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Przesłanie

N

awozy mineralne mają do odegrania zasadniczą rolę
w pokonywaniu wyzwań: wykarmienia rosnącej populacji świata
i ograniczania zmian klimatycznych. Są w awangardzie zielonej
rewolucji zachodzącej w rolnictwie i szacuje się, że obecnie mają wkład
w powstawanie ponad połowy światowej produkcji żywności i białka.

Fertilizers Europe uważa, że w centrum uwagi europejskiej polityki rolnej powinny
znaleźć się działania wpływające na wzrost wydajności i efektywności sektora rolnego.
Umożliwi to Europie zwiększenie samowystarczalności i jej wkładu w zaspokajanie
światowego zapotrzebowania na żywność, a także będzie prowadzić do bardziej
zrównoważonej produkcji rolnej. Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa europejskiego
poprzez wydajne wykorzystanie nawozów mineralnych może pomóc sektorowi
w realizacji głównych celów polityki UE.
Nawozy zawierające bezpośrednio dostępny azot DAN (Directly Available Nitrogen Bezpośrednio dostępny azot) oferują rolnikom i agronomom precyzyjne i niezawodne
sposoby zwiększenia produkcji żywności i energii w sposób przyjazny dla środowiska.
Nawozy DAN, bazujące na azocie azotanowym i amonowym, łączą korzyści płynące
z dwóch najprostszych form aktywnego azotu, które są bezpośrednio dostępne dla
roślin.
Niniejsza broszura przedstawia główne aspekty agronomicznych i środowiskowych
skutków stosowania nawozów azotowych używanych obecnie w Europie w tym
nawozów DAN takich jak: saletra amonowa (azotan amonu - AN), saletrzak (azotan
wapniowo-amonowy - CAN) i nawozy azotowe z dodatkiem siarki (azotanosiarczan
amonu).

2

Rodzina nawozów DAN
“Używanie odpowiedniej
formy nawozu azotowego
ma ogromne znaczenie,
ponieważ różne produkty
mają różny wpływ na
środowisko,” Daniella.

“Nawozy zawierające
bezpośrednio dostępny
azot DAN zapewnią
wystarczającą ilość
żywności na moim
stole. Nawet wtedy,
gdy dorosnę,” Dani.

“Połączenie dobrej
praktyki rolniczej
z nawozami
DAN zwiększa
efektywność
wykorzystania azotu
i minimalizuje straty
do otoczenia,” Danny.
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Azot: niezbędny dla życia
z biegiem lat większość europejskich rolników uznała nawozy
z bezpośrednio dostępnym azotem dan za skuteczne i wydajne
źródło azotu dla roślin. jednakże stosowane są również inne
mineralne źródła azotu, których interakcja z glebą zachodzi
w odmienny sposób. różnice te muszą być brane pod uwagę przy
ocenie ich agronomicznego i środowiskowego oddziaływania.
Brak azotu powoduje spadek żyzności gleby,
niskie plony i niską jakość roślin. Z drugiej strony
nadmiar azotu w glebie może powodować:
- przedostawanie się N do wód gruntowych
- eutrofizację wód powierzchniowych
- ucieczkę N do atmosfery wpływając na jej
zanieczyszczenie i ocieplenie klimatu.

Odżywianie mineralne

Główne nawozy mineralne pochodzą z surowców
występujących w przyrodzie, które zostały
przekształcone w postać lepiej przyswajalną dla
roślin drogą przemysłowego przetworzenia:
} 
Azot (N), pobierany z powietrza, jest ważnym
składnikiem białek roślinnych.
} 
Fosfor (P), otrzymywany z rud kopalnych.
Jest składnikiem kwasów nukleinowych
i lipidów. P jest kluczem do transferu energii.
} 
Potas (K), otrzymywany z rud kopalnych,
odgrywa ważną rolę w metabolizmie
roślin, fotosyntezie, aktywacji enzymów,
osmoregulacji, itp.

99%

azotu na ziemi znajduje
się w atmosferze.
Ten azot nie jest
bezpośrednio dostępny
dla większości roślin.

Azot w przyrodzie

Azot (N) jest nieodzownym pierwiastkiem dla życia
roślin. Pobudza wzrost korzeni i fotosyntezę, a
także pobieranie innych składników odżywczych,
takich jak fosfor (P) i potas (K). Jednak 99% azotu
na ziemi znajduje się w atmosferze i mniej niż 1%
jest dostępne w skorupie ziemskiej. Cząsteczki
azotu (N2) z atmosfery są chemicznie nieaktywne
i nie mogą być łatwo przyswajane przez rośliny.
Rolnictwo powoduje dalsze obniżanie zawartości
aktywnego azotu w glebie. Azot jest wchłaniany
podczas wzrostu roślin i następnie wywożony
z pola, głównie w białkach, podczas zbiorów.
W związku z tym konieczne jest uzupełnianie
azotu w glebie przez stosowanie organicznych
i mineralnych źródeł azotu. Nawozy, stosowane
w postaci obornika lub azotu mineralnego, są
zatem kluczowym elementem zrównoważonego
rolnictwa.

Główne źródła mineralnych
nawozów azotowych
stosowanych w Europie są
następujące:

DAN

}	Saletra amonowa (azotan

amonu AN) zawiera azot
amonowy NH4+ i azot
azotanowy NO3- w równych
częściach.
DAN }	Saletrzak (azotan wapniowoamonowy - CAN) zawiera
ponadto dolomit lub wapień.
}	UAN (roztwór mocznikowosaletrzany) jest wodnym
roztworem mocznika i saletry
amonowej (azotanu amonu).
}	Mocznik zawiera azot
w postaci amidowej (NH2).

Directly Available

Nitrogen

Directly Available

Nitrogen
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Zrozumienie cyklu azotu
azot w glebie przechodzi szereg przekształceń w zależności od składu
zastosowanego nawozu. azot azotanowy jest bezpośrednio przyswajany przez
roślinę. azot amonowy i azot amidowy z mocznika muszą zostać przekształcone
w azotany. proces ten może powodować ulatnianie się azotu do atmosfery.
1 Energia w postaci gazu ziemnego w połączeniu
z azotem z powietrza prowadzi do powstania
amoniaku, który jest głównym budulcem
nawozów azotowych (AN, mocznik).
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Pobieranie azotanów jest szybkie z powodu ich
wysokiej mobilności. Większość roślin lepiej
przyswaja azot azotanowy niż amonowy.
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Pobieranie azotu amonowego jest wolniejsze
niż azotanowego. Związki amonowe wiążą się
z cząstkami gliny w glebie i korzenie muszą do
nich dotrzeć. Większość azotu amonowego jest
zatem nitryfikowana przed pobraniem przez
rośliny.

2 Nawozy azotowe mogą być stosowane w formie
azotu mineralnego, amonowego, azotanu,
mocznika lub ich mieszaniny, a także nawozów
organicznych i obornika zawierających złożony
zestaw organicznych związków azotu i amonu.
5

Nitryfikacja przez bakterie w glebie przekształca
azot amonowy w azotanowy w okresie kilku
dni do kilku tygodni. Podczas tego procesu do
atmosfery wydzielany jest podtlenek azotu
i tlenek azotu.

Directly Available

Gdy mikroorganizmom brakuje tlenu (nasycenie
gruntu wodą i zagęszczanie gleby), zachodzi
denitryfikacja. W tym procesie bakterie glebowe
przekształcają azotany i azotyny w gazowy
podtlenek azotu, tlenek azotu i azot. Związki te
ulatniają się do atmosfery.
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Immobilizacja przekształca azot mineralny
w materię organiczną gleby. Aktywność
drobnoustrojów gleby jest stymulowana
głównie przez azot amonowy. Unieruchomiony
azot nie jest natychmiast dostępny do
wykorzystania przez rośliny, ale musi zostać
najpierw zmineralizowany. Mineralizacja materii
organicznej gleby (i obornika) uwalnia azot
amonowy do gleby.

8 Hydroliza mocznika przez enzymy znajdujące się
w glebie przekształca azot amidowy w azot
amonowy i gazowy CO2. W zależności od
temperatury, hydroliza trwa od jednego dnia do
jednego tygodnia. Podczas tego procesu pH gleby
wokół granulek mocznika znacznie wzrasta co
sprzyja ulatnianiu się amoniaku.

1 Produkcja

N2O + NO + N2

DANAN
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N2O + NO

NH3

Nitrogen

9 Ulatnianie

2 Nawożenie

NH3
3 Pobieranie

4 Pobieranie
5 Nitryfikacja

NO2–
NO2–
6 Denitryfikacja

NO3–

NH4+
Materia organiczna gleby

8 Hydroliza

7
Immobilizacja i
mineralizacja

Azotan

Azot amonowy

10 Wypłukiwanie

NO3–

6

Przemiana mocznika, azotu amonowego i azotanów w glebie.
Mocznik ponosi najwyższe straty podczas transformacji, azotan
najniższe.
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Produkt

Nitrogen

ZAWARTOŚĆ AZOTU (N)
N-mocznikowy CO(NH2)2

Hydroliza

N-amonowy (NH4+)

Saletra amonowa (azotan amonu)
Saletrzak (azotan wapniowo-amonowy)
UAN (roztwór mocznikowo-saletrzany)

50%

Nitryfikacja

N-azotanowy (NO3-)

50%

50%

50%

50%

25%

25%

Pobieranie

100%

Mocznik

Powszechnie stosowane formy azotowych nawozów mineralnych zawierają azot w postaci azotanowej, amonowej lub amidowej w różnych proporcjach. Tylko
azotany są łatwo pobierane przez rośliny. Związki amidowe i amonowe są przekształcane w azotany drogą hydrolizy i nitryfikacji.

9 Ulatnianie się amoniaku zachodzi gdy
grupa amonowa jest przekształcona do
amoniaku, który ulatnia się do atmosfery.
Wysoki poziom pH sprzyja tej konwersji.
Jeśli zachodzi ona na powierzchni gleby
to wtedy straty są najwyższe. Obydwa
warunki są spełnione gdy mocznik jest
wysiany ale nie jest przemieszany z glebą.

10 Wypłukiwanie azotanów występuje głównie
w zimie, kiedy opady deszczu wymywają
pozostałości nawozu i zmineralizowane
azotany znajdujące się pod strefą
korzeniową. Precyzyjne nawożenie
zmniejsza wypłukiwanie podczas okresu
wzrostu i po nim.

Azot amonowy NH4+

Azot azotanowy jest wchłaniany przez rośliny
łatwo i z dużą szybkością. W przeciwieństwie
do mocznika lub azotu amonowego, jest on od
razu i w pełni dostępny jako składnik pokarmowy.
Azot azotanowy jest wysoce mobilny w glebie
i szybko dociera do korzeni roślin. Zatem
stosowanie azotu w postaci saletry amonowej
(azotanu amonu) lub azotanu wapniowoamonowego zapewnia bezpośrednio dostępne
składniki pokarmowe.

Azot amonowy jest wchłaniany przez rośliny
powoli. Dodatnio naładowany jon wiąże się
ze składnikami mineralnymi gleby i jest mniej
mobilny niż jon azotanowy (NO3-). Korzenie
roślin muszą zatem rosnąć w kierunku azotu
amonowego. Większość azotu amonowego jest
przekształcana w azotany przez mikroorganizmy
znajdujące się w glebie. Ten proces nitryfikacji
zależy od temperatury i trwa od jednego do kilku
tygodni.

Pobieranie ujemnie naładowanego azotanu
wiąże się z pobieraniem dodatnio naładowanych
składników pokarmowych takich jak magnez,
wapń i potas.

Inna część azotu amonowego jest
immobilizowana przez mikroorganizmy glebowe
i uwalniana dopiero po dłuższym czasie, budując
w ten sposób materię organiczną gleby.

Ważne jest, aby pamiętać, że zasadniczo
cały azot w glebie, niezależnie od tego czy
jest stosowany w postaci mocznika, azotu
amonowego czy azotanu, przyjmuje postać
azotu azotanowego zanim pobiorą go rośliny.
W przypadku bezpośredniego stosowania azotu
azotanowego unika się strat powstałych podczas
przemiany mocznika w azot amonowy i azotu
amonowego w azotan.

1 Produkcja

CO2

Azot azotanowy NO3-

Mocznik

dwutlenek węgla (gaz)

NH3

amoniak (gaz)

CO(NH2)2 mocznik
NH4+

CO (NH2)2

grupa amonowa

NO

azotan

NO2-

azotyn

NO

tlenek azotu (gaz)

N2O

podtlenek azotu (gaz)

3

N2

Korzenie roślin nie wchłaniają bezpośrednio
mocznikowej formy azotu w znaczących
ilościach. Mocznik musi najpierw zostać
zhydrolizowany do azotu amonowego przez
enzymy gleby, co trwa od dnia do tygodnia
zależnie od temperatury. Do hydrolizy wymagana
jest wilgoć.
Jednakże azot amonowy powstający przez
hydrolizę mocznika nie zachowuje się dokładnie
tak, jak azot amonowy z saletry amonowej
(azotanu amonu). Hydroliza mocznika powoduje
krótkotrwałą alkalizację w bezpośrednim
sąsiedztwie granulki wysianego mocznika.
Przesuwa to naturalną równowagę pomiędzy
azotem amonowym (NH4+) i gazowym
amoniakiem (NH3) w kierunku tego drugiego,
powodując straty z ulatniania. Stosowanie
inhibitorów ureazy może pomóc złagodzić to
zjawisko.

2 Nawożenie

CO2

Azot amidowy CO(NH2)2

Straty te wpływają na niższą skuteczność azotu
stosowanego w formie amidowej. Z tego względu
nawóz powinien być mieszany z glebą po
zastosowaniu.

azot (gaz)

® Yara

Mocznik
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Wobec prognoz FAO
przewidujących wzrost
liczby ludności na świecie do

9,1 mld do 2050 r.,
produkcję żywności należy
zwiększyć o kolejne

70%.
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Wyżywienie świata
powiększająca się liczba ludności na świecie i coraz większe obawy o stan
środowiska stawiają rolnictwo w zupełnie nowym świetle. jak można
pogodzić politykę rolną w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego z ochroną
środowiska? jak można wyważyć wydajność agronomiczną i obciążenie dla
środowiska? jaka jest rola nawozów mineralnych i jakie są najlepsze decyzje?

Zaspokojenie potrzeb
żywnościowych Europy

J

ak podkreśla FAO, w ciągu ostatniego
półwiecza “zielona rewolucja” potroiła
produkcję żywności, w dużej mierze dzięki
stosowaniu nawozów mineralnych. W tym samym
czasie liczba ludności na świecie wzrosła z 3 do
7 miliardów.
Ludności przybywa, ale dostępność gruntów
ornych jest ograniczona (Rys. 1). Wobec prognoz
FAO przewidujących wzrost liczby ludności
na świecie do 9,1 mld do 2050 r., produkcję
żywności należy zwiększyć o kolejne 70%.
Ponadto, malejąca ilość ziemi dostępnej do
przekształcenia dla potrzeb rolnictwa oznacza,
że optymalizacja produkcji z istniejących użytków
rolnych jest koniecznością. [ref.1]
Europejskie rolnictwo jest jednym z najbardziej
wydajnych i produktywnych na całym świecie.
Niemniej jednak Unia Europejska stała się
największym na świecie importerem towarów
rolnych. Import do Europy przekroczył eksport
o 65 milionów ton, co stanowi wzrost o 40%
w ostatniej dekadzie. Powierzchnia gruntów
poza terenem Unii Europejskiej, potrzebna do
wyprodukowania tych importowanych ilości,
wynosi prawie 35 milionów hektarów, co
odpowiada mniej więcej wielkości Niemiec [ref.2].
Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, wymagany
jest dalszy postęp w zakresie wydajności
i produktywności. Nawozy mineralne są niezbędne
dla wspierania efektywnego wykorzystania
gruntów ornych i mogą przyczynić się do
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
w skali globalnej oraz obrony istniejących lasów
i użytków zielonych przed przekształceniem
w grunty orne, pozwalając w ten sposób na
uniknięcie zmiany przeznaczenia gruntów
i związanych z tym strat zasobów węgla.
Jak pokazano wcześniej, ogromne znaczenie ma
stosowanie azotu w odpowiedniej formie, takiej
jak forma zawarta w nawozach DAN.

Stosowanie
odpowiedniej formy
azotu, takiej jak w
nawozach DAN, ma
ogromne znaczenie.
W ten sposób można
pomóc nakarmić świat
i ochronić środowisko.

Rys. 1
liczba ludności na świecie w porównaniu z dostępną
powierzchnią gruntów ornych w latach 1995 - 2030

Arable
area
Grunty orne
(ha
person)
(haper
na osobę)

World
population
Ludność
świata
(w(billion)
miliardach)

0,3

8,5

7,5
0,25
6,5

0,2

5,5
1998

2030

Liczba ludności na świecie rośnie, ale wielkość
dostępnych gruntów ornych jest ograniczona [ref. 1].
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Optymalizacja wydajności
i jakości
Zastosowanie odpowiedniego źródła nawozu
jest sprawą zasadniczą. Różne źródła azotu
mineralnego mają różny wpływ na plony i jakość
upraw. Ten fakt jest dobrze znany europejskim
rolnikom od kilkudziesięciu lat.

95%
europejskich rolników
zaufało nawozom
mineralnym.
Najlepsze praktyki
rolnicze i narzędzia do
precyzyjnej uprawy mogą
zwiększyć wydajność
nawozu i zminimalizować
straty azotu.
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Różne efekty działania poszczególnych
źródeł azotu mineralnego są związane głównie
z różnicami w stratach azotu, zwłaszcza przez
ulatnianie ale także wymywanie. Niektóre z tych
strat są pogłębiane przez niedopasowanie
podaży azotu do poboru przez rośliny.
Badania polowe w Francji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii wykazały, że nawozy DAN dają
konsekwentnie wyższe plony i lepszą jakość zbóż
w porównaniu z mocznikiem. Większość słabych
wyników obserwowanych w przypadku UAN
(roztwóru mocznikowo-saletrzanego) i mocznika
można skompensować przez wyższe dawki
azotu, ale odbywa się to kosztem zwiększonego
obciążenia środowiska.
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Rys. 2
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t / ha

Przy optymalnej dawce N, która wynosiła średnio
182 kg/ha, saletra amonowa (azotan amonu)
dawał o 0,26 t wyższy plon i o 0,75 punktu wyższą
zawartość białka niż UAN (roztwór mocznikowosaletrzany). Dodatkowe 27 kg N/ha (15%) z UAN
(roztwór mocznikowo-saletrzany) było potrzebne do
osiągnięcia ekonomicznego optimum [ref. 3].

Rys. 3

porównanie krzywych reakcji plonu
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Response curves
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Niemcy (Rys. 3)
W latach 2004-2010 przeprowadzono
w Niemczech 55 prób polowych ze zbożami
ozimymi i różnymi rodzajami gleb. Przy optymalnej
dawce N, która wynosiła średnio 210 kg/ha,
azotan wapniowo-amonowy dawał o 2% wyższy
plon i o 0,23 punktu wyższą zawartość białka
niż mocznik. Dodatkowe 15 kg N/ha (7.1%)
z mocznika było potrzebne do osiągnięcia
ekonomicznego optimum [ref. 4].

Nitrogen

Krzywe reakcji N dla prób wskazują, że
w przypadku UAN (roztworu mocznikowosaletrzanego) potrzeba byłoby dodatkowo
średnio 27 kg azotu aby osiągnąć ekonomiczne
optimum [ref. 3].

Spośród 55 pól nawożonych optymalną
dawką N w Niemczech, 75% dało lepszy
plon z azotanem wapniowo-amonowym
a 25% dało lepszy plon z mocznikiem
[ref. 4].

Rys. 4

Rys. 5

dodatkowe n wymagane dla takiego
samego plonu

zawartość białka przy
identycznej dawce n

%

%

120

12,8

+18 %
+14 %

Wielka Brytania (Rys. 4,5,6)

12,6

110
12,4

Najbardziej kompleksowe badania
porównujące różne formy nawozów azotowych
przeprowadzono w imieniu brytyjskiego
rządowego Departamentu Środowiska, Żywności
i Spraw Wsi (DEFRA) w okresie 2003-2005
[ref. 5]. Poza różnicami ilościowymi, badania
pokazały zmienność wyników zaobserwowanych
w przypadku mocznika i UAN (roztworu
mocznikowo-saletrzanego). W związku z tym
wielkości dodatkowych dawek mocznika i UAN
(roztworu mocznikowo-saletrzanego) nie można
przewidywać z taką samą pewnością jak
w przypadku saletry amonowej (azotanu amonu).

100

90

12,2

Saletra
AN
amonowa

UANUAN
(roztwór
mocznikowosaletrzany)

Mocznik
Urea

Aby utrzymać taki sam plon, potrzeba było
znacznie więcej azotu z mocznika i UAN
(roztworu mocznikowo-saletrzanego) niż
z saletry amonowej (azotanu amonu) [ref. 5].
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Rys. 7

plon przy identycznej dawce n

wydajność azotu
Indeks plonowania (bazowe 100 = dawka AN)

%
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Plon: +4%
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-40 kg N
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Saletra amonowa
Mocznik

50

8,0

Mocznik

Zawartość białka była niższa na polach
nawożonych mocznikiem lub UAN
(roztworem mocznikowo-saletrzanym)
niż saletrą amonową (azotanem amonu)
[ref. 5]

100

Wyniki eksperymentu ADA we Francji (AN
vs. mocznik) wykazują, że w długim okresie
(nawożenie powtarzane rok po roku) AN dał
lepszą wydajność azotu w porównaniu
z mocznikiem. Przy każdej dawce nawożenia
plon z AN jest większy o 4 do 6% w porównaniu
do mocznika dla pszenicy i rzepaku. Do
uzyskania takiego samego plonu przy użyciu
mocznika potrzebna jest dodatkowa dawka
40 kg N [ref. 6].

UAN (roztwór
mocznikowosaletrzany)

Rys. 6
t/ha

Francja (Rys. 7)

-0,3 %

Saletra
amonowa

UAN (roztwór
mocznikowosaletrzany)

Mocznik

Wydajność także była niższa w przypadku
mocznika i UAN (roztworu mocznikowosaletrzanego) niż saletry amonowej (azotanu
amonu) [ref. 5].
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Efekt w czasie różnych dostarczonych form N
(Réseau ADA 2008-2011, 30 wyników badań
na rzepaku, pszenicy, jęczmieniu) [ref 6].
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Ochrona środowiska
nawozy z bezpośrednio dostępnym azotem dan (azotan amonowy i azotan wapniowoamonowy) charakteryzują się wyraźnymi zaletami w zakresie ochrony środowiska,
w stosunku do innych rodzajów nawozów azotowych. wykazują one niższą emisję co2.
w trakcie swego cyklu życia, włącznie z produkcją i nawożeniem, a także niższe
ulatnianie amoniaku, nawet jeśli nie są pobrane do gleby.
Redukcja emisji amoniaku
do atmosfery
Europejska Inwentaryzacja Emisji (EMEP)
szacuje, że 94% wszystkich emisji amoniaku
jest powodowane przez rolnictwo, przy czym
około 80% tych emisji pochodzi ze źródeł
organicznych.
Ulatnianie amoniaku stanowi bezpośrednią
stratę azotu, a tym samym znaczne obciążenie
dla środowiska. Lotny amoniak przemieszcza
się przez granice państwowe, powodując
zakwaszenie i eutrofizację gruntów i wody.
Ponadto lotny amoniak znacząco przyczynia się
do powstawania mikrocząstek (PM 2,5),
co może przyczynić się do poważnych
problemów zdrowotnych. Z tego powodu
protokół UNECE z Göteborga oraz Dyrektywa
UE o krajowych pułapach emisji proponują
środki i wielkości graniczne w celu kontroli emisji
amoniaku z dowolnego źródła.
Od dawna wiadomo, że w przypadku mocznika
i UAN (roztworu mocznikowo-saletrzanego)
powstają wyższe straty z ulatniania amoniaku niż
w przypadku saletry amonowej (azotanu amonu)
lub saletrzaka (azotanu wapniowo-amonowego).
Straty amoniaku z mocznika można zmniejszać
przez wymieszanie go z glebą po wysianiu.
Jednak jest to w praktyce możliwe tylko dla
upraw wysiewanych na wiosnę.
Straty z użytków zielonych generalnie uważa
się za wyższe od strat z gleb ornych, ponieważ
nawozy są zazwyczaj rozsiewane na powierzchni
(Rys. 8).

Rys. 8
średnie emisje amoniaku na kg azotu dla różnych nawozów

Straty z

Grunty orne

ulatniania [% N]

EMEP

Użytki zielone

Defra	EMEP

Defra

Saletrzak
Saletra amonowa

0,6%

3 (-3-10)%

1,6%

2 (-4-13)%

UAN (roztwór mocznikowo-saletrzany)

6%

14 (8-17)%

12%

nie dotyczy

Mocznik

11,5%

22 (2-43)%

23%

27 (10-58)%

Tabela zawiera dane z oficjalnej Inwentaryzacji Europejskich Emisji (EMEP) oraz z analizy
Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra - Wielka Brytania). We wszystkich
przypadkach straty z ulatniania są znacznie wyższe w przypadku mocznika i UAN (roztworu
mocznikowo-saletrzanego) niż saletry amonowej (azotanu amonu) i saletrzaka (azotanu
wapniowo-amonowego) [Ref. 7,8,9].
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Stosowanie mocznika nawozowego powoduje
straty N do 58% w formie amoniaku, w zależności
od lokalnych warunków naturalnych. Dostępne
środki łagodzenia strat amoniaku z działalności
rolniczej obejmują stosowanie niskich dawek
N, pomieszczenia dla bydła, świń i drobiu
charakteryzujące się niską emisją amoniaku,
oczyszczanie powietrza na płuczkach,
stosowanie gnojowicy i obornika o niskiej
zawartości amoniaku, spalanie kurzych
odchodów i zastępowanie mocznika innymi
środkami (UNECE, 2007).

DAN
le
Directly Availab

Kontrola wypłukiwania
Podwyższone stężenia azotanów w ziemi i
wodach powierzchniowych są niepożądane.
Dyrektywa UE w sprawie azotanów z 1991 r.
wyznaczyła dopuszczalny limit na 50 mg/l.
Zasadniczo wypłukiwanie azotanów jest
niezależne od źródła azotu. Jego źródłem może
być materia organiczna gleby, nawóz organiczny
lub nawozy mineralne, jeśli nie są stosowane
prawidłowo.
Wypłukiwanie azotanów występuje wtedy,
gdy gleba jest nasycona wodą i azotany są
wymywane poza strefą korzeniową przez
przesączającą się wodę z opadów deszczu
lub z podlewania. Azotan nie wiąże się z
cząstkami gleby i pozostaje w roztworze
glebowym, gdzie swobodnie przemieszcza się
z wodą glebową. Związki amonowe wiążą się
z cząstkami gliny w glebie i tym samym są mniej
podatne na wypłukiwanie.

W okresie wzrostu roślin wypłukiwanie niemal nie
występuje. Większość strat azotanów do wody
ma miejsce poza sezonem, w okresie zimowym.
Ogólnym celem jest zatem zminimalizowanie
stężenia azotanów w glebie pod koniec sezonu.
Dla zbóż ozimych stosowanie azotu w dawce
dochodzącej do ekonomicznego optimum
zwiększa plony i jednocześnie znacznie obniża
stężenie azotanów w glebie po zbiorach, i w
związku z tym zmniejsza ryzyko wypłukiwania.
Stosowanie optymalnej dawki azotu minimalizuje
także pozostałości azotu (Rys. 9).

Wypłukiwanie azotanów
zachodzi niezależnie od
źródła azotu.

Mocznik szybko przekształca się w azot
amonowy przez hydrolizę, a później w formę
azotanową przez działanie mikroorganizmów,
co skutkuje powstawaniem emisji amoniaku
po okresie wzrostu roślin. Ponadto cząsteczka
mocznika jest bardzo mobilna i może być
wypłukiwana bezpośrednio do podglebia przez
intensywne opady deszczu występujące podczas
wysiewania nawozu.

Można je zminimalizować
przy zastosowaniu
najlepszych praktyk
rolniczych.

Nitrogen

Wypłukiwanie można
zminimalizować przez:
}	Oznaczenie azotu w glebie co
umożliwia precyzyjne dobranie
dawki nawożenia zapobiegając
przedostawaniu się azotu do wód
gruntowych.
}	Podzielenie wysiewania azotu, aby
zapewnić szybkie pobieranie przez
rośliny w okresie wzrostu.
}	Stosowanie nawozów DAN z szybkim,
przewidywalnym uwalnianiem azotu,
takich jak saletra amonowa (azotan
amonu).
}	Dostosowanie podawania azotu do
rzeczywistych potrzeb upraw, tam
gdzie to możliwe, przy użyciu narzędzi
rolniczych do precyzyjnej uprawy.
}	Umożliwienie wytworzenia się
głębokiego i obszernego systemu
korzeniowego, aby bardziej efektywnie
wykorzystać azot.
}	Utrzymywanie porowatej struktury
gleby.
}	Absorbowanie pozostałości azotu przez
poplony.
}	Zapewnienie zrównoważonego
odżywiania, aby umożliwić pobieranie
azotu.

Rys. 9

Optymalne
dostarczanie
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N supply N
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plony ziarna i pozostałość azotu w zależności od zastosowanej dawki n

N application
rateN/ha)
(kg N/ha)
Dawka N (kg
Pozostałość azotu w glebie po zbiorze, a tym samym ryzyko
wypłukiwania, znacznie zmniejsza się przy optymalnej dawce N [ref. 10].
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Różne nawozy mają
różne oddziaływanie
na rolnictwo i
środowisko. Do oceny
wpływu nawozów
azotowych należy
wykonać analizę
cyklu życia.

Zoptymalizowana produkcja
nawozów
Mineralne nawozy azotowe są produkowane
przez ekstrakcję azotu z atmosfery. Proces
wymaga energii i uwalnia CO2 - gaz cieplarniany
przyczyniający się do zmian klimatycznych.
Dzięki ciągłemu ulepszaniu, europejskie
instalacje nawozowe pracują obecnie w pobliżu
technologicznego minimum energetycznego,
a instalacje amoniaku w Europie należą teraz do
najlepszych na świecie (Rys. 10 i 11).

Nawozy DAN
są typowymi i
tradycyjne stosowanymi nawozami
w Europie.

Oprócz dwutlenku węgla produkcja nawozów
może emitować podtlenek azotu, który wykazuje
potężny efekt cieplarniany. Firmy zrzeszone
w Fertilizers Europe zastosowały nowe
technologie katalityczne w celu rozkładu
większości podtlenku azotu uwalnianego
podczas produkcji.

W przyszłości, jeśli staną się dostępne technologie
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
(CO2), nawozy azotanowe zawierające N będą
jeszcze bardziej preferowanym wyrobem.
Generalnie, dwutlenek węgla (CO2) z procesów
przemysłowych i wytwarzania energii wymaga
kosztownego oczyszczania/koncentracji zanim
będzie dostępny dla CCS (Carbon Capture and
Storage – technologia wychwytywania
i magazynowania CO2). W przypadku produkcji
nawozów DAN CO2 jest już czysty i gotowy do
użycia w CCS.

Rys. 10

Rys. 11

postęp w zakresie efektywności
energetycznej produkcji amoniaku

efektywność energetyczna instalacji amoniaku na
świecie (średnia regionalna)
41

120

GJ LHV/tonę amoniaku, 2011

Proces Habera - Boscha

100

GJ/tonę amoniaku

Wpływ danego nawozu na zmiany klimatyczne
można mierzyć na podstawie jego śladu
węglowego, wyrażanego w kg równoważnika
CO2 na kg wytworzonego azotu. Jednak, aby
zrozumieć prawdziwy wpływ produktu na
klimat, należy wykonać analizę cyklu życia (LCA)
obejmującą wszystkie etapy od produkcji do
pobrania przez rośliny. Szczegółowe porównanie
śladów węglowych dla różnych rodzajów
nawozów jest także przedstawione w następnym
rozdziale (Rys. 12).
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Zużycie energii w europejskich instalacjach nawozowych zmalało na
przestrzeni lat i znajduje się obecnie w pobliżu teoretycznej granicy
technologicznej [ref. 11].
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Średnia efektywność energetyczna europejskich instalacji
amoniaku należy do najlepszych na świecie [ref. 12].
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Nitrogen

Łagodzenie zmian klimatu
produkcja, transport i stosowanie nawozów mineralnych przyczyniają
się bezpośrednio i pośrednio do emisji gazów cieplarnianych (ghg),
szczególnie dwutlenku węgla (co2) i podtlenku azotu (n2o).

J

ednocześnie nawozy zwiększają wydajność
produkcji rolnej i stymulują pobieranie CO2
przez uprawy i sekwestrację w glebie.
Zwiększają plony i zmniejszają konieczność kultywacji
nowych gruntów, przez co unika się emisji gazów
cieplarnianych powstających podczas zmiany
przeznaczenia gruntów – sama zmiana przeznaczenia
przyczynia się do powstawania 12% globalnej emisji
gazów cieplarnianych [ref 13].

Przy takim samym
sumarycznym plonie ślad
węglowy nawozów DAN
jest niższy o około 25%.

Analiza cyklu życia nawozów określa emisje
i pochłanianie gazów cieplarnianych w produkcji
nawozów sztucznych, podczas transportu
i przechowywania, a także podczas nawożenia
i wzrostu upraw (czyli na każdym etapie „życia”
nawozu). Zapewnia to lepsze zrozumienie tego,
co można i należy zrobić, aby poprawić ogólny bilans
węglowy. Aby uzyskać porównywalność różnych
gazów cieplarnianych, przekształca się je
w równoważniki CO2 (CO2-eq).
Różne typy nawozów mają różny ślad węglowy.
Podczas produkcji mocznik emituje mniej CO2 niż
saletra amonowa (azotan amonu). Po wysianiu
różnica ta ulega odwróceniu, ponieważ mocznik
uwalnia CO2 zawarty w jego cząsteczce. Przeciętnie
należy spodziewać się, że więcej N2O zostanie
uwolnione z gleby po wysianiu mocznika, w
porównaniu z nawozem DAN [ref 14].

Rys. 12
porównywalne emisje węglowe z różnych rodzajów nawozów

14
Kg równoważnika CO2/Kg N

Ślad węglowy cyklu życia jest zatem wyższy dla
mocznika niż dla nawozów DAN. Ponadto straty
ulatniania z mocznika i mniejsza efektywność N
muszą być rekompensowane przez wyższe dawki,
około 15%, co dodatkowo podwyższa ślad węglowy.
Tak więc podczas pomiaru śladu węglowego danego
rodzaju nawozu kluczowe znaczenie ma porównanie
całego cyklu życia produktu (Rys. 12).

Analiza cyklu życia
nawozu określa ogólne
emisje i pochłanianie
gazów cieplarnianych.
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Ślad węglowy cyklu życia dla saletry amonowej (azotanu amonu) jest
niższy niż dla mocznika i UAN (roztworu mocznikowo-saletrzanego).
Gdy kompensuje się niższą wydajność mocznika i UAN (roztworu
mocznikowo-saletrzanego) wyższą dawką, różnica jest jeszcze bardziej
wyraźna [ref. 15].
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W stronę najlepszych praktyk rolniczych
złota zasada stosowania
nawozów azotowych
pozostaje prosta: stosować
odpowiedni produkt
w odpowiedniej dawce,
we właściwym miejscu,
we właściwym czasie.
nawozy o powtarzalnym
profilu uwalniania
i dokładnie określonej
charakterystyce nawożenia
zmniejszają straty
i poprawiają pobieranie
nawozu przez rośliny.

Zwiększanie skuteczności
nawozu
Dopasowanie nawożenia do
potrzeb roślin

Azot musi być dostępny w wystarczających
ilościach, aby nie ograniczał wzrostu roślin
i plonów. Jednak nadmiar azotu poza
krótkotrwałym okresem, gdy rośliny go
potrzebują, może powodować tracenie go do
środowiska lub prowadzić do nadmiernego
zużycia. Dokładne dopasowanie dostępności
azotu do bieżących potrzeb roślin i rzeczywistej
podaży składników pokarmowych gleby
maksymalizuje wydajność, minimalizuje wpływ
na środowisko naturalne i optymalizuje zysk
(Rys. 13).

Dotyczy to saletry amonowej (azotanu amonu)
i saletrzaka (azotanu wapniowo-amonowego),
ale generalnie nie dotyczy mocznika. Hydroliza
mocznika i straty z ulatniania mocno zależą od
warunków klimatycznych po wysianiu nawozu,
zwłaszcza od opadów deszczu. Opadów nie
można przewidzieć w sposób niezawodny, co
skutkuje niedoborem albo nadmiarem mocznika.
Analiza wykonana przez DEFRA podkreśla
nieprzewidywalność mocznika, stwierdzając
straty wahające się od 2 do 58% wysianego
azotu.
Zrównoważone odżywianie roślin jest kolejnym
warunkiem ekonomicznego stosowania
nawozów. Niedostateczna podaż fosforu,
potasu i siarki może zmniejszyć skuteczność
stosowania azotu. Regularne pobieranie próbek
gleby dostarcza danych na temat rzeczywistej
podaży składników odżywczych z gleby
i potrzeb nawozowych.

Rys. 13

Pobieranie azotu przez rośliny

nawożenie dzielone pszenicy ozimej
nawozem dan

Na rynku dostępne jest kilka narzędzi służących
do mierzenia zapotrzebowania roślin na azot,
dzięki czemu można odpowiednio dostosować
podawanie azotu nawozowego.

Monitorowanie
upraw

3-cie nawożenie

Monitorowanie
upraw

Zapewnienie precyzji
wysiewania

Zapotrzebowanie
na nawóz

2-gie nawożenie

Równomierne rozsiewanie zapewnia optymalne
dostarczanie azotu. Ze względu na swą wyższą
gęstość nasypową i niższą koncentrację
azotu, nawozy DAN oferują bardziej jednolitą
charakterystykę rozsiewania niż mocznik. Wiatr
może jeszcze bardziej obniżyć jednorodność
rozsiewania mocznika, powodując lokalnie
znaczne niedobory lub nadmiary.

1-sze nawożenie

Podaż azotu z gleby

Luty

W większości warunków za najlepszą praktykę
rolniczą uważa się nawożenie dzielone.
Nawozy oferujące przewidywalne uwalnianie
dostępnego dla roślin azotu najlepiej nadają się
do nawożenia dzielonego.

Marzec
Krzewienie

Kwiecień
Strzelanie w źdźbło

Maj

Czerwiec
Początek kłoszenia

Lipiec
Kwitnienie

Rzeczywiste potrzeby nawozowe zależą zarówno od podaży azotu z gleby jak i od potrzeb roślin.
Nowoczesne narzędzia do monitorowania ułatwiają monitorowanie upraw i pomagają dokładnie
dostosować nawożenie dzielone [ref. 4].
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Sierpień

W Niemczech przeprowadzono badania
porównujące straty przy rozsiewaniu mocznika i
saletrzaka (azotanu wapniowo-amonowego). Przy
rozsiewaniu na szerokość zaledwie 21 metrów,
łagodny powiew 4 m/s spowodował 26%-owe
wahania dawki rozsianej w przypadku mocznika,
a tylko 6%-owe w przypadku CAN [ref. 16].
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Rys. 14
mapowanie biomasy i azotu

Optymalizacja podawania
nawozu azotowego

Technologia oparta na czujnikach do
mapowania biomasy

Narzędzia do precyzyjnej uprawy mogą jeszcze
bardziej zwiększyć dokładność wysiewania.
Technologie wykorzystujące czujniki umożliwiają
rolnikom bieżącą kontrolę nawożenia i oparte
na GPS obliczanie podawania składników
odżywczych. Zapotrzebowanie roślin na azot jest
mierzone w sposób ciągły podczas wysiewania,
co w przypadku wysiewania jednorodnych
nawozów azotanowych gwarantuje najwyższy
plon przy najniższym wsadzie azotu.

Biomass
Biomasa
<5,5 (5,1%)
5,5-6,0 (5,8%)
6,0-6,5 (7,3%)
6,5-7,0 (8,4%)
7,0-7,5 (11,3%)
7,5-8,0 (13,3%)
8,0-8,5 (13,6%)
8,5-9,0 (15,2%)
9,0-9,5 (12,4%)
>9,5 (7,8%)

Wykonano wiele prób polowych w celu
porównania wykorzystania technologii opartej
na czujnikach w powszechnej praktyce rolniczej,
wykazując wzrost zawartości białka roślinnego
o 0,2-1,2%, wzrost plonu na poziomie 7%
i obniżenie wsadu azotu o 12% (Rys. 14).
Technologia ta jest także stosowana z technologią
satelitarną do sporządzania map wysiewu.

Na niektórych glebach nawozy azotowe
mogą powodować zakwaszanie, które wymaga
zwalczania przez wapnowanie. Stosowanie
nawozów o wysokiej skuteczności azotu zmniejsza
potencjalne zakwaszenie i zapotrzebowanie na
wapnowanie. Nawozy takie jak azotan wapniowoamonowy zawierają wapień lub dolomit,
umożliwiając dalsze oszczędności w zakresie
kosztów i czasu wapnowania (Rys. 15).

Kg N/ha
>110 (10,3%)
100-110 (10,2%)
90-100 (12,8%)
80-90 (18,1%)
70-80 (18,3%)

0m

100m

60-70 (19%)
<60 (11,5%)

Czujniki azotu automatycznie określają optymalne dawki azotu (niebieski) w oparciu o mapowania
biomasy i chlorofilu (zielony) w czasie rzeczywistym, co pozwala na uniknięcie przenawożenia
i niepełnego nawożenia. Pszenica ozima, Niemcy [ref. 17].

Rys. 15
zapotrzebowanieLime
na demand
wapno
120
kg CaO/100kg N

Zwalczanie zakwaszenia

Mapowanie zaleceń nawożenia azotem z użyciem
technologii opartej na czujnikach

100
80

Zapotrzebowanie na wapno
w przypadku saletry amonowej
(azotanu amonu) i saletrzaka
(azotanu wapniowo-amonowego)
jest znacznie niższe niż w przypadku
mocznika. [ref. 18]

60
40
20
0

Saletrzak
27%

UAN
Saletra
Mocznik
(roztwór
amonowa
+
UAN mocznikowo- 15% N
Mocznik saletrzany)
+
10% N

Czujniki azotu zapewniają
natychmiastowe
informacje o rzeczywistym
zapotrzebowaniu na azot.
Nawozy DAN zwiększają
skuteczność azotu
i minimalizują jego straty.
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W stronę inteligentnego
rolnictwa ...
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Poznaj rodzinę DAN pod adresem:
www.danfertilizers.com
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Stowarzyszenie Fertilizers Europe reprezentuje większość producentów
nawozów azotowych w Europie i jest uznawane za specjalistyczne
źródło informacji branżowych na temat nawozów mineralnych. Utrzymuje
kontakty z szerokim spektrum instytucji, organów ustawodawczych,
udziałowców i przedstawicieli opinii publicznej, którzy szukają informacji
na temat technologii nawozowych i zagadnień związanych z obecnymi
wyzwaniami w zakresie rolnictwa, środowiska i gospodarki. Strona
internetowa Fertilizers Europe podaje informacje na tematy istotne dla
wszystkich zainteresowanych wkładem nawozów na rzecz światowego
bezpieczeństwa żywnościowego.

Fertilizers Europe
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4/6
B-1160, Bruksela, Belgia
Tel: +32 2 675 3550
Fax: +32 2 675 3961
dan@fertilizerseurope.com

www.fertilizerseurope.com
www.facebook.com/fertilizerseuropepage
Group Fertilizers Europe
twitter.com/FertilizersEuro
www.youtube.com/fertilizerseurope

