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KOSZTY NAWOŻENIA MINERALNEGO  

W PRZESTRZENNIE ZMIENNEJ APLIKACJI1  
 
 

Streszczenie 
 

Przedmiotem opracowania jest porównanie pod względem kosztów 
aplikowanych nawozów dwóch technologii nawożenia – precyzyjnego 
i tradycyjnego. Analiza dotyczyła nawożenia mineralnego pszenicy 
ozimej, rzepaku i kukurydzy uprawianej na ziarno w latach 2006– 
–2007. Jednostkowe koszty nawożenia podano w przeliczeniu na 
hektar oraz tonę wyprodukowanego ziarna. Różnice w kosztach na-
wożenia tradycyjnego i przestrzennie zmiennego w przeliczeniu na 
hektar uprawy wynosiły od –8,0 do 87,6 PLN·ha–1. W odniesieniu do 
tony ziarna oszczędności wynosiły 1,3–24,1%. 
 
Słowa kluczowe: nawożenie tradycyjne, nawożenie precyzyjne, 
nakłady, oszczędności 

 
 
Wstęp 
 
Końcowym etapem w strategii zarządzania w systemie rolnictwa precyzyj-
nego jest ocena efektywności ekonomicznej. Poniesione nakłady oraz uzy-
skane plony określa się w doświadczeniach polowych, a na ich podstawie 
wyznacza się rentowność. Korzyści z przestrzennie zmiennej aplikacji na-
wozów są warunkowane uzyskanymi plonami i nakładami [Berry 1999]. 
Technologie rolnictwa precyzyjnego powinny być badane przede wszystkim 
pod kątem ekonomicznym, bowiem przestrzennie zmienna aplikacja nawo-
zów nie zawsze przynosi spodziewane pozytywne efekty w tym aspekcie,  
a powodem mogą być m.in. warunki glebowe i klimatyczne [Pawlak 2003].  
 
Celem wykonanych badań było pozyskanie danych, umożliwiających wyzna-
czenie jednostkowych kosztów, przypadajacych na hektar i tonę wyprodu-
kowanego ziarna pszenicy, rzepaku i kukurydzy w warunkach stosowania 
nawożenia tradycyjnego i przestrzennie zmiennego.  
 
 
 
                                                                                                                      
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badaw-
czy promotorski nr N310 078 31/3176. 



 
Mirosław Zagórda, Maria Walczykova 

 

  74

Materiał i metody badań 
 
Badania przeprowadzono w latach 2006–2007 na polach produkcyjnych 
rodzinnego gospodarstwa rolnego. Uprawę pszenicy ozimej, rzepaku i kuku-
rydzy na ziarno prowadzono na trzech polach o powierzchni: 26,04 ha (P1), 
20,64 ha (P2) i 18,98 ha (P3), które podzielono na obszary – nawożenie 
tradycyjne (T) i przestrzennie zmienne (Z), czyli precyzyjne. W każdym roku 
doświadczenia wykonano analizę chemiczną gleby pod kątem zawartości P, 
K, Mg oraz kwasowości, pobierając próbki w siatce 250×250 m. Dawki  
w nawożeniu tradycyjnym wyznaczono na podstawie średniej zasobności 
gleby na danym polu i oczekiwanego plonu. Mapy zmiennego nawożenia fosfo-
rem i potasem wykonano na podstawie rozmieszczenia na polach obszarów 
o różnej klasie zasobności i oczekiwanego plonu. Pierwszą dawkę nawozu azo-
towego zróżnicowano w przypadku pszenicy ze względu na ukształtowanie 
terenu [Jadczyszyn 1998], rzepaku – obsady roślin, zaś dokarmianie pszenicy  
i kukurydzy azotem wykonano, wykorzystując pomiar zieloności liści [Fotyma, 
Fotyma 2003; Walczyk, Zagórda 2007]. Na podstawie map wyznaczono zuży-
cie nawozów i po uwzględnieniu ich cen w danym roku badań (tab. 1) obli-
czono koszty nawożenia tradycyjnego i przestrzennie zmiennego. Ocena eko-
nomiczna była uproszczona i obejmowała tylko koszty aplikowanych nawozów.  
 
Tabela 1. Ceny nawozów w okresie prowadzenia badań 
Table 1. Prices of the fertilizers during investigations 

Cena nawozu [PLN·t–1] w latach 
Price of fertilizer [PLN·t–1] in years Nawóz  Fertilizer 

2006 2007 
Saletra amonowa   Ammonium nitrate (34% N) 720 760 
RSM (30% N) 575 650 
Fosforan amonu  Ammonium phosphate (46% P, 18% N) 1005 1117 
Sól potasowa  Potash salt  (60% K) 780 751 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Przyjmując, na podstawie badań warunków terenowych i glebowych, porów-
nywalność warunków produkcji na części pola nawożonej tradycyjnie oraz 
precyzyjnie, obliczono różnice w kosztach, wynikające z wprowadzenia tech-
nologii precyzyjnego nawożenia. Wyznaczono je dla obu rozpatrywanych lat 
i każdej uprawianej w danym roku rośliny. Różnice (w przeliczeniu na hektar) 
w zakresie poszczególnych składników zsumowano, wyznaczając ich war-
tość ogółem. 
 
Do określenia jednostkowych kosztów nawożenia, podanych w przeliczeniu 
na tonę wyprodukowanego ziarna w aplikacji zmiennej, koszty nawożenia 
na danym obszarze pola podzielono przez plon ziarna uzyskany w tym miej-
scu, co było możliwe dzięki corocznej geograficznie określonej rejestracji 
plonu. Średni koszt jednostkowy w przeliczeniu na hektar i tonę był kosztem 
ważonym z poszczególnych obszarów. W przypadku nawożenia tradycyjnego 
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koszt w przeliczeniu na tonę obejmował średni plon ziarna na polu [Zagórda, 
Walczykova 2007].  
 
Analizę, wykonaną w wyżej wymienionym zakresie dla każdej uprawy, koń-
czy przestrzennie zmienne przedstawienie jednostkowych kosztów nawoże-
nia w przeliczeniu na tonę ziarna w każdym roku badań. 
 
Wyniki badań 
 
Oszczędności w nawożeniu pogłównym pszenicy azotem wyniosły od ok. 36,0 
do 61,3% (tab. 2). Po zsumowaniu różnic kosztów jednostkowych w odniesie-
niu do poszczególnych składników (tab. 3) nawożenie przestrzennie zmienne 
NPK pszenicy okazało się tańsze od tradycyjnego o 52,24 PLN·ha–1 w 2006 r. 
oraz o 38,03 PLN·ha–1 w 2007 r.  
 
Tabela 2. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia pszenicy azotem stosowanym po-

głównie w systemie tradycyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 
Table 2. Differences (T – Z) in costs of wheat top dressing with nitrogen in traditional (T) 

and spatially diversified (Z) systems 

Różnica  Difference 
2006 (P2) 2007 (P1) Dawka  Dose 

[PLN·ha–1] [%] [PLN·ha–1] [%] 
II  39,00 61,3 24,75 36,1 
III  30,07 47,3 35,66 52,0 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Tabela 3. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia pszenicy ogółem w systemie tra-

dycyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 
Table 3. Differences (T – Z) in total costs of wheat fertilization in traditional (T) and 

spatially diversified (Z) systems 

Różnica  Difference 
2006 (P2) 2007 (P1) Składnik 

Component 
[PLN·ha–1] [%] 2007 (P1) [%] 

N 39,46 13,4 37,80 13,0 
P 15,88 21,0 –3,92 -3,1 
K –3,10 –2,0 4,15 2,7 

Ogółem  Total 52,24 9,9 38,03 6,6 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Współczynnik zmienności CV kosztów NPK w przeliczeniu na tonę ziarna 
wyniósł 10% (rys. 1). Na podstawie średniej ważonej kosztów jednostkowych 
można stwierdzić, że wskutek nawożenia zmiennego oszczędności wystąpiły 
tylko w 2007 r. i wynosiły ok. 3 PLN·t–1 (rys. 1b). 
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Źródło: wyniki własne.  Source: own study. 

Rys. 1. Koszty jednostkowe nawozów zużytych w uprawie pszenicy: a) 2006 r., b) 2007 r.; 
CV – współczynnik zmienności, T – nawożenie tradycyjne, Z – nawożenie 
przestrzennie zmienne, KJ – koszty jednostkowe, PP – procent powierzchni pola 

Fig. 1. Unitary costs of fertilizers used in wheat cropping in: a) 2006, b) 2007; CV – va-
riation coefficient, T – traditional fertilization, Z – spatially variable fertilization, 
KJ – costs per unit, PP – percentage of field area 
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Oszczędności w zużyciu nawozów stosowanych w uprawie rzepaku uzyska-
no w jednym roku (2006), zarówno w nawożeniu pogłównym azotem (tab. 4) 
– ok. 32%, jak też ogółem w nawozach NPK – 88,00 PLN·ha–1 (tab. 5). Wy-
produkowanie tony ziarna było jednak droższe o ok. 8 PLN (rys. 2a). W dru-
gim roku wystąpiła odwrotna sytuacja – oszczędności wskutek nawożenia 
zmiennego wyniosły ok. 40 PLN w przeliczeniu na tonę (rys. 2b). 
 
Tabela 4. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia rzepaku azotem stosowanym 

pogłównie w systemie tradycyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 
Table 4. Differences (T – Z) in costs of rape top dressing with nitrogen in traditio-

nal (T) and spatially diversified (Z) systems 

2006 (P1) 2007 (P2) 
Dawka  Dose 

[PLN·ha–1] [%] [PLN·ha–1] [%] 
II  68,66 31,75 0,09 0,04 

Źródło: wyniki własne.  Source: own study. 
 
Tabela 5. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia rzepaku ogółem w systemie trady-

cyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 
Table 5. Differences (T – Z) in total costs of rape fertilization in traditional (T) and spa-

tially diversified (Z) systems  

2006 (P1) 2007 (P2)  Składnik 
Component [PLN·ha–1] [%] [PLN·ha–1] [%] 

N 68,62 24,3 0,91 0,0 
P 16,46 13,6 –8,19 -9,8 
K 2,92 1,5 6,18 4,1 

Ogółem  Total 88,00 14,7 –1,1 0,0 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Na polu z uprawą kukurydzy w monokulturze zróżnicowanie przestrzenne 
dotyczyło przede wszystkim podstawowych dawek nawozów. Oszczędności 
w nawożeniu azotem były nieduże (tab. 6), zaś w ujęciu ogółem różnice 
kosztów w przeliczeniu na hektar w jednym roku (2007) wynosiły 33,30 PLN 

na korzyść nawożenia zmiennego (tab. 7). W obydwu analizowanych latach 
nawożenie zmienne skutkowało niższymi kosztami nawozów w przeliczeniu 
na tonę ziarna (rys. 3). 
 
Tabela 6. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia kukurydzy azotem stosowanym 

pogłównie w systemie tradycyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 
Table 6. Differences (T – Z) in costs of maize top dressing with the nitrogen in tradi-

tional (T) and spatially variable (Z) systems 

Różnica  Difference 
2006 (P3) 2007 (P3) Dawka  Dose 

[PLN·ha–1] [%] [PLN·ha–1] [%] 
II  19,20 8,33 10,85 4,16 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Koszty jednostkowe nawozów zużytych w uprawie rzepaku: a) 2006 r., b) 2007 r.; 

objaśnienia, jak pod rys. 1. 
Fig. 2. Unitary costs of fertilizers used in rape cropping: a) 2006, b) 2007; explanations see 
            fig. 1 
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Źródło: wyniki własne.  Source: own study. 
 
Rys. 3. Koszty jednostkowe nawozów zużytych w uprawie kukurydzy: a) 2006 r.,  

b) 2007 r.; objaśnienia, jak pod rys. 1. 
Fig. 3. Unitary costs of fertilizers used in maize cropping: a) 2006, b) 2007; explana-

tions see fig. 1 
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Tabela 7. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia kukurydzy ogółem w systemie trady-
cyjnym (T) i przestrzennie zmiennym (Z) 

Table 7. Differences (T – Z) in total costs of maize fertilization in traditional (T) and spa-
tially diversified (Z) systems 

2006 (P3) 2007 (P3) Składnik 
Component [PLN·ha–1] [%] [PLN·ha–1] [%] 

N 15,38 6,0 15,72 5,4 

P –11,52 –15,3 14,60 17,4 

K –11,93 –6,1 2,98 1,6 

Ogółem  Total –8,07 –1,5 33,3 5,9 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Największe oszczędności w nawożeniu były spowodowane zmniejszeniem 
zużycia azotu stosowanego pogłównie w systemie przestrzennie zmiennym. 
Dotyczy to przede wszystkim uprawy pszenicy. Dawka stosowanego azotu 
ogółem nawet w nawożeniu tradycyjnym nie przekroczyła ilości dopuszczal-
nej ze względu na ochronę środowiska (tab. 8). 
 
Tabela 8. Zużycie azotu i koszty nawożenia  
Table 8. Nitrogen consumption and the costs of fertilization 

Zużycie azotu ogółem 
Total nitrogen consumption  

[kg·ha–1] 

Koszt nawożenia średnio  
Average cost of fertilization  

[PLN·ha–1] 

2006 2007 2006 2007 
Uprawa 

Crop 

T Z T Z T Z T Z 
Pszenica 
Wheat 145,00 125,07 145,00 121,60 525,70 473,46 572,57 534,52 

Rzepak 
Rape 140,80 109,07 142,88 137,45 597,41 509,41 525,89 529,99 

Kukurydza 
Maize 138,00 130,75 138,00 129,86 525,86 533,93 559,52 526,22 

Objaśnienia: T – nawożenie tradycyjne, Z – nawożenie przestrzennie zmienne.  
Explanations: T – traditional fertilization, Z – spatially variable fertilization. 

Źródło: wyniki własne.  Source: own study. 
 
Koszty nawożenia (tab. 8, 9), obliczone wg cen obowiązujących w danym 
roku badań, utrzymywały się przez cały okres doświadczenia na podobnym 
poziomie, z niewielką przewagą na korzyść nawożenia przestrzennie zmien-
nego (z wyjątkiem rzepaku, tab. 9). Powyższe koszty stanowiły ok. 11–20% 
ceny skupu ziarna w latach badań (2006 i 2007). 
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Tabela 9. Koszty nawożenia NPK oraz ich udział w cenie skupu ziarna 
Table 9. Costs of the NPK fertilization and their share in the price of grain purchase 

Zużycie azotu ogółem 
Total nitrogen consumption  

[kg·ha–1] 

Koszt nawożenia średnio  
Average cost of fertilization  

[PLN·ha–1] 

2006 2007 2006 2007 

Uprawa 
Crop 

T Z T Z T Z T Z 
Pszenica 
Wheat 70,37 69,45 90,40 87,15 14,66 14,46 11,44 11,03 

Rzepak 
Rape 180,21 188,16 168,49 127,85 18,77 19,60 17,19 13,04 

Kukurydza 
Maize 100,28 90,93 78,50 72,21 18,57 16,84 17,06 15,69 

Objaśnienia: jak pod tabelą 8.  
Explanations: see table 8. 

Źródło: wyniki własne.  Source: own study. 
  
Wnioski 
 
1. Różnice (T – Z) w kosztach nawożenia tradycyjnego i zmiennego w przeli-

czeniu na hektar uprawy wyniosły od –8,0 do 87,6 PLN·ha–1.  
2. Koszty jednostkowe nawożenia w przeliczeniu na tonę ziarna były na ogół 

niższe o 1,3−24,1% w systemie nawożenia przestrzennie zmiennego  
z powodu niedużych różnic w plonowaniu na analizowanych obszarach 
(średnio ok. 7%). 

3. Identyfikacja na polu obszarów, na których ponoszone są wysokie koszty 
jednostkowe nawożenia, może być podstawą do podejmowania decyzji, 
mających na celu bardziej efektywne zarządzanie tymi powierzchniami.  
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COSTS OF THE MINERAL FERTILIZATION  
AT SPATIALLY VARIABLE APPLICATION 

 
Summary 

 
The object of study was to compare two fertilization technologies – the pre-
cise and traditional ones, in respect of the costs of fertilizers applied. Analy-
sis included mineral fertilization of winter wheat, rape and the maize for grain 
in 2006–2007. The specific costs of fertilization were given as accounted per 
1 ha and 1 ton of grain harvested. The differences in costs of traditional and 
spatially diversified fertilizations related to 1 ha of cropping area, ranged from 
–8.0 up to 87.6 PLN·ha–1. In relation to 1 ton of grain the savings amounted 
to 1.3–24.1%. 
 
Key words: traditional fertilization, precise fertilization, costs, savings 
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