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Streszczenie 
 
Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotech-
nicznych w uprawie kontenerowej materiału szkółkarskiego ro-
ślin ozdobnych. Rosnące zainteresowanie mikoryzą powoduje 
konieczność skorelowania rodzaju i ilości nawozu o spowolnio-
nym działaniu. Nawozy aplikowane są do kontenerów za po-
mocą aplikatora polskiej produkcji STRZELEC firmy Kwazar. 
Badania prowadzono na różnych nawozach występujących na 
rynku w produkcji szkółkarskiej, o różnym czasie uwalniania 
6-24 miesięcy, pochodzących z importu: Osmocote, Basacote, 
Silvamix, jak i krajowych: Agi-Form Mg, Iglak. Zasadne jest 
kontynuowanie badań w celu określenia korelacji dawki po-
szczególnych nawozów i stosowanej szczepionki grzybni 
mikoryzowej. 

ści.  
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Wstęp 
 
Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych 
wpływających na jakość produkowanego materiału szkółkarskiego ozdob-
nego w uprawie kontenerowej. Coraz większego znaczenia nabierają rów-
nież inne czynniki produkcji, do których należy zaliczyć mikoryzę. Korelacja 
zależności rodzaju nawozu o ściśle określonym czasie jego uwalniania, ro-
dzaju grzybni mikoryzowej, kwasowości podłoża oraz gatunku roślin na-
biera coraz większego znaczenia. Ograniczenie, a w większości przypad-
ków wyeliminowanie środków ochrony roślin przy mikoryzacji, przyczynia 
się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Nawozy spowolnione, 
nazywane też nawozami o kontrolowanym uwalnianiu składników (z ang. 
CRF – Controlled Release Fertilizers) są stosunkowo nową grupą produk-
tów, zalecanych szczególnie do szkółkarstwa ozdobnego. Należą one do spe-
cjalnie otoczkowanych  nawozów wolno działających o wydłużonym 
okresie – tempie uwalniania składników pokarmowych, zależnym od tem-
pera-tury i wilgotno
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Stosuje się różnego rodzaju otoczki woskowe, żywiczne, polimerowe, które 
decydują o tempie uwalniania w odróżnieniu od nawozów o niekontrolowa-
nym uwalnianiu. Nawozy Silvamix Mg i Agri-Form Mg są to nawozy na ba-
zie uraformu. Azot z uraformu jest stopniowo uwalniany dzięki aktywności 
mikrobiologicznej w glebie, zatem udostępnienie go dla roślin jest proce-
sem enzymatycznym.  
 
Ze względu na to, iż aktywność mikrobiologiczna w znacznym stopniu zależy 
od temperatury, wilgotności, pH, napowietrzenia i tekstury gleby, czynniki te 
oddziałują na uwalnianie azotu z tej formy. Przykładowo, w glebie o złych 
stosunkach powietrzno-wodnych, czyli warunkach niesprzyjających działal-
ności mikroorganizmów glebowych, stopień uwalniania azotu będzie stosun-
kowo niewielki. Drugim czynnikiem decydującym o szybkości uwalniania 
azotu z uraformu jest stopień jego polimeryzacji. 
 
Do najczęściej stosowanych nawozów o spowolnionym działaniu – 3, 6, 9  
i 24 miesięcznym – w szkółkarstwie ozdobnym w uprawach kontenerowych 
należą nawozy z importu: Scott, Bassacote, Silvamix Mg oraz produkcji kra-
jowej: Agri-Form Mg, Agri-Form pH i Iglak. Procentowy udział makroele-
mentów, mikroelementów i ultraelementów w badanych nawozach przed-
stawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Skład nawozów 
Table 1. Composition of fertilizers 

Skład (%) 

Makroelementy Mikroelementy Nawóz 
Kraj 

produ-
centa 

Czas  
uwalniania  
(miesiące) 

N P2O5 K2O MgO Mn B Mn Cu Mo Fe Zn 

Osmocote 
dla iglaków   
6 m 

USA 5-6 15,0 10,0 12,0 3,0  0,02 0,06 0,47 0,02 0,4 0,015 

Basacote 
Plus Niemcy 5-6 16,0 8,0 16,0 2,0 5,0 0,02 0,06 0,05 0,015 0,4 0,02 

Silvamix 
MG 

Republika 
Czeska 24 8,0 12,0 5,0 15,0        

Agri-Form 
MG 

Polska 
“Intermag”  8,0 11,0 5,0 13,2  0,01 0,01 0,002 0,001 0,002 0,002 

Iglak 
Polska 
„Zielony 
Dom” 

24 9,0 
z  

mączki 
kostnej 

14,0 3,0  + + + + + + 

 
Od rodzaju powłoki na granuli oraz jej wielkości i kształtów geometrycznych 
zależy długość uwalniania nawozu. Producenci nawozów określają tempo 
ich uwalniania w temperaturze 21ºC. Im jest ona wyższa, tym szybciej 
następuje uwalnianie składników pokarmowych, natomiast im temperatura 
niższa, tym obserwuje się dłuższe uwalnianie. 
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Czas uwalniania składników pokarmowych przez nawozy o spowolnionym 
działaniu (dane producentów) przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Czas uwalniania składników pokarmowych w nawozach 
Table 2. Time of the nutrients’ release from fertilizers 
 

Temperatura, ºC Czas uwalniania składników (miesiące) 

 Basacote 

15 4-5 6-7 9-10 12-14 

21 3-4 5-6 8-9 10-12 

27 2-3 4-5 7-8 9-10 

 Osmocote 

16 4-5 6-7 10-11 15-17 20-22 

21 3-4 5-6 8-9 12-14 16-18 

32 1,5-2 3-4 4-5 6-7 9-10 

 

Woda, wnikając do granulki nawozu powoduje rozpuszczanie soli mineral-
nych i wzrost ciśnienia osmotycznego w jej wnętrzu, po czym następuje 
dyfuzja składników do podłoża, skąd są pobierane przez rośliny, bądź wy-
mywane. Przebieg warunków atmosferycznych (temperatura, opady) w da-
nym roku bezwzględnie wpływa na efektywność zastosowanych nawozów  
o spowolnionym działaniu. Jest to szczególnie istotne w uprawach konte-
nerowych. 

  
Materiał badawczy i wyniki doświadczeń 
 
Doświadczenie z zastosowaniem nawozów o spowolnionym, kontrolowanym 
uwalnianiu zostało założone w gospodarstwie szkółkarskim w dniu 26 kwietnia 
2004 r. Każda kombinacja doświadczenia obejmowała po 200 roślin (tab. 3).  
 
Tabela 3. Przyrost thuji odmiany Szmaragd w 2004 r. 
Table 3. Height growth of thuja, Szmaragd cv. in 2004 

Kombinacje Przyrost (cm) Suma  
przyrostu 

Udział 
% 

Kontrola 33 32 29 31 31 30 24 26 29 31 297 100,0 

Basacote  
6-miesięczny 35 35 40 35 38 38 38 34 34 40 369 124,2 

Scott  
6-miesięczny 34 35 32 36 32 32 33 34 35 32 335 112,8 

Silvamix Mg  
24-miesięczny 36 37 37 36 36 35 36 38 40 39 370 124,6 

Agriform Mg  
24-miesięczny 31 35 33 36 31 34 32 35 33 36 336 113,1 
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Schemat doświadczenia uwzględniał następujące elementy: 
1) kontrola - bez nawozu, 
2) Basacote 6-miesięczny, 
3) Scott 6-miesięczny, 
4) Silvamix Mg 24-miesięczny, 
5) Agriform Mg 24-miesięczny. 
 
Roślina przy intensywnym nawożeniu korzysta w pierwszej kolejności ze 
składników pokarmowych występujących bezpośrednio w strefie korzeni wło-
śnikowych. Z tego względu zainteresowano się wykorzystaniem nawozów  
o spowolnionym działaniu i mikoryzy w produkcji szkółkarskiej [Newman 1988]. 
 
Największy, niemal równy przyrost uzyskano przy zastosowaniu nawozów 
Basacote i Silvamix Mg, który wynosi 24% przy dawce nawozu 4 g na 3-li-
trowy kontener. Przedstawione w tabeli przyrosty w przypadku pozostałych 
nawozów należy odnieść do cen badanych nawozów. Efekt nawożenia na-
wozami o spowolnionym działaniu należy rozpatrywać na przestrzeni dwóch, 
a może trzech lat i dopiero wówczas dokonać oceny efektywności nawożenia. 
 
Nawozy w doświadczeniu były aplikowane w czasie badań za pomocą apli-
katora firmy Kwazar produkcji polskiej, dzięki któremu otrzymuje się bardzo 
dokładną, powtarzalną dawkę nawozu. Można nim aplikować nawozy gra-
nulowane oraz granulowane insektycydy w zakresie 2-10 cm3 powierzch-
niowo lub wgłębnie. Wydajność aplikacji wynosi ok. 1500 dawek na godzinę. 
Pojemność zbiornika - 6 litrów. Masa aplikatora bez nawozu wynosi 2,5 kg. 
 
Aplikator Strzelec firmy Kwazar (rys. 1) pozwala na: 
• precyzyjne dawkowanie granulatów, 
• zastosowanie - dotarcie do miejsc trudno dostępnych, 
• pracę prawą lub lewą ręką, 
• regulację położenia wysokości zbiornika, umożliwiającą prawidłowe 

przemieszczenie granulatu,  
• określenie odległości końcówki aplikatora od powierzchni kontenera, co 

umożliwia równomierne rozłożenie nawozu na całej powierzchni kontenera. 
 

Jak wykazują badania niemieckie, wielkość granul nawozu wpływa również 
na zachowanie powtarzalności dawki nawozu. Najbardziej optymalna wielkość 
granuli nawozu to 2,5÷4,0 mm. Dlatego też nawozy występujące w handlu 
powinny być oferowane w dwóch frakcjach: 0,5÷2,5 mm i 2,5÷4,0 mm. Wiel-
kości granul badanych nawozów przedstawiono w tabeli 4 [Kubiak 2004]. 
 
Dla porównania, równomierność i powtarzalność dawki nawozu Scott i na-
wozu Agri-Form Mg z dziesięciu pomiarów przy skali na dozowniku 4, 6, 10 
– najczęściej wykorzystywanej przy nawożeniu roślin w uprawach kontene-
rowych przedstawiono w tabeli 5 [Kubiak 2005]. 

 

 38



 
Aplikacja nawozów... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Rys. 1. Schemat aplikatora granulatu Strzelec: 1- zbiornik, 2- wąż, 3- dozownik, 4- roz-
wieracz (wersja wgłębna), 5- wersja powierzchniowa 

Fig. 1. Scheme of the Strzelec granulate applicator: 1- container, 2- hose, 3- batcher, 
4- opener (indental version), 5- superficial version 

 
 
Tabela 4. Wielkość granul badanych nawozów 
Table 4. Size of pellets in tested fertilizers 
 

Nazwa nawozu Średnia wielkość granul (mm) 

Basacote 3-6 

Scott 2-6 

Silvamix Mg 1-4 

Agri-Form Mg 1-3 
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Tabela 5. Równomierność i powtarzalność dawki nawozu 
Table 5. Uniformity and repeatibility of fertilizer dose 
 

Scott Agri-Form Mg Lp.  
pomiarów 4 6 10 4 6 10 

1 6,0 10,0 15,0 4,5 7,0 11 

2 6,0 11,5 15,0 5,0 6,5 11 

3 6,0 10,0 15,0 4,5 7,0 11 

4 6,0 10,0 16,5 4,5 6,5 11 

5 5,5 11,5 16,5 5,0 6,5 11 

6 6,0 9,5 16,5 4,5 6,5 11 

7 6,5 9,5 16,5 5,0 6,5 11 

8 6,5 11,0 16,5 4,5 6,5 11 

9 7,0 10,0 15,0 4,5 6,5 11 

10 7,0 10,0 15,5 5,0 6,6 11 

 5,5÷7,0 9,5÷11,5 15,0÷16,5 4,5÷5,0 6,5÷7,0 11 

 

W 2003 r. uzyskano w czasie badań przyrosty: jodły w przypadku stosowa-
nia nawozu Silvamixu Mg 16-18 cm, Agriformu Mg 12-16 cm, a Basacote 
12-14 cm. Populacja roślin obejmowała 200 roślin. W przypadku nawożenia 
świerka srebrnego Silvamixem Mg uzyskano przyrost nawet do 20% w sto-
sunku do kontroli. Przez okres dwóch lat nie zaobserwowano żadnych usz-
kodzeń mrozowych. Rośliny były przesadzone z doniczek 15x15 cm (3 l) do 
doniczek 7,5-litrowych, gdzie zastosowano po 2 tabletki Silvamixu Mg o gra-
maturze 5 g, natomiast w przypadku innych nawozów zastosowano analo-
giczną korektę dawki nawozu. W warunkach polskich stosowanie nawozów 
o spowolnionym działaniu można rozpocząć około dwa tygodnie wcześniej  
w stosunku do nawozów jednosezonowych. 
 
Każdy producent materiału szkółkarskiego poszukuje obecnie obniżenia 
kosztów produkcji. Nawożenie jest jednym z nich. Koszty nawozów o spo-
wolnionym działaniu przedstawiono w tabeli 6. 
 
Różnica w cenie między nawozem Agri-Form Mg produkcji polskiej a nawo-
zem Scott z importu jest pięciokrotna na korzyść nawozu polskiego. Różnica  
między nawozami Scott i Silvamix Mg jest trzykrotna na korzyść nawozu 
Silvamix Mg.  
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Tabela 6. Koszt 1 kg nawozu o spowolnionym działaniu 
Table 6. Cost of 1 kg fertilizer of delayed action 
 

Nawóz Cena 1 tony (zł) Cena 1 kg (zł) 

Basacote 13000 - 16000 13-16 

Scott 18000 - 19000 18-19 

Silvamix Mg ok. 8000 7,5 

Agri-Form Mg ok. 3500 3,5 

 

Dobór nawozów o spowolnionym działaniu produkcji polskiej zasługuje na 
szczególną uwagę. Przełamanie pewnej bariery psychologicznej, że produk-
ty zagraniczne są lepsze, mimo, że pięciokrotnie droższe, będzie nie lada 
osiągnięciem nauki dla praktyki. 

 

Wnioski  
 
1. Równomierność i powtarzalność dawki nawozu jest zależna od równo-

mierności wymiarów cząstek nawozu oraz udziału procentowego po-
szczególnych frakcji. Najlepszą równomierność spośród badanych nawo-
zów uzyskano w przypadku nawozu Agri-Form Mg firmy Intermag. 

2. Wyniki badań aplikatora do nawozów firmy Kwazar wymagają korelacji 
dawki każdego nawozu ze skalą zamieszczoną na dozowniku. 

3. Aplikator firmy Kwazar powinien być zmodernizowany tak, aby dawkę 
nawozu można było regulować skokowo, a nie płynnie, tak jak ma to 
miejsce w obecnym rozwiązaniu. 

4. W przypadku wprowadzanych obecnie do praktyki szczepionek mikory-
zowych uzasadnione jest podjęcie badań nad określeniem korelacji dawki 
nawozu i stosowanej mikoryzy. 
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