przebywają 

dżdżownice. Gnojówką z pokrzywy można zasilać większość roślin ozdobnych i użytkowych, nie tolerują jej 

tylko: fasola, groch, cebula i czosnek. Bogata w azot.  

Rośliny na przygotowanie gnojówki można ścinać od wiosny do lata (tylko te bez wykształconych nasion). 
  

GNOJÓWKA  

Z ŻYWOKOSTU 

Szczególnie dobrze wpływa na rozwój pomidorów. Nawóz przygotowany z liści bogaty w azot i potas.  

Roślinę można uprawiać w ogrodzie i wielokrotnie zbierać w ciągu lata. Można mieszać z gnojówką z pokrzyw. 

  

GNOJÓWKA  

Z MIESZANKI 

CHWASTÓW 

Do gnojówki przygotowanej z materiału roślinnego można dodać trochę nawozu zwierzęcego: krowiaka, 

pomiotu kurzego czy mączki rogowej, mączki z krwi i kości albo łopatkę dojrzałego kompostu.  

Przykłady mieszanek: 

 tasznik, skrzyp polny, rumianek, mniszek pospolity + rośliny przyprawowe: szczypiorek, mięta, hyzop, 

majeranek 

 wrotycz, paproć, cebula i czosnek 

 mieszanki różnych roślin z pokrzywą czy żywokostem 
  

GNOJÓWKA  

Z KOMPOSTU 

To nawóz, płynny otrzymywany z kompostu, bez żadnych dodatków.  

Przygotowanie: 1 pełne wiadro kompostu zalewamy 10 l wody. Dla wszystkich roślin.  

  
 

 
"EM" Technologia Efektywnych Mikroorganizmów – jako nawóz 

uzupełniający 

Produkt ”EM” składa się z uśpionych pożytecznych 

mikroorganizmów glebowych, rozpowszechnionych w środowisku 

naturalnym na całym świecie. Należą do nich: bakterie fotosyntetyczne, 

bakterie kwasu mlekowego, drożdże, fermentujące grzyby, promieniowce  

i inne.  Mieszanina mikroorganizmów jest tak dobrana, aby mogły one ze sobą 

współistnieć i zwielokrotnić swoje działanie. Im więcej w glebie organizmów 

pożytecznych, tym mniej chorobotwórczych.  

Preparat ten stosuje się do gleby lub na rośliny po wcześniejszym 

ożywieniu drobnoustrojów przy pomocy wyciągów roślinnych, melasy lub 

innej materii organicznej. Preparat "EM" może być wykorzystywany  

w uprawach rolniczych, ogrodniczych, na użytkach zielonych, w sadach. Służy 

również do sporządzania kompostów oraz uzdatniania gnojówki, gnojowicy  

i obornika, a także do zaprawiania nasion przed siewem. 

 

 

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O  !!! Stałe i intensywne używanie nawozów produkowanych przez przemysł prowadzi do: 

 zmiany struktury gleby i szybkie zużycie zawartej w niej próchnicy,  
 zaprzestania działalności i zanikania drobnoustrojów glebowych,  
 opuszczania gleby przez dżdżownice, 
 zmiany ciśnienia osmotycznego w tankach roślin - stają się one „gąbczaste”,  
 rośliny mają słabszą odporność na choroby i szkodniki, 
 korzenie roślin stają się rozleniwione - przestają szukać pożywienia, 
 rośliny stają się napęczniałe, mniej wartościowe, aromat ich jest słabszy. 



Podstawowym nawozem organicznym jest obornik. Nieprzefermentowany można używać jedynie przed posadzeniem roślin. Jest 

bardzo dobry do wymieszania z ziemią w okresie jesiennym. Po przeprowadzeniu procesu przekompostowania i rozkładu niektórych 

substancji organicznych, możemy używać go bez obaw do naszych roślin. Wyróżniamy kilka typów obornika ze względu na jego 

pochodzenie:  

  
ŚWIEŻY OBORNIK 

BYDLĘCY ZE 

SŁOMĄ 

Zawiera dużo substancji mineralnych, przede wszystkim potasu, zwiększa spoistość gleb, dlatego stosowany 

jest do ziemi lekkiej wyłącznie jesienią, warstwa cienko rozpostarta na zagonach.  

Do nawożenia żarłocznych roślin! 

 (podczas kompostowania powinno się posypywać obornik mączką skalną nie zawierającą wapna) 

     
SUSZONY 

OBORNIK 

BYDLĘCY 

Zawiera dużo potasu. Polecany do nawożenia róż, marchwi i selera. 

 

     

OBORNIK 

KOŃSKI 

Zawiera dużą ilość substancji organicznych i związków mineralnych, małą zawartość wody, stosujemy 

głównie do gleb ciężkich i wilgotnych a także do zakładania inspektów.  

Zawiera podobne składniki, jak obornik bydlęcy (oba nawozy można mieszać i razem kompostować). 

     

OBORNIK 

ŚWIŃSKI 

Zawiera znikomą ilość wapnia ale za to dużą ilość potasu i trochę azotu.  

Nadaje się pod selery, czosnek i maliny.  

 

     
OBORNIK OWCZY, 

KOZI I KRÓLICZY 
Ze względu na dużą zawartość azotu mogą powodować wybujały wzrost roślin. 

Do nawożenia żarłocznych roślin! (najlepiej kompostować je oddzielnie lub z innymi obornikami) 

 

     

POMIOT PTASI 
(KURZY, KACZY, 

GOŁĘBI) 

Zawiera dużo potasu, azotu jednakże głównym jego składnikiem jest fosfor. W przypadku przenawożenia 

może spowodować poparzenia korzeni roślin - jest to wynik bardzo szybkiej mineralizacji związków azotu. 

(kompostować zmieszany z ziemią lub stosować w postaci gnojowicy) 

     

GUANO 

PERUWIAŃSKIE  

To odchody i szczątki ptaków morskich przez tysiąclecia osadzające się na wybrzeżach Peru.  

Stosowane do nawożenia żarłocznych roślin! - zawiera dużo azotu i fosforu. Stymuluje kwitnienie roślin 

doniczkowych, balkonowych i ogrodowych. Zaleca się używać do w niewielkich ilościach.  

Przy zakupie zwróć uwagę czy oferowany nawóz to „prawdziwe guano”, gdyż istnieją mieszanki  

z niewielką zawartością tego nawozu. 

     
MĄCZKA ROGOWA, 

MĄCZKA Z KRWI, 

MĄCZKA KOSTNA 

To nawozy produkowane z odpadków poubojowych (zaleca się stosowanie gotowych preparatów).  

Nawóz z rogów przygotowywany jest w formie: mączki, grysu lub wiórków – im bardziej gruboziarnisty tym 

wolniej przetwarzany przez organizmy glebowe.  Zawiera dużo azotu i fosforu. 

Mączka z krwi zawiera dużo azotu, ponadto dochodzi trochę fosforu i potasu. 

Mączka kostna zawiera najwięcej fosforu (ze wszystkich mączek), potem azot i niewiele potasu. 

Mączki można ze sobą mieszać uzyskując pełnowartościowy nawóz organiczny.  

     

GNOJOWICA Płynny roztwór sporządzony z odchodów bydlęcych bez słomy, świeży lub suszony pomiot kurzy.    

Jako dodatek wspomagający stosuje się mączkę skalną i rośliny lecznicze. 

Rozcieńczoną z wodą gnojówką należy podlewać wilgotną glebę, wokół roślin, w pochmurne dni. 

Niebezpieczeństwo poparzenia roślin jest szczególnie duże podczas suszy.  

     
 

Uwaga!  

1. Wszelkie nawozy zwierzęce należy kompostować bez wapna, gdyż powoduje ono straty cennego azotu, który w postaci amoniaku uchodzi 

do atmosfery. 

2. Nawozy muszą pochodzić z hodowli stosujących głównie żywienie produktami roślinnymi. Odchody zwierząt, które żywione są paszą z 

antybiotykami i hormonami – są szkodliwe! 

3. Bardzo ważną sprawą wpływającą na wielkość strat składników pokarmowych w oborniku jest umiejętność organizacji wywozu tego nawozu. 

Ważny jest czas między wywozem obornika i jego przykryciem. Straty składników pokarmowych w oborniku przykrytym po 6 godzinach od 

wywozu sięgają około 19%, natomiast przykrytym po 4 dniach aż 29%. Dlatego warto na ten element agrotechniki zwrócić szczególną uwagę. 

 

 

 

 

 

      
Ewa Majewska 

instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu  

zdjęcia z Internetu 

Każdy ogrodnik chcąc uprawiać ogród w zgodzie z naturą powinien trzymać się zasady:  

żywię rośliny poprzez organizmy glebowe, pobudzając ich działalność. Nawóz naturalny dociera  

do roślin dopiero przez organizmy glebowe. W pielęgnowanej próchnicznej glebie, niezliczone rzesze 

organizmów glebowych stale zajmują się produkcją składników pokarmowych dla siebie i dla roślin.    

 


