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USŁUGa: oPraCowaNIE 
PLaNU NawozowEGo

Wykorzystaj specjalistyczną wiedzę i doświad-
czenie naszych doradców i zleć im sporządze-
nie planu nawozowego dla Twojego gospo-
darstwa. 

Plany nawozowe sporządza się w celu 
ustalenia optymalnej dawki nawozów dla 
upraw, ponieważ nadmiernie nawożenie nie 
jest korzystane ani dla rolnika ani dla środo-
wiska naturalnego. Roślina nie jest w stanie 
“przyjąć” większej ilości azotu niż to wynika 
z jej zapotrzebowania. Stosując zwiększone 
ilości nawozu nie przyczyniamy się do popra-
wy naszych plonów -  nadmiar azotu wnika 
do gleby i wraz deszczami przedostaje się do 
wód powodując ich zanieczyszczenie. Dlate-
go zrównoważone rolnictwo pozwala chronić 
środowisko naturalne, a także polepsza wynik 
finansowy gospodarstwa.  

PLaN
Nawozowy

Plan nawożenia do 10 działek

150,00

Każda następna działka

Cennik sporządzania planów nawozowych 
przez Doradców Ogólnych PFHBiPM

zł netto

zł netto10,00



Plan nawozowy 
- kogo dotyczy?

Kiedy przygotować 
plan?

Obowiązek sporządzenia planu nawożenia do-
tyczy rolników, którzy:

odpłatność za usługę jest związana 
z ilością działek, dla których doradca 
sporządza plan nawozowy i wynosi 
150 zł netto w przypadku sporządze-
nia planu dla maksymalnie 10 działek 
rolnych (+10 zł netto za każdą kolejną 
działkę). 

Plan nawożenia azotem opracowuje 
się zgodnie ze zbiorem zaleceń dobrej 
praktyki rolniczej, na podstawie skła-
du chemicznego nawozów oraz potrzeb 
pokarmowych roślin i zasobności gleb, 
uwzględniających stosowane odpady i 
nawozy, dlatego:

Plan nawożenia azotem lub wylicze-
nie maksymalnych dawek azotu trzeba 
przygotować przed pierwszymi zabie-
gami agrotechnicznymi, związanymi z 
nawożeniem w danym roku gospodar-
czym. 

Program nawozowy należy przygotować 
każdego roku, dla każdego pola oddziel-
nie. Należy go przechowywać przez okres 
3 lat od dnia zakończenia nawożenia wy-
konanego według tego planu.

Dlaczego muszę przygotować plan?
Zobowiązuje do tego Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 14.02.2020 roku w spra-
wie przyjęcia „Programu działań mają-
cych na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu”.

z usługi mogą skorzystać jedynie ho-
dowcy prowadzący w swoich stadach 
ocenę wartości użytkowej bydła. 

*podział i kwalifikacja do grupy znajduje się w Rozporządzeniu  

•	 posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych,

•	 prowadzą uprawy intensywne na gruntach 
ornych na powierzchni powyżej 50 ha,

•	 utrzymują obsadę większą niż 60 DJP według 
stanu średniorocznego,

•	 nabyli nawóz naturalny lub produkt pofer-
mentacyjny do bezpośredniego rolniczego 
wykorzystania w celu nawożenia lub popra-
wy właściwości gleby od podmiotu importu-
jącego nawóz naturalny lub produkt pofer-
mentacyjny lub od rolnika, który prowadzi 
chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 
stanowisk lub chów lub hodowlę świń powy-
żej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Rolnicy, którzy prowadzą produkcję rolną na po-
wierzchni większej lub równej 10 ha lub utrzy-
mują zwierzęta gospodarskie w liczbie większej 
lub równej 10 DJP według stanu średnioroczne-
go opracow



 PLaNU PoPrawy  
DoBroStaNU zwIErzĄt

USŁUGa: oPraCowaNIE 
PLaNU PoPrawy DoBroSt-
aNU zwIErzĄt

Usługa skierowana do rolników zainteresowa-
nych otrzymaniem dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolniczego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW na lata 2014-2020  na poprawę dobro-
stanu krów (Pakiet 2).

Poprawa dobrostanu, w ramach którego 
można otrzymać dofinansowanie ma na 
celu:
•	 zapewnienia warunków do wypasu 
•	 powiększenia wybiegów /okólników
•	 zwiększenia powierzchni bytowej w bu-

dynku inwentarskim (przypadku utrzymy-
wania grupowego krów mlecznych) 

Grupa doradców ogólnych PFHBiPM po-
siada uprawniania doradzania w zakre-
sie działania “Dobrostan zwierząt” Prow 
2014-2020 i sporządzają plan poprawy do-
brostanu w oficjalnej aplikacji wydanej 
przez ośrodek Doradztwa rolniczego. 

Sporządzenie planu przez Doradcę 
PFHBiPM

zł netto800

PLaN
PoPrawy DoBroStaNU 

Poprawa warunków utrzymania zwierząt może 
łączyć się z wprowadzeniem niewielkich zmian, 
ale jeśli niezbędna jest np. przebudowa obory to 
wymagają one kosztownych inwestycji. Dlatego 
jeśli się na nie decydujemy warto skorzystać z 
przysługujących na ten cel dofinansowań. Wie-
le badań pokazuje, że inwestycja w dobrostan 
w dłuższej perspektywie czasu zwraca się z na-
wiązką - zysk to wyższa produkcja i rentowność 
stada.   

Doradcy PFHBiPM pomogą Ci sporządzić plan 
poprawy dobrostanu niezbędny do otrzymania 
dofinansowania.

Poprawiając warunki utrzymania zwierząt in-
westujesz w swój biznes.

Usługa dostępna wyłącznie dla  
hodowców prowadzących ocenę 
wartości użytkowej w swoich sta-
dach. 



z/s w Minikowie

tel. 696 493 140

mazowieckie

tel. 606 768 972

wielkopolskie

SYLWIA MUCHARSKA

tel. 696 493 154

podlaskie

tel. 664 772 204

ANETA NENEMAN

tel. 664 317 076

wielkopolskie

PIOTR BORKOWSKI

tel. 602 799 074

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

ROMAN WASYLCZYSZYN

tel. 696 493 115

ALICJA SZULTKA

tel. 696 493 111

pomorskie  
zachodniopomorskie

Region Oceny Wschód 

Region Oceny Centrum z/s w Parzniewie

Region Oceny Zachód z/s w Kobiernie

ROBERT BOROWSKI

tel. 668 134 655

lubelskie
podkarpackie  podlaskie

tel. 668 131 102

ADAM BOROWSKI

tel. 698 628 051

lubuskie
wielkopolskie

WALDEMAR KRZYMOWSKI

tel. 696 493 232

opolskie

SKoNtaKtUj SIę
z DoraDCĄ:

Subskrybuj nasz 
kanał PFHBiPM

Dołącz do grupy 
ocena PFHBiPM

www.pfhb.pl

PFHBIPM




