
 

Zarządzanie obornikiem i gnojowicą.  

Nowoczesne techniki stosowania nawozów naturalnych.  
 

Opracował: Marek Krysztoforski 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom 

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Rolnych: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” 

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – umowa nr  00001-6900-FA1900497/14 zawarta w dniu 30 stycznia 2015r.  

Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Zarządzanie obornikiem i gnojowicą. 
Nowoczesne techniki stosowania nawozów 

naturalnych.  

Możliwości zastosowania produktów z biogazowni rolniczych i ich 
wpływ na środowisko, separacja obornika i gnojowicy, zakwaszenie 
gnojowicy, dostosowane karmienie zwierząt. 



Obory z głęboką ściółką bez podziału na część karmową i legowiskową - jest najprostszą 
formą utrzymania krów z cielętami. Cała powierzchnia przebywania zwierząt, 8 m2 na sztukę 
jest ścielona, a zarazem obniżona o ok. 50 cm w stosunku do poziomu korytarza paszowego. 
Duże zużycie słomy - 10 do 12 kg/1 SD/dzień. 

Obory z głęboką ściółką i z podziałem na część legowiskową i karmową - korytarz karmowy 
przy stole paszowym posiada szerokość minimum 3 m, za nim znajduje się część legowiskowa 
obniżona jest do 110 cm w stosunku do korytarza karmowego. Zużycie ściółki wynosi od 6 do 8 
kg/1 SD dziennie. Wymagana jest płyta obornikowa na odchody z korytarza karmowego oraz 
zbiornik na gnojówkę i wodę gnojową. 

Obory z pochyłą podłogą w części legowiskowej i płaską częścią karmową - strefa przebywania 
zwierząt podzielona jest na korytarz karmowy z podłogą pełną oraz na pochyłą, ścieloną część 
legowiskową. Zużycie słomy na ścielenie wynosi od 3 do 5 kg/1 SD dziennie (im większe 
rozdrobnienie słomy tym zużycie jest mniejsze). Usuwanie obornika z legowiska na korytarz 
karmowy następuje samoczynnie dzięki spadkowi posadzki, procesom fermentacyjnym obornika 
i ruchowi zwierząt. Obornik z korytarza karmowego musi być usuwany 3 razy w tygodniu, a 
najlepiej codziennie przy pomocy ciągnika. Stan higieniczny krów jest dobry. Konieczna jest 
budowa zbiornika na gnojówkę i wodę gnojową oraz płyty obornikowej. 
 
Obory boksowe - niskie zużycie słomy 1-2 kg/1 SD. Wymiary boksów legowiskowych 
dostosowane do kalibru krów, który zależy głównie od masy ciała. Odchody usuwane są 
ciągnikiem lub zgarniaczem obornika typu "Delta". Wymagana jest płyta obornikowa oraz 
zbiornik na gnojówkę i wodę gnojową. 
 

Ibmer W-wa 

Systemy utrzymania zwierząt 



Dane: Ibmer W-wa, 2006 



Gnojowica - płynna mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich z wodą. 

Może być również mieszana z resztkami pasz lub niewykorzystanymi 

resztkami innego pożywienia, nieraz przegniłego. Gnojowicę gromadzi się w 

specjalnych zbiornikach o nieprzepuszczalnym dnie. Gnojowica dzielona 

jest na rzadką, o zawartości suchej masy mniejszej niż 8% oraz gęstą, o 

zawartości suchej masy większej niż 8%. W skład gnojowicy wchodzą m.in.: 

azot, fosfor, potas, wapń, magnez. 

Gnojowica mająca 10% suchej masy 

zawiera w % świeżej masy: 

-   N – 0,38, 

-   P2O5 – 0,20, 

-   K2O – 0,41, 

-   CaO – 0,32, 

-   MgO – 0,09.  

Nawóz szybko 
działający 

Duże wykorzystanie 
azotu 

Nawóz groźny dla wód 



Gnojówka – przefermentowany mocz gromadzony w zbiornikach. 

Jest nawozem jednostronnym, gdyż prawie całkowicie pozbawio-nym 

fosforu.  

                      Zawiera przeciętnie 1-3% suchej masy: 

• 0,3-0,6% N,  3-6 kg N/m sześc. 

• 0,68-0,83% K  6,8-8,3 K2O 

• poniżej 0,04% P  0,4 kg P2O5 

 

Towarzyszy obornikowi  - nie mylić z gnojowicą i wodami gnojowymi, 

często rozcieńczona! 

Gnojówka i wody gnojowe 

Wody gnojowe – odcieki z pryzm obornika. Jeżeli 

pryzmy są duże i/lub nie przykryte,  

zawierają bardzo małą ilość składników nawozowych, 

mogą jednak skażać wody gruntowe i powierzchniowe. 



Wizyta polskich doradców, Skania, 
Szwecja 2011 rok 
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A GDZIE FOSFOR I POTAS ? 
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Stosowanie nawozów naturalnych 

Technika nawożenia nawozami naturalnymi ma zasadniczy 
wpływ na ilość strat składników nawozowych i poziom 
zanieczyszczenia środowiska. 
 

Do głównych czynników ryzyka dla otaczającego środowiska należą: 

azot - emisje do atmosfery w postaci amoniaku i tlenków azotu podczas 
rozprzestrzeniania, wymywania w postaci azotanów do wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz spływy erozyjne, 

fosfor – poprzez zanieczyszczenie wód nawozem w trakcie stosowania i poprzez 
spływy erozyjne. 

W nawozach naturalnych znajduje się także duży ładunek bakterii pochodzenia  
kałowego. 



Nawozy cenne ale niebezpieczne 

W kategoriach ekonomicznych i środowiskowych, nawozy naturalne są 

najlepszym dostępnym i najbardziej efektywnym sposobem nawożenia – są 

wytwarzane w gospodarstwie zwierzęcym stale, zawierają kompletny zestaw 

składników nawozowych i prowadzą do zwiększenia zasobności gleby w 

substancję organiczną. Jednak nieumiejętne stosowane – przenawożenie, 

niewłaściwe są najbardziej groźne dla wód.  

Nawozy naturalne należy 

rozprzestrzeniać wyłącznie przy 

użyciu sprawnych technicznie 

maszyn, podczas 

rozprzestrzeniania nawozów 

naturalnych należy zwrócić 

uwagę na niechronione obszary 

wód gruntowych, lejki krasowe, 

zlewnie wodne czy zbiorniki i 

cieki wód powierzchniowych. Lejek krasowy na glebach wapiennych – nawozy trafiają 
bezpośrednio do warstw wodonośnych gleby 



Jak wywozić? 

Rozprzestrzenianie i wymieszanie nawozu 

z glebą należy przeprowadzić w sposób 

najszybszy z możliwych (zaleca się termin  

do 4 godzin dla gnojowicy i 12 godzin dla 

obornika), z uwagi na to,  że znaczna część 

amoniaku utlenia się  w ciągu pierwszych 

12 godzin od rozłożenia na polu.    

 Im szybciej azot osadzi się w glebie,   

tym jego straty będą mniejsze. Straty  

amoniaku można ograniczyć stosując 

gnojowicę na rosnące rośliny w sposób 

miejscowy. 

 

Dla ograniczenia strat im szybciej tym lepiej !!! 

Obornik 

do 12 

godzin 

Gnojowica może być rozprzestrzeniana na roślinach o wysokości do 20 cm. 

Najlepiej przed spodziewanymi niewielkimi opadami. 



Techniki rozlewu gnojowicy 
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http://meprozet.pl 



Technika węży wleczonych 

www.bomech .nl 

  BUT             I    WĄŻ 

https://www.youtube.c
om/embed/7VL7L7pRZ
3M?rel=0&hd=1 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=7VL7L7pRZ3M&subject=trailing%20hoses
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=7VL7L7pRZ3M&subject=trailing%20hoses
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=7VL7L7pRZ3M&subject=trailing%20hoses


Inżektory doglebowe 

http://meprozet.pl/Doglebowy_talerzowy_6.html 



W wyniku separacji 100 kg gnojowicy zwykle otrzymuje się 95 kg frakcji 

płynnej, zawierającej 1% suchej masy, 80% N i 20% P, prawie 100% K  

oraz 5 kg frakcji stałej z około 25-35% suchej masy, 20% N i 80% P. 

Istnieją różne technologie separacji, w tym flokulacja (kłaczkowanie), filtracja 

pasmowa, sedymentacja, flotacja, separacja przy użyciu wirówek, krat, sit, 

bębnów czy pras filtracyjnych. Wybór techniki sedymentacji powinien być 

uzależniony od celu przeprowadzania separacji, wydajności, nakładu kapitału 

oraz kosztów eksploatacji dla danego gospodarstwa. 

Albers dairy equipment 

Separacja gnojowicy 



Zakwaszanie gnojowicy 
W procesie zakwaszenia gnojowicy stosuje się stężony kwas siarkowy (96% 

H2SO4). Celem jest redukcja ulatniania się amoniaku, a tym samym straty 

azotu. Dzięki procesowi zakwaszania znaczna  część azotu w gnojowicy 

zabezpieczona jest w postaci jonów amonowych (powstaje siarczan amonu – 

taki jak w nawozie mineralnym) zamiast amoniaku (NH3), który może ulatniać 

się. 

Obniżenie pH staje się bardzo efektywne, przy pH 6.0 (4-5 l kwasu na tonę 

gnojowicy  straty amoniaku mają minimalną wartość. 

Przewoźny dozownik 
kwasu 

www.balticdeal.eu 



Kompostowanie obornika i odpadów roślinnych 

http://www.cemarol.com.pl/ 

Temperatura w krótkim czasie po 

napowietrzeniu przekracza 65OC,  

co zabija szkodliwe mikroorganizmy 

 i nasiona chwastów, kompost traci 

połowę wody – przez co przy tej 

samej sile nawozowej jest mniejsza 

masa do wywiezienia, wytwarzają  

się bardziej trwałe substancje 

humusowe z których nie występuje 

ucieczka azotu. Kompost jest 

nawozem b. bezpiecznym dla 

środowiska – nie trzeba go szybko 

mieszać z glebą. 

Aerator w trakcie przerabiania pryzmy 

Przy użyciu specjalnych maszyn napowietrzających tzw. aeratorów 

(napowietrzaczy) prowadzi się tlenowe kompostowanie obornika.  



Film 

kompostowanie obornika  

AERO_2011.wmv


Tutaj pobrano 

próbę glebową do 

analizy w sierpniu 

kompostowanie obornika  



0-20 CM 

0-20 CM 

20-40 CM 
40--60 

CM 
20-40 CM 

40--60 CM 

Analiza met. ogrodniczą N-NO3 in 0,1 n CH3COOH 



Wyniki analizy azotu azotanowego  

metoda ogrodnicza 

próbka Warstwa gleby mg N-NO3/l gleby 

po grochu/bez uprawy 0 - 20 34 

po grochu/bez uprawy 20 - 40 16 

po grochu/bez uprawy 40 - 60 13,5 

kompostownik 0 - 20 35 

kompostownik 20 - 40 15 

kompostownik 40 - 60 <5* 

* poza zakresem oznaczeń 

63,5 mg/l 

52,5 mg/l 



Nawozy z biogazowni 

W nawozach poddanych 

procesowi fermentacji, stosunek 

fosforu do potasu jest lepiej 

dostosowany do zaspokajania 

potrzeb żywieniowych roślin. 

Oznacza to, że w nawozach 

przefermentowanych stosunek 

dodanego nawozu mineralnego 

nie musi być tak wysoki jak w 

gnojowicy czy oborniku 

nieprzefermentowanym. 

Główną zaletą używania przefermentowanych nawozów tzw. pofermentu,  

jest ich lepszy skład, ograniczenie ucieczki azotu do minimum i ograniczenie 

odorów. Dodatkową zaletą jest dezaktywacja patogenów i nasion chwastów.  



W produkcji zwierzęcej, niska efektywność 

wykorzystania składników odżywczych 

jest nieunikniona, ponieważ tylko niewielka 

część dostarczanych składników 

odżywczych rzeczywiście jest 

zakumulowana. Zależne jest to od gatunku 

zwierząt, wynosi w przybliżeniu:  

od 13 do 28% N w przypadku krów mleczn.,  

od   5 do 13% N dla owiec, i  

od   4 do 10% N dla trzody. 

Żywienie fazowe 

Zastosowanie jakości i ilości pasz dostosowanych do aktualnych potrzeb 

żywieniowych zwierząt ogranicza straty azotu i fosforu. Racje żywnościowe dla 

zwierząt często są formułowane z dużym "marginesem" bezpieczeństwa, 

co może powodować przekroczenie wymagań żywnościowych dla składników 

odżywczych aż o 30-50%. 



koniec 


