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FERTIL 12,5N pierwszy nawóz azotowy dopuszczony w Polsce do sto sowania w 
rolnictwie ekologicznym jest ju ż dost ępny. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i 
aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin 
motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w 
gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby 
dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w 
zamkniętym wykazie dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym 
państwie członkowskim.  
 
W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z 
syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie 
zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych. Są to wytyczne IUNG-PIB w Puławach, 
który jest jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań 
określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości 
gleby do produkcji ekologicznej. 
Istotą nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie lub podwyższenie żyzności i biologicznej 
aktywności gleby oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju roślin. Podstawowymi nawozami w 
gospodarstwie ekologicznym są: obornik, kompost, gnojówka i woda gnojowa oraz nawozy zielone. W 
rejonach górskich dopuszcza się stosowanie gnojowicy, pod kontrolą doradcy. Można stosować także 
nawozy uzupełniające takie jak: nawozy mineralne – mielone skały: bazalt, bentonit, gips, kizeryt, 
dolomit, wapno magnezowe, wapno węglanowe, kreda nawozowa (pojezierna, łąkowa, margiel), 
boraks; nawozy potasowe: kainit, kalimagnezja, siarczan potasu, skały fosforytowe (mączki), popiół 
drzewny, nawozy organiczne – mączka z kości, krwi, rogów, pierza, skorupy jaj, mączka rybna, odpady 
z własnego gospodarstwa, makuchy, kora drzewna i trociny oraz muł i osady z naturalnych zbiorników 
wodnych, torf w ilości do 20% w podłożach do produkcji rozsad.  

W tej sytuacji wydarzeniem wielkiej wagi jest dopuszczenie przez  Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pierwszego doglebowego 
nawozu azotowego. Umożliwienie zastosowania nawozu azotowego wpłynie na podniesienie i poprawę 
jakości i ilości płodów rolnych, bez uszczerbku dla ekologicznych walorów płodów rolnych. Brak 
możliwości efektywnego nawożenia sprawiał producentom wiele problemów. To nowe, innowacyjne 
rozwiązanie, które dostępne jest dla producentów od tego sezonu na pewno zmieni technologię 
nawożenia upraw ekologicznych. 
Fertil 12,5 N  jest to pierwszy nawóz azotowy dopuszczony w Polsce do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym. Dużą zaletą produktu jest jego wielofunkcyjne działanie. Zaopatruje rośliny w azot, pełni 
funkcję użyźniacza glebowego i ukorzeniacza roślin. Zawarte w nawozie organiczne formy azotu 
(12,5%) i węgla (40%) są stopniowo i całkowicie uwalniane do gleby, a następnie w ciągu sezonu 
wegetacyjnego efektywnie pobierane przez rośliny i mikroorganizmy glebowe. Nawóz poprawia 
fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Dzięki dużej zawartości materii organicznej nawóz 
ten istotnie zwiększa dostępność wody i składników mineralnych w glebie dla roślin, poprawia żyzność i 
życie biologiczne gleby, a także przeciwdziała przenawożeniu roślin i zanieczyszczeniu środowiska 
glebowego nadmiarem azotu. Wzbogaca glebę w substancję organiczną, dlatego jest polecany do 
stosowania szczególnie na glebach ubogich w próchnicę. Co ważne, jednorazowe zastosowanie 
nawozu zaspokaja całkowite zapotrzebowanie roślin uprawnych na azot. 5% całkowitego azotu stanowi 
rozpuszczalny w wodzie azot organiczny, który występuje w formie aminokwasów. Związki te wpływają 
stymulująco na rozwój systemu korzeniowego roślin, poprawiając ich ukorzenianie. Stała zawartość 
tego parametru w nawozie jest bardzo trudna do uzyskania w warunkach produkcyjnych. 
Pojawienie się na polskim rynku nawozu azotowego dopuszczonego do stosowania w uprawach 
ekologicznych spowoduje przełom w technologii nawożenia tych upraw. 
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