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Trudno przewidzieć jak ta sy-
tuacja się rozwinie, ale jest duże 
ryzyko, że po ciepłej zimie może 
przyjść mroźne przedwiośnie. 
Dodatkową trudnością w zastoso-
waniu racjonalnego rozwiązania, 
którym jest szybka startowa daw-
ka azotu są przepisy. Tej wiosny 
azot zastosowany w oziminach 
dopiero 1 marca może być mocno 
spóźniony. Jest jednak duża na-
dzieja, że lada dzień to się zmieni. 
O zmianę przepisów w sprawie 
terminów stosowania nawozów 
azotowych walczy Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych. 

Apel  
z konkretnymi argumentami

Jak powiedział mi Stanisław 
Kacperczyk, prezes PZPRZ taki 
apel poparty wieloma argumen-
tami i skierowany 13 grudnia 
2019 r. do Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego – ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi oraz do Marka 
Gróbarczyka – ministra gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej, a także prośba skierowana 
17 grudnia 2019 r. do Mateusza 
Morawieckiego, prezesa Rady Mi-
nistrów o wsparcie tych działań 
PZPRZ zmierzających do zmian 
w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 
2018 r. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu ich zanieczyszcza-
niu” w zakresie dopuszczalnych 
terminów stosowania nawozów 
powinny odnieść skutek oczeki-
wany przez rolników i Związek.

Przypomnijmy, że w marcu ub.r. 
Polski Związek Producentów Ro-
ślin Zbożowych przedstawił sta-
nowisko dotyczące oceny progra-
mu azotanowego na które powo-
łuje się też w apelu o uelastycz-
nienie terminów stosowania na-
wozów azotowych. W apelu pod-
pisanym w imieniu PZPRZ przez 
prezesa Stanisława Kacperczyka 
czytamy, że:

„W opinii rolników i eksper-
tów Związku, to nie daty zapisa-

ne w ww. rozporządzeniu powin-
ny decydować o ich zastosowaniu 
a sprzyjająca pogoda. Z uwagi na 
zmieniający się klimat, w wielu re-
jonach Polski, już w połowie lute-
go, ze względu na właściwe wa-
runki agrotechniczne, wskazane 
jest zastosowanie nawozu azoto-
wego, tymczasem przepis zaka-
zujący tej praktyki przed 1 marca 
powoduje, że rolnicy tracą cenny 
czas i wodę z gleby, która spełnia 
kluczową rolę w prawidłowym 
przyswojeniu tego składnika przez 
rośliny, co może mieć nie tylko nie-
korzystne skutki produkcyjne, ale 
także ekologiczne.

Również jesienny termin powi-
nien naszym zdaniem z podobnych 
względów zostać wyeliminowany 
z Programu. Uzasadnieniem dla 
tej propozycji są powtarzające 
się w ostatnich latach duże bra-
ki wilgoci w glebie także jesienią, 
uniemożliwiające terminowe za-
stosowanie nawozów mineral-
nych, naturalnych, płynnych i sta-
łych. Uważamy zatem, że wymie-
niona data powinna zostać z tego 
przepisu usunięta. I najlepiej by-
łoby zastąpić ją określeniem wa-
runkującym stosowanie nawo-
zów naturalnych na gruntach or-
nych, uprawach trwałych i użyt-
kach zielonych brakiem zamar-
znięcia gleby i brakiem okrywy  
śniegowej.

Z powodu powtarzających się 
w naszym kraju susz – podobnie 
– w opinii PZPRZ – powinno na-
stąpić dostosowanie określonego 
w ww. rozporządzeniu terminu 
wywozu nawozów naturalnych 
do końca listopada w zależności 
od określonych warunków pogo-
dowych i glebowych. Kolejny rok 
z rzędu, wiele zabiegów agrotech-
nicznych było z uwagi na brak wil-
goci w glebie opóźnionych, a rol-
nicy nie mogli dochować terminu 
wywozu nawozów naturalnych, 
płynnych i stałych. Tymczasem 
najlepszą zasadą, do stosowania 
naturalnych nawozów na grun-
tach ornych, uprawach trwałych 
i użytkach zielonych jest, że „na-
wożenia nie prowadzi się na po-
krytą śniegiem glebę”.

Zdaniem Związku, przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu ich zanie-
czyszczaniu” w obliczu zmieniają-
cych się warunków klimatycznych 
w naszym kraju – szkodzą polskie-
mu rolnictwu i są wręcz niemożli-
we do realizacji.” 

Decyzja potrzebna  
i musi być szybka

Dodajmy do tych słusznych ar-
gumentów, że apel został przesła-
ny 13 grudnia ub.r. a od tego czasu 
do połowy stycznia br. na polach 
panuje wczesnowiosenna aura. 
To oznacza, że wczesne zastoso-
wanie azotu w oziminach może 
być w tym sezonie kluczowe dla 
plonowania roślin, kluczowe dla 
efektywności zastosowanego na-
wożenia i kluczowe dla maksymal-
nego wykorzystania przez rośliny 
wody glebowej. Wspomniany Pro-
gram wyznaczający terminy sto-
sowania nawozów azotowych ma 
za zadanie ograniczyć zanieczysz-
czenie wód azotanami i nikt tego 
nie kwestionuje. Zapisane sztywne 
daty nie pozwalają jednak stoso-
wać azotu w krytycznych fazach 
zapotrzebowania roślin, kiedy to 
właśnie ten składnik może być naj-
bardziej efektywnie wykorzystany. 

Dodajmy do tego argument zgła-
szany przez rolników gospodaru-
jących w bliskim sąsiedztwie na-
szej zachodniej granicy: w innych 
krajach UE, np. w Niemczech na-
wozy azotowe wiosną można sto-
sować wcześniej niż od 1 marca. 
Prezes Stanisław Kacperczyk jest 
przekonany, że terminy aplikacji 
nawozów azotowych będą uela-
stycznione i pozwolą tej wiosny 
zastosować wcześniejsze nawo-
żenie startowe azotem. Plotka 
niesie, że możliwe będzie legalne 
stosowanie nawozów azotowych 
wiosną br. od 15 lutego. Póki nie 
ma decyzji, obowiązują zasady za-
pisane w Programie.

Potrzebna analiza  
wycofywania substancji 

To nie jedyna nurtująca rolni-
ków sprawa, o której racjonal-
ne rozstrzygnięcie zabiega Pol-
ski Związek Producentów Roślin 
Zbożowych z prezesem Stanisła-
wem Kacperczykiem na czele. Jak 
wiemy, trwa przegląd substancji 
czynnych środków ochrony ro-

ślin. O ile niektóre wycofywane 
da się zastąpić lepszymi, skutecz-
nymi i bezpiecznymi, to niestety 
w niektórych uprawach może po-
wstać luka. Biorąc to pod uwagę 
i to że mamy polskiego komisarza 
UE Związek w grudniu ub.r. prze-
słał na ręce Janusza Wojciechow-
skiego, komisarza UE ds. rolnic-
twa, apel w sprawie konieczno-
ści analizy skutków planowanego 
wycofania określonych substancji 
czynnych jeszcze przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, jak również 
jasne i właściwe opracowanie 
przepisów regulujących import 
żywności spoza Unii Europejskiej 
pod kątem pozostałości środków 
ochrony. O wsparcie tych działań, 
zarówno w kraju, jak i na forum 
Komisji Europejskiej Związek po-
prosił również Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego, ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Związek przedstawia w argu-
mentacji negatywne konsekwen-
cje szybkiego, mechanicznego 
i bez głębokich analiz, wycofy-
wania substancji czynnych, w tym 
wpływ na dostępność i ceny żyw-
ności w przyszłości. Wielkim za-
grożeniem jest zjawisko odporno-
ści patogenów i z pewnością wy-
cofanie substancji czynnych ten 
problem pogłębi. Przykładowe 
skutki wycofania substancji czyn-
nych można już było obserwować 
na przykładzie zakazu stosowa-
nia neonikotynoidów. W efekcie 
tej decyzji, rolnicy mieli poważ-
ne trudności w kontroli występo-
wania i zwalczania agrofagów na 
polach oraz musieli wykonywać 
opryski zamiast stosować zapra-
wy, co znacznie bardziej obcią-
żyło środowisko. W efekcie dal-
szego wycofywania dużej liczby 
substancji czynnych zmniejszy 
się konkurencyjność polskiego 
rolnictwa, ponieważ w krajach 
spoza UE (np. z Ukrainy) rolnicy 
nie produkują żywności zgodnie 
z tak wyśrubowanymi standar-
dami bezpieczeństwa żywnościo-
wego i środowiskowego, a czasem 
nawet z wykorzystaniem substan-
cji zakazanych w UE. Jak czytamy 
w podsumowaniu apelu PZPRZ:

„Domagamy się gruntownej ana-
lizy konsekwencji wycofania okre-
ślonych substancji czynnych jesz-
cze przed podjęciem decyzji, jak 
również jasne i właściwe opraco-
wanie przepisów regulujących im-
port żywności spoza UE pod kątem 
pozostałości środków ochrony (to-
lerancje importowe).”

Marek Kalinowski

TO MOŻLIWE!!! – startowy azot od 15 lutego
Do połowy stycznia br. zimy praktycznie w Polsce nie było. To bar-
dzo niepokojąca sytuacja, bo rośliny uprawne są w stanie czuwania 
i można nawet mówić o pełzającej wegetacji. Jeżeli w najbliższych 
tygodniach pogoda nie wprowadzi ich w stan uśpienia, może być źle. 
Rośliny bez okrywy śnieżnej przyjmują bowiem bodziec wydłużają-
cego się dnia. Wolno, ale zużywają składniki pokarmowe, z wyjątkiem 
fosforu, którego pobieranie powstrzymuje niska temperatura. Kon-
sekwencją są obserwowane już przebarwienia wskazujące na niedo-
bory pokarmowe. 


