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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



położonych  na  OSN 

położonych  poza  OSN 

Z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego programu Excel 

opracowaliśmy narzędzie analityczne umożliwiające obliczenie 

stanów średniorocznych zwierząt, sztuk DJP, produkcji azotu, 

a przede wszystkim minimalnej wielkości urządzeń do 

przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach 

Aplikacja komputerowa 

Aplikacja komputerowa stworzona został do obliczenia stanów średniorocznych 

zwierząt, sztuk DJP, produkcji azotu, a przede wszystkim minimalnej wielkości 

urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach położonych 

na i poza OSN. 

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik w 1 kroku deklaruje czy gospodarstwo 

położone jest na OSN czy poza OSN 



Wyszczególnienie 
Liczba 

sztuk 

zwierząt 

(średnioroc

znie) 

Obliczenie obsady średniorocznej zwierząt 

Miesiące 

Bydło 
I II III IV V VI VII VIII IX X  XI  XII 

buhaje 0,00                         

krowy mleczne  o wydajności 

6 tys. litrów 

0,00                         

krowy mleczne  o wydajności 

6 - 8tys. litrów 

0,00                         

krowy mleczne  o wydajności 

pow.8 tys. litrów 

0,00                         

jałówki cielne 0,00                         

jałówki powyżej 1 roku 0,00                         

jałówki od 1/2 do 1 roku 0,00                         

cielęta do 1/2 roku 0,00                         

bydło opasowe od1/2 

do 1 roku 

0,00 
                        

bydło opasowe powyżej 

1 roku 

0,00 
                        

Na podstawie wprowadzonych danych program automatycznie oblicza liczbę sztuk 

zwierząt średniorocznie 

Stan średnioroczny 

W komórkach należy wpisać średni stan zwierząt w poszczególnych miesiącach 

z określeniem grupy zwierząt.  



Gatunek 

Stan  

średnio 

-roczny 

Współ 

-czynnik  

DJP 

Liczba DJP w 

gospodarstwie 

rolnym 

SYSTEM UTRZYMANIA 

Ściółka 

głęboka 

Ściółka 

płytka 

Bez- 

ścioło

wo 

Bydło             

buhaje 0,00 1,4 0,00       

krowy mleczne  o wydajności 6 

tys. litrów 0,00 1 0,00       

krowy mleczne  o wydajności 6 - 

8tys. litrów 0,00 1 0,00       

krowy mleczne  o wydajności 

pow.8 tys. litrów 0,00 1 0,00       

jałówki cielne 0,00 1 0,00       

jałówki powyżej 1 roku 0,00 0,8 0,00       

jałówki od 1/2 do 1 roku 0,00 0,3 0,00       

cielęta do 1/2 roku 0,00 0,15 0,00       

bydło opasowe od1/2 do 1 

roku 0,00 0,3 0,00       

bydło opasowe powyżej 1 

roku 0,00 0,8 0,00       

Obliczanie DJP 

Na podstawie wprowadzonych danych obliczona zostaje obsada zwierząt w przeliczeniu na DJP 
Otrzymaną wielkość DJP należy rozgrupować wg systemu utrzymania zwierząt 



Produkcja azotu w gospodarstwie 

W arkuszu "Produkcja azotu w gospodarstwie" obliczana jest wielkość produkcji azotu w 

zależności od zadeklarowanego systemu utrzymania zwierząt. Użytkownik powinien określić: 

(z wykorzystaniem listy rozwijanej) współczynnik koncentracji - komórka "J2” 



powierzchnię użytków rolnych (komórka "O76") 

Produkcja azotu w gospodarstwie 



Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych obliczana jest automatycznie  w 

arkuszu "Wielkość urządzeń".  

wpisać w komórce "M4” wysokość składowania obornika w metrach  

uwzględnić współczynniki dotyczące” okresu pastwiskowego (komórka "D4" w formie listy rozwijanej) 

   systemu utrzymania czy wyposażenia technicznego (komórka "G4„ w formie listy rozwijanej)  

W celu poprawnego wyliczenia wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych należy: 

Wielkość urządzeń na OSN 



Wiersz 69 i 70 pola wynikowe stanowiące sumę wielkości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych w zależności od systemu utrzymania i rodzaju zwierząt w m3 lub m2. 

Wielkość urządzeń na OSN 



Wielkość urządzeń na OSN dla drobiu 

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych obliczana jest automatycznie 

Uzytkownik powinien jednak określić: 

wysokość składowania obornika w metrach  
uwzględnić współczynniki dotyczące okresu pastwiskowego oraz systemu utrzymania, wyposażania 

technicznego dla wybranego urządzenia do przechowywania nawozów 

   



koniec 


