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Warunki przechowywania nawozów naturalnych 

 oraz postępowanie z odciekami 

 

 Wymagana pojemność urządzeń do przechowywania   

nawozów naturalnych 

 Sposób obliczania pojemności  urządzeń do przechowywa-

nia n. naturalnych 

     (przykłady obliczeń dla gospodarstw zlokalizowanych na 

OSN oraz poza tymi obszarami) ćwiczenia praktyczne 

 Postępowanie z nadwyżka nawozów naturalnych 

 Usytuowanie urządzeń do przechowywania n. naturalnych 

 Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek 

 Konstrukcje płyt obornikowych, zbiorników na gnojowice 

oraz pryzm - przykłady 



  

Prowadzący działalność rolniczą  jest zobowiązany do  

dostosowania  powierzchni lub pojemności posiadanych  

miejsc do przechowywania  nawozów naturalnych  do wymogów,  

w terminie do końca okresu obowiązywania Programu, 

 

 

 

  

 

 
co najmniej na 6 miesięcy 

gdy rolnicze  wykorzystanie 

nawozów naturalnych  

nie jest możliwe .  

Pojemność urządzeń do przechowywania   

 nawozów naturalnych 



Nawozy naturalne przechowujemy 

na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki  

sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu. 

Fot. D. Nowak  



stałych nawozów naturalnych 

na płytach obornikowych 

przechowywanie  
 

 dno i ściany 

nieprzepuszczalne 

 Płyta obornikowa  



przechowywanie  
 

 

w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, w 

budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu 
 



przechowywanie  
 

płynnych nawozów  naturalnych gnojówki i gnojowicy 

w szczelnych zbiornikach 



CENTRUM DORADZTWA 

ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
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  SKŁADOWANIE NAWOZÓW I KISZONEK 

 

.  

Zamknięte zbiorniki powinny mieć: 

 dno i ściany nieprzepuszczalne; 

 szczelne przykrycie, z wyłączeniem zbiorników 

na płynne odchody zwierzęce lub ich części 

znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, 

stanowiących technologiczne wyposażenie tego 

budynku; 

 wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy. 



zwiększone ryzyko strat 

składników pokarmowych  

Jak nie przechowujemy nawozów naturalnych ! 

 wymywanie składników 

pokarmowych w głąb profilu 

glebowego 



Jak nie przechowujemy nawozów naturalnych ! 

Nadmierna koncentracja substancji odżywczych w  glebie . 



W okresie trwania programu dopuszczalny jest czas 

przechowywania obornika w polu, 

 bezpośrednio na gruncie  

 od dnia 1 marca do 31 października 
 

nie dłużej jednak niż przez 12 tygodni. 

Fot. A. Zygmanowska  



 

 

Lokalizacja pryzmy – ogólne zasady składowania  

• nie składować  ciągle w jednym miejscu, 

• wybierać miejsca nie zatapiane, o wyrównanej powierzchni, 

• składować z dala od wód powierzchniowych, cieków, rowów, itd. 

• pryzmę umiejscawiać na polu - blisko jej wykorzystania, 

• zagospodarować nawóz jak najszybciej, 

• dobierać uprawy do jego lepszego zagospodarowania, 

• izolować podłoże przed nadmiarem wycieku  
(wg. 1 kg suchej ściółki ze słomy lub trocin wchłania do 2 dm3 gnojówki), 

 

Fot. A. Zygmanowska  



• poza zagłębieniami terenu,  

• na terenie nie piaszczystym i nie podmokłym, 

• w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód    

powierzchniowych, 

• na terenach o dopuszczalnym spadku do 3%, 

• w innym miejscu; w kolejnym sezonie wegetacyjnym. 
 

 

Lokalizacja pryzmy 

Fot. A. Zygmanowska  



 

 

Każdorazowo zaznaczyć na mapie lub szkicu działek, 

lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku. 

Lokalizacja pryzmy 

Obornik złożony 35.05.2014r. 

Fot. A. Zygmanowska  



Kompostowanie pryzmy 

Fot. D. Nowak  



Kompostowanie pryzmy 

Aerator (napowietrzacz) specjalna maszyna napowietrzająca pryzmę 

obornika (kompostowanie tlenowe).  

Fot. D.Nowak  



 

• Ile zwierząt średnio w gupie 

• Sposób obliczania ilości DJP,  

• Sposób wyliczenia ilości 

wytworzonych nawozów  

• Sposób wyliczenia wymaga-

nej wielkości urządzeń do 

magazynowania nawozów  

 

Strona internetowa Google : 
  

cdr Brwinów lub cdr.gov.pl 

Następnie w zakładce  
do pobrania 

 
Excel  

AKACJA do obliczania produkcji azotu, 

wielkości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych w gospodarstwie 

rolnym 

Obliczanie pojemność urządzeń do przechowywania   

 nawozów naturalnych 



Wyszczególnienie 

Liczba 

sztuk 

zwierząt 

(średnior

ocznie) 

Obliczenie obsady średniorocznej zwierząt 

Bydło 

Miesiące 

Bydło 

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

buhaje 0,00                         buhaje 

krowy mleczne  o 
wydajności 6 tys. litrów 

0,00 
                        

krowy mleczne  o 
wydajności 6 tys. litrów 

krowy mleczne  o 
wydajności 6 - 8tys. 
litrów 

0,00 

                        

krowy mleczne  o 
wydajności 6 - 8tys. 
litrów 

krowy mleczne  o 
wydajności pow.8 tys. 
litrów 

0,00 

                        

krowy mleczne  o 
wydajności pow.8 tys. 
litrów 

jałówki cielne 0,00                         jałówki cielne 

jałówki powyżej 1 roku 0,00                         jałówki powyżej 1 roku 

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

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

bydło opasowe od1/2 do 1 roku 0,00                         Bydło opasowe od1/2 do 1 roku 

bydło opasowe powyżej 1 roku 0,00                         Bydło opasowe powyżej 1 roku 

Excel  

Gatunek 
Stan  

średnio 

-roczny 

Współ 

-czynnik  

DJP 

Liczba DJP w 

gospodarstwie 

rolnym 

SYSTEM UTRZYMANIA 

Ściółka 

głęboka 

Ściółka 

płytka 

Bez- 

ściołowo 

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       



      Okres pastwiskowy System utrzymania, wyposażenie techniczne 
Wysokość składowania 

obornika w m.     

nie dotyczy nie dotyczy 1 

System Utrzymania 
Ściółka płytka Bezściołowo 

Płyta gnojowa Zbiornik na gnojówkę Zbiornik na gnojowicę 

DJP Wsp.¹ 

Współ. 
odliczenia 

okresu 
pastwisko

wego 

Pow 
 
 
 

Pow. 
 
 
 

DJP Wsp.¹ 

współ 
odlicz. 
okresu 

pastwisk
owego 

Współ. 
Odlicz 

systemu 
i 

wyposaż
enia Poj. 

DJP Wsp.¹ 

Współ 
odliczeni
a okresu 
pastwisk
owego 

Współ 
Odlicz. 

systemu 
i 

wyposaż 
Poj. 

      m3 m2         m3         m3 

0,00 2,7 A 0,00 0,00 0,00 1,8 B F 0,00 0,00 7,8 C F 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,97 1 0,00 0,00 0,00 1,98 1 1 0,00 0,00 8,6 1 1 0,00 

0,00 3,24 1 0,00 0,00 0,00 2,16 1 1 0,00 0,00 9,4 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

0,00 2,7 1 0,00 0,00 0,00 1,8 1 1 0,00 0,00 7,8 1 1 0,00 

RAZEM x x   0,00 0,00 x x     0,00 x x     0,00 

OGÓŁEM 

Płyta obornikowa o 

pow. nie mniejszej niż 0,00 

m³   

tj. 0,00 m2 

Zbiorniki o poj. nie 

mniejszej niż 0,00 m³   

Excel  



Potrzebne są dane: 

• O średniej ilość zwierząt (określonego gatunku ) w 

poszczególnych  grupach technologicznych w ciągu roku, 

• Współczynniki przeliczeniowe zwierząt na tzw. DJP 

     (określone są one przepisami) 

• System utrzymania zwierząt 

• Wzory do obliczania powierzchni lub pojemności urządzeń  

• Pomocna aplikacja w arkuszu excela obliczanie produkcji azotu, 

wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w 

gospodarstwie rolnym – strona internetowa cdr brwinów w 

zakładce do pobrania. 

 

 



Współczynniki DJP określa prawo  
 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).  

• Rozporządzenia  Dyrektorów RZGW, w sprawie wprowadzenia 

programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych. [OSN] 

 

Obliczanie DJP – Dużych Jednostek 

Przeliczeniowych 



Współczynniki   DJP  -  bydło, trzoda chlewna 

Rodzaj 

zwierząt 

Współczynniki 

przeliczania na 

DJP 

Rodzaj 

zwierząt 

Współczynniki 

przeliczania na  

DJP 

Bydło Trzoda chlewna 

Buhaje 1,4 Knury  0,40 

Krowy  1,0 Maciory 0,35 

Jałówki cielne 1,0 Tuczniki  0,14 

Jałówki powyżej 1 roku 0,8 Warchlaki 2-4 mies. 0,07 

Jałówki od o,5-1 roku 0,3 Prosięta do 2 mies. 0,02 

Cielęta do 0,5 roku 0,15 



Knur 

Lochy 

Tuczniki 

Warchlaki  

Prosięta 

RAZEM         27,3 DJP 

  

80 tuczników   x  0,14   = 11,2 DJP 

Przeliczanie zwierząt w gospodarstwie na DJP       

Ilość zwierząt    x    współczynnik przeliczeniowy  =  DJP      

  1 knur    x    0,4    =   0,4 DJP 
 24 lochy   x    0,35  =   8,4 DJP 

 80 warchlaków  x  0,07  =   5,6 DJP 

84 prosiąt     x    0,02   =   1,68 DJP 

przykład 



Krowy 

mleczne  

6-8 tys. l 

Jałówki cielne 

Jałówki powyżej roku 

Jałówki do roku  

Cielęta 

Przeliczanie zwierząt w gospodarstwie na DJP       

Ilość zwierząt    x    współczynnik przeliczeniowy  =  DJP      

 14 krów     x    1,0    =   14,0 DJP 

 13   cieląt     x    0,15  =   1,95 DJP 

  5 jałówek    x    0,30  =   1,5 DJP 

 5 jałówek    x    0,8    =   4,0  DJP 

 7 jałówek    x    1,0    =   7,0  DJP 

RAZEM         28,45 DJP 

przykład 



Rodzaj zwierząt Współczynniki 

przeliczania na DJP 

Rodzaj 

zwierząt 

Współczynniki 

przeliczania na DJP 

Konie ras dużych/Konie pozostałe Owce 

Ogiery, klacze, wałachy 1,2 Owce pow. 1,5 roku 0,12 

Źrebaki powyżej 2 lat  1 Owce pow. 1,5 roku  0,1 

Źrebaki pow. 1 roku- 2lat 0,8 Jagnięta do 3 i 1/2 mies.  0,05 

Źrebaki od 1/2 do 1 roku  0,5 Jarlaki tryczki  0,08 

Źrebięta do 1/2 roku  0,3 Jarlaki maciorki 0,1 

Kaczki 0,004 Perlice 0,003 

Inne zwierzęta ….. Gęsi 0,008 

Współczynniki   DJP  - konie, owce, inne zwierzęta 



przykłady 

Przeliczanie zwierząt w gospodarstwie na DJP       

Ilość zwierząt    x    współczynnik przeliczeniowy   =  DJP     

1000 kaczek   x   0,004  =  4 DJP  

 500 gęsi   x   0,008  =  4 DJP  

600 perlic   x   0,003  =  1,8 DJP  



 

 
Wymaganą wielkość urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych regulują:  

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do 

standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 142)  poza OSN oraz  

 Rozporządzenia Dyrektorów RZGW w Poznaniu,  Wrocławiu, 

Szczecinie, Gdańsku i Warszawie w sprawie wprowadzenia 

programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych  

     (od 2016r. według programów – płyty, zbiorniki na OSN)  

 



 

Lp. 

 

Zwierzęta  

Wydajność krów mlecznych   
płyta 

gnojowa 
zbiornik na 

gnojówkę 

zbiornik na 

gnojowicę 

1. 

 

Wszystkie gatunki prócz drobiu   
krowy mleczne o wydajności mlecznej do 
6 tys. litrów  

2,70*m3 

 

1,80 * 

 

7,80* 

 

2. krowy mleczne o wydajności mlecznej  
6-8 tys. litrów zwiększenie o 10% 

 

2,97 m3 

 

1,98 m3 

 

8,58 m3 

3. krowy mleczne o wydajności mlecznej 
powyżej 8 tys. litrów  zwiększenie o 20% 

 

3,24 m3 

 

2,16 m3 

 

9,36 m3 

! Powierzchnię płyt obornikowych (m2) wylicza się dzieląc otrzymaną jej pojemności 
(m3) przez deklarowaną wysokość składowania (m), wynikającą z posiadanych przez 
rolnika środków technicznych.  

Wielkość urządzeń do przechowywania n. naturalnych 

 Minimalne wielkości na OSN  (przeliczniki) 



Przykład- obliczenia płyty i zbiornika 

 
• krowy do 6000 l mleka  – 14 szt.  

• młodzież:  J. cielne    –  7 szt.,   J. powyżej roku – 5 szt.,  

          J. do 1 roku – 5 szt. ,  cielęta  -   13 szt. 

• zwierzęta w oborze, na płytkiej ściółce 

Wg tabeli 

Wysokość składowania obornika 

 

Urządzenia 
m3  DJP Obliczenie 

  m3    x   DJP 
m3 

zbiornik 

m2  
płyta 

1. płyta 2,70 
*  

26,45 2,70*   x   26,45  71,42 71,42 : 2 = 35,71 
 

2. zbiornik 
na gnoj. 

 

1,80 
*  

 

26,45 
 

1,80 *   x  26,45   
 

47,6 
 

- 

26,45 DJP 



Przykład - obliczenia płyty  

 
• krowy powyżej 6000 l mleka  – 14 szt. () 

• młodzież:  

• zwierzęta utrzymywane w budynku, na płytkiej ściółce 
 

Wg tabeli 

Wysokość składowania obornika 

 

Urządzenie m3  DJP Obliczenie 
  m3    x   DJP 

m2  
płyta 

1 Płyta 
(krowy pow.6 000 l) 

2,97 *  14 2,97*   x   14,0  41,58  

1 Płyta 
(reszta stada) 

2,70 *  12,45   2,70*   x   12,45  33,61    

 

Razem = 
75,19  : 2   = 37,6 

14 DJP 

12,45 DJP 

+ 



Przykład - obliczenia zbiornika 

 
• krowy powyżej 6000 l mleka  – 14 szt. () 

• młodzież:  

• zwierzęta utrzymywane w budynku, na płytkiej ściółce 
 

Wg tabeli 

 

Urządzenie 
m3  DJP Obliczenie 

  m3    x DJPJP 
m3 zbiornik 

1. zbiornik na gnojówkę 

(krowy pow.6 000 l) 
1,98 *  14 1,98 *   x  14   27,72 

    

2. zbiornik na gnojówkę 

(reszta stada) 
1,80 *  12,45 1,80 *   x  12,45   22,41 

Razem = 50,13 

14 DJP 

12,45 DJP 

+ 



 
Lp 

  

Wyposażenie 

 

Poj. płyty 

na 1 DJP (m3) 

 

Lp 

 

 

Wyposażenie 

 

Pojemność zbiornika 

na 1 DJP (m3) 

1. płyty 

gnojowe 
1,80  

 

2. 
 

zbiornik na 

gnojówkę 
1,30  

 

x1 = 1,80  x nDJP  x2 = 1,30  x nDJP  

Wielkość urządzeń do przechowywania n. naturalnych 

 

Minimalne wielkości na OSN  (przeliczniki) dla drobiu 

 



Sposób wyliczenia wymaganej wielkości urządzeń cd. 

W Programach działań na OSN - rozporządzenia Dyrektorów 

RZGW  (Poznań,  Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Warszawa) 

przy wyliczeniu wymaganej wielkości płyty obornikowej i     

zbiorników dodatkowo (jeśli ma to miejsce) uwzględnia się: 

  

     Poniższe elementy tzw. współczynniki odliczeń 

 

następny slajd 



Współczynniki odliczeń 
 

• Wydajność mleczną krów –  trzy grupy  

     w zależności od wydajności:  podstawowy wskaźnik    

     dla płyt i zbiorników, zwiększa się  o 10% lub o 20%,   

• wysokość składowania pryzmy  

    (wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich)  

• pobyt zwierząt na pastwisku  (A, B, C) 
    (bydło, konie, owce, świnie, drób)  

• system utrzymania zwierząt (drób) (D),  

• podsuszenie pomiotu (drób)  (E),  

• zadaszenie lub przykrycie płyty obornikowej (F) 
    (bydło, konie, świnie, owce, drób).  

 

Sposób wyliczenia wymaganej wielkości urządzeń cd. 



 

 

Lp. 

  

Wyposażenie 

 

Poj. 

płyty/zb. 

na 1 DJP 

(m2/m3) 

Wspł. 

odliczenia 

okr. patwi-

skowego  

Wspł. 

odliczenia 

okr. patwi-

skowego  

Pojemność 

 płyty/zb.iornika 

na 1 DJP (m2/m3) 

 

1. płyty 
gnojowe 

2,70 * A  -  x1 = 2,70  x  A  x nDJP  

2. zbiornik na 
gnojówkę 

1,80 * B  F  x2 = 1,80 x B x F x nDJP  

 

3. zbiornik na 
gnojowicę 

7,80* C F  x3 = 7,80 x C x F x nDJP  

 dla gatunków innych niż drób 

*dotyczy krów mlecznych o wydajności mlecznej 6 tys. litrów, 

 dla  krów mlecznych o wydajności mlecznej 6-8 tys. litrów zwiększyć o 10% 

 dla  dla krów mlecznych o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. litrów zwiększyć o 20% 

Pojemność otrzymanej płyty dzieli się przez wysokość składowania pryzmy 

obornika. 

 

 wg  programu działań na OSN w latach  2012-16 

Obliczania pojemności  urządzeń ze współczynnikami odliczenia  



 

 wg  programu działań na OSN w latach  2012-16 

 
 

Lp. 

  

Wyposażenie 

 

Pojemność 
płyty/zb. 

na 1 DJP 
(m2/m3) 

Wspł. 
odliczenia 
okr. patwi-
skowego  

Wspł. 
odliczenia 
okr. patwi-
skowego  

Pojemność 

 płyty/zb.iornika 

na 1 DJP (m2/m3) 

1. płyty 
gnojowe 

1,80  

 
A  D, F x1 = 1,80 x A x D x F x nDJP  

2. zbiornik na 
gnojówkę 

1,30  B  E  x2 = 1,30 x B x E x nDJP  

 

Sposób  obliczania pyty/zbiornika dla drobiu 

Obliczania pojemności  urządzeń ze współczynnikami odliczenia  



Współczynniki odliczenia 

  



X1 = 2,70 x A x nDJP (dla stada bez krów mlecznych) 

X1 = 2,97 m3 x A x nDJP (dla stada krów mlecznych) 

 

Przykład obliczenia 

Wielkość płyty  dla  30,5 DJP    wydajność  krów powyżej  6-tys. litrów 

od maja zwierzęta przebywają na pastwisku  

 

•  dla krów mlecznych    X1 = 2,97 m3 x 0,7 x 16 DJP = 33,26 m3 

•  dla pozostałego stada  X1 = 2,70 x 0,7 x 14,5 DJP = 27,41 m3 

•  (33,26 m3 + 27,41 m3)  :  2 m   =   60,6 m  3:  2 m = 30,34 m2 

Przykład- obliczenia 

 



X2 = 1,8 x B x F x nDJP   (dla stada bez krów mlecznych) 

 

Przykład obliczenia 

Pojemności   zbiornika  dla  30,5 DJP    wydajność  krów powyżej  6-tys. litrów 

od maja zwierzęta przebywają na pastwisku  

•  dla krów mlecznych    X1 = 1,98 m3 x 0,7 x  1 x  16 DJP = 22,18 m3 

•  dla pozostałego stada  X1 = 1,8 x 0,7 x 1 x 14,5  DJP = 18,27 m3 

•  22,18 m3 + 18,27 m3     =   20,45  m3 

Przykład- obliczenia 

 

X2 = 1,98 x B x F x nDJP(dla stada krów mlecznych) 

 



 

obliczenia urządzeń do  

przechowywania nawozów naturalnych  

dla gospodarstw zlokalizowanych poza OSN  



Sposób 

utrzymywania 

zwierząt 
 

Powierzchnia/pojemność 

płyty/zbiornika  

na OSN– 6 m-cy STARE 

Powierzchnia/pojemność 

płyty/zbiornika  

poza OSN  4 m-ce 

System 

ściółkowy 

Bydło i trzoda chlewna 

3,5 m2/1 DJP dla obornika 2,5 m2/1 DJP dla obornika 

3 m3/1 DJP dla gnojówki 2 m3/1 DJP dla gnojówki 

Bezściółkowy 10 m3/1 DJP dla gnojowicy  7 m3/1 DJP dla gnojowicy 

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 

wg rozporządzenie RM z 2005r. Nr. 17  Poz. 42 



Utrzymywanie 
zwierząt 

Powierzchnia/pojemność płyty/zbiornika na OSN– 6 m-cy 

STARE 

trzoda chlewna   

System 

ściółkowy 

Płyta 

 

28 DJP   x   3,5 m2  =  98 m2 

Zbiornik na gnojówkę 

 

28 DJP   x  3 m3  =   84 m3 

bezściołowy Zbiornik na gnojowicę        28 DJP   x  10 m3  =   280 m3 

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 

Ilość DJP  x  wymagana pojemność lub powierzchnia 



Utrzymywanie 
zwierząt 

Powierzchnia/pojemność płyty/zbiornika  poza OSN  4 m-ce 

trzoda chlewna   

System 

ściółkowy 

Płyta 

 

28 DJP  x  2,5 m2   = 70 m2  

 

Zbiornik na gnojówkę 

 

28 DJP  x  2 m3/1  = 56 m3 

 

bezściołowy 

 

Zbiornik na gnojowicę        28 DJP   x  7 m3  =   196 m3 

 

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 

Ilość DJP  x  wymagana pojemność lub powierzchnia 



Sposób 

utrzymywania 

zwierząt 
 

Powierzchnia/pojemność 

płyty/zbiornika  

na OSN– 6 m-cy STARE 

Powierzchnia/pojemność 

płyty/zbiornika  

poza OSN  4 m-ce 

System 

ściółkowy 

Drób 

1,6 m2/1 DJP dla obornika 1,1 m2/1 DJP dla obornika 

0,25 m3/1 DJP dla gnojówki 0,2 m3/1 DJP dla gnojówki 

Konie 

3,5 m2/1 DJP dla obornika 2,5 m2/1 DJP dla obornika 

1,5 m3/1 DJP dla gnojówki 1,1 m3/1 DJP dla gnojówki 

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 

wg rozporządzenie RM z 2005r. Nr. 17  Poz. 42 



Porównanie obliczania wielkości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych wg „nowego na OSN” i starego poza OSN 

sposobu 



Postępowanie z nadwyżką nawozów naturalnych 

 . 
                                

Umowa zbytu 
 

1. Miejscowość i data zawarcia umowy  

2. Dane osób podpisujących umowę  

   (imię, nazwisko, adresy, nr dowodu osobistego) 

3. Ilość zbywanego nawozu naturalnego t/dt lub m3 

4. Termin zbycia 

5. Warunki  nabycia np. wykonanie usługi,   

    wymiana na   inny produkt itp. 

6.  Dopisek – 2 umowy po jednej dla każdej stron 

7.  Podpisy (osób zawierających umowę) 
 



 

                                                                                             Miejscowość, data DD-MM-RR. 

Umowa zbytu 
 

W dniu …..... między zbywającym (wpisać) imię i nazwisko, zamieszkałym 

w (wpisać) adres zamieszkania, legitymującym się dowodem osobistym 

…............., a nabywającym (wpisać) imię i nazwisko zamieszkałym (wpisać): 

adres zamieszkania, legitymującym się dowodem osobistym   ........ , została 

zawarta następująca umowa. 
 

1) Zbywający zobowiązuje się dostarczać nabywającemu w okresie od  .. do.…. 

        nawóz naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica) w ilości …... dt (m3). 

2)    Nabywający zobowiązuje się przyjąć nawóz naturalny po wcześniejszym 

ustaleniu ze Zbywającym terminu dostawy. 

3)    Za dostarczany nawóz naturalny Nabywający wykona np.: usługę 

………………   (lub inna forma rozliczenia) Zbywającemu w terminie ……… 

dni od dostarczenia tego nawozu. 

4) Umowa niniejsza może być rozwiązana w drodze porozumienia stron,  

5) Umowę spisano w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 
                                 Podpisy  …………….…………… 
                                               ……………………………………. 

Postępowanie z nadwyżką nawozów naturalnych 



• 25 m od pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi na 

działkach sąsiednich,   

• 30 m od otworów okiennych i 

drzwiowych pomieszczeń dla ludzi; 

• 50 m od budynków dla przetwór-

stwa artykułów rolno-spożywcz. i 

magazynów środków spożywcz.; 

• 10 m od budynków 

magazynowych pasz i ziarna; 

• 4 m od granicy działki sąsiedniej; 

• 5 m od silosów na zboże i pasze; 

• 10 m od silosów na kiszonki. 

 

 Usytuowanie urządzeń - płyta obornikowa    
 

Płyta obornikowa 

powinny mieć 

dno nieprzepuszczalne  

ściany nieprzepuszczalne. 

Odległości co najmniej 



 

• 10 m od pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi na 

działkach sąsiednich,   

• 15 m od otworów okiennych i 

drzwiowych pomieszczeń dla ludzi; 

• 15 m od obiektów dla przetwórstwa 

art.. rolno-spożywczych i magazynów 

środków spożywczych; 

• 5 m od budynków magazynowych 

pasz i ziarna; 

• 4 m od granicy działki sąsiedniej; 

• 5 m od silosów na zboże i pasze; 

• 5 m od silosów na kiszonki. 

powinny być  

• szczelnie przykryte,  

• mieć wylot wentylacyjny i 

• zamykany  otwór wejściowy 

Odległości mierzone od pokryw 

 i wylotów wentylacyjnych, 

 co najmniej 

Zbiorniki 

zamknięte 

 

 Usytuowanie urządzeń - zbiorniki    
 



Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

silosy przejazdowe 

pryzmy 

bele rękawy foliowe 



Jak ograniczyć rozkład tlenowy ? 

 dobrze rozdrobnić materiał 

kiszonkarski,  

 dobrze ubić pryzmę 

 szybko  zamknąć i właściwe okryć 

pryzmę (szybkie obniżenie pH 

kiszonki) 

 inokulanty, konserwanty 

 prawidłowo wybierać  paszę z 

pryzmy 

 zagrzewanie się paszy - straty 

białka i ogranicza jej pobranie, 

gnicie, zagrożenie mykotoksynami 

– komórki somatyczne bydło 

 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

 

Wadą kiszenia – jest podatność na 

rozkład tlenowy paszy 



Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

przykłady 
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Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

 

Kiszonki składuje się  w odległości 

większej niż 20 m  

od linii brzegu wód 

powierzchniowych oraz źródeł i ujęć 

wody. 

20 m 

20 m 
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Prawo 

Rozporządzenie MR i GŻ z dnia 7 października 1997 r. w  sprawie  

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle  

rolnicze i ich usytuowanie   Dz. U.  z 2014r. r. Nr 0, poz. 81 
 

§ 15.2.  

Fundamenty budowli rolniczych (między innymi silosów na kiszonkę) i 
urządzeń budowlanych z nimi związanych powinny być zabezpieczone 
przed: 

1)    negatywnymi skutkami oddziaływania wód gruntowych, 

2)  skutkami przemarzania podłoża gruntowego, jeżeli  

       podłoże stanowią   grunty wysadzinowe; 

3)   uszkodzeniami umożliwiającymi przeniknięcie do gruntu  

      szkodliwych substancji 
. 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

 



Prawo:   

Rozporządzenie MR i GŻ z dnia 7 października 1997 r. w  sprawie  

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle  

rolnicze i ich usytuowanie   Dz. U.  z 2014r. r. Nr 0, poz. 81 
 

 

§ 35.  

Konstrukcja silosów na kiszonki powinna zapewniać ochronę przed 

oddziaływaniem soków powstałych w procesie kiszenia oraz 

przenikaniem tych soków do otaczającego środowiska przez 

wykonanie odpowiednich spadków i kanalików do odprowadzania 

soków do szczelnych studzienek. 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

 



• 25 m od pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi na 

działkach sąsiednich,   

• 30 m od otworów okiennych i 

drzwiowych pomieszczeń dla ludzi; 

• 50 m od budynków dla 

przetwórstwa artykułów rolno-

spożywczych i magazynów środków 

spożywczych 

• 8 m od budynków 

magazynowych   pasz i ziarna; 

• 5 m od granicy działki sąsiedniej; 

• 15 m od instalacji otrzymywania 

biogazu rolniczego; 

 

Silosy na kiszonkę -  usytuowanie 
 

Silosy na kiszonki 

Odległości co najmniej 



Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

Zalety 

•  oszczędność materiałów 

okrywających kiszonkę lub 

sianokiszonkę  

•  mechanizowany załadunek i   

 ubijanie masy roślinnej  

 
Wady 

•  wysoki koszt budowy silosu. 

•  stała pojemnością 

• szybkie napełnienie i przykrycie   

silosu folią  

 

Silosy  lokalizować  

w ciągu paszowym  

w pobliżu budynku 

inwentarskiego 

Silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne. 



 Przykład poprawnego przykrycia kiszonki  

w silosie przejazdowym 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  



Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  



 Przykład poprawnego przykrycia kiszonki  

w silosie przejazdowym 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  



Zalety: 

- formowanie dowolnego rozmiaru 

- dowolna ilość pryzm 

(zapotrzebowanie) 

 
Wady:  

- możliwość wycieków 

- ilość potrzebnej foli  

- problem po zużytej foli 

pryzmy 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

Soki powstające przy zakiszaniu świeżej masy roślinnej  

należy zabezpieczyć przed wyciekiem do gruntu. 

 

Pryzmy  sporządzać w  

Odpowiedniej  odległości  

(np. 10 m od płyty obornikowej) 

google 



Zalety: 

• łatwość składowania, i 

przechowywania 

• łatwość transportu (ładowarką) 

• ograniczony wyciek soków, 

• formowanie mniejszych porcji 

paszy dostosowanej możliwości 

skarmiania w  gospodarstwie w 

ciągu dnia;  

 
Wady:  

• ryzyko uszkodzenia foli 

• koszt formowania i owijania bel 

problem zużytej foli 

Odpowiednie rośliny: 

podsuszone trawy,  

 koniczyna itd..  

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

bele google 



Bele cylindryczne najlepiej ustawiać 

w pozycji pionowej, ponieważ na 

spodzie znajduje się więcej warstw 

folii, łatwej do uszkodzenia Do zakiszania w belach 

służy folia rozciągliwa 

 

Owijarka do bel 

cylindrycznych 

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

bele 



Zalety: 

- bardzo dobrych warunków do 

fermentacji 

- dobra  jakość paszy 

- mniejsza powierzchnia 

wybierania paszy 

- duża wydajność nawet 40t/ha 

 
Wady:  

- dużo miejsca na złożenie rękawa 

- koszt foli do zakiszania 

- technologia dla dużego 

gospodarstwa 

- problem zużytej foli 

Rękawy foliowe są wykonane 

z rozciągliwego polietylenu. 

 

Zakiszane np: 

lucerna,  

wysłodki buraczane,   

ziarno kukurydzy  

(śrutowane, gniecione) 

rękawy foliowe  

Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek  

google 



Prawo budowlane -  przepisy 

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: Art. 29. 

1)  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i 

uzupełniających zabudowę : 

 parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 

zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie 

większej niż 4,80 m,  zagrodową w ramach istniejącej 

działki siedliskowej: 

  płyta do składowania obornika, 

  szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o 

pojemności do 25 m3, 

Jednak inwestycje  wymagają  zgłoszenia właściwemu organowi 

przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 

 



 Budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane 

powinny m. inn. zapewnić w fazie eksploatacji zachowanie 

stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji 
 

 W stalowych elementach konstrukcyjnych budowli rolniczych 

narażonych na korozję należy, niezależnie od zabezpieczenia  

antykorozyjnego, stosować naddatki. 

 Posadowienie budowli rolniczych powinno być dostosowane 

     -  do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża     

        gruntowego; 

      -  do rodzaju konstrukcji oraz sposobu użytkowania  

         budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych; 
oraz 

      - zapewniać zachowanie stanów granicznych nośności i  

        użytkowania. 

 
Prawo budowlane -  przepisy 

 



• Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w 

szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub 

wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być 

odizolowane od przyległych terenów pasem 

zieleni złożonym z roślinności średnio i 

wysokopiennej. 

 
Prawo budowlane -  przepisy 

 



Trwałość budowli rolniczych 
 

• Konstrukcje budowli rolniczych narażonych na działanie korozji 

powinny być zabezpieczone przed powstawaniem odkształceń i 

rys powodujących naruszenie szczelności powłoki ochronnej. 

• Żelbetowe elementy budowli rolniczych narażone na działanie 

korozji powinny być wykonane z betonu szczelnego klasy co 

najmniej C16/20 (B20), zbrojonego stalą węglową o 

niepodwyższonej wytrzymałości.  

• W żelbetonowych elementach budowli należy stosować 

zbrojenie z naddatkiem na korozję. 

• Składniki betonu nie powinny powodować korozji zbrojenia. 

 
Prawo budowlane -  przepisy 

 



  

Inwestycja powinna być zgodna z:  

 

  prawem budowlanym, 

  przepisami dotyczącymi lokalizacji obiektu. 

 

Przystąpienie do budowy płyt i zbiorników na nawozy  

naturalne: 

• rozważyć ich lokalizację  

• funkcjonalność  (np. załadunek, rozładunek, odległości, itp.) 

• wystąpić o pozwolenie na budowę  (kiedy trzeba – np. 

inwestycje związane z budową budynków inwentarskich ) 

 

 

 

 
Prawo budowlane -  przepisy 

 



Przykładowe konstrukcje płyt obornikowych, 

zbiorników na gnojowice oraz pryzm 



 



Fot. Cezary Solarczyk 

Płyta obornikowa 

 



Płyta obornikowa 
 



Płyta obornikowa 
 



Płyta obornikowa 
 



Zadaszenie gnojowni, Francja  

prof. dr hab. inż. W. Romaniuk  ITP., mgr inż. Majchrzak  

zmniejszanie strat 

amoniaku do atmosfery 



Przykład 

Płyta , zbiorniki będą zamknięte 

mgr inż. Jarosław Rutczyński 

mgr inż. Jarosław Rutczyński 



 Projekt 

 Przygotowanie podłoża 

     - roboty ziemne 

     - podbudowa z piasku  

     - kanalizacja 

      - podbudowa betonowa   

        pod płytę 

      - izolacja, zbrojenie płyty 

 Płyta konstrukcja 

 Ścianki oporowe 

 
Płyta obornikowa - etapy budowy  

 



 

 Projekt z uwzględnieniem obsady 

zwierząt 

 Przygotowanie podłoża 

     - roboty ziemne 

     - podbudowa z piasku  

     - kanalizacja 

     - podbudowa betonowa pod płytę 

     - izolacja, zbrojenie płyty 

 

 

Płyta obornikowa - etapy budowy  
 



 

 Płyta/ścianki oporowe 

     -  folia 

     - otulina zbrojenia min 5 cm /wkładki    

       dystansowe 4 – 6 sztuk na 1 m2 

     - beton 

     - taśma dylatacyjna (nacięcia) 

     - szalunek/ścianki 

     - siatka zbrojeniowa/beton 

     - profilowanie spadku w kanale 

      

     

 

 

Płyta obornikowa - etapy budowy  
 



mgr inż. Jarosław Rutczyński 



mgr inż. Jarosław Rutczyński 

 

 konstrukcja - płyta 

obornikowa  
 



 

 konstrukcje - płyta obornikowa  
 

Płyta obornikowa z niskimi 

ściankami oporowymi 

prof. dr hab. inż.  

Wacław Romaniuk  ITP  

Przykład 



 

 konstrukcje - płyta obornikowa  
 

Przykład 

IBMER  - Poradnik inwestora 



konstrukcje silosów - przykład  

 

  

Silos przejazdowy 

z betonowych 

prefabrykatów 

Elementy silosu :  

  płyta denna,  

  ścian oporowe   

  betonowe prefabry-    

  katy,  

  wjazd 

  studzienka od-  

 pływowa  2-10 m3  

Wymiary:  
Długość L = 18 m ÷ 36 m  

Szerokość B = 3 m ÷ 9 m  

Wysokość H = 2 m  

Szerokość ściany oporowej a = 12 cm  mgr inż. Marcin Majchrzak   - ITP 



Silos komorowy z 

betonu 

monolitycznego  

Elementy silosu :  

  płyta denna,  

  ścian oporowe   

  beton monolityczny     

  wjazd 

  studzienka od-  

 pływowa  2-10 m3  

Wymiary 
Długość L = 18 m ÷ 36 m     Szerokość B = 3 m ÷ 9 m  

Wysokość H = 2 m     Szerokość ściany oporowej a = 15 ÷ 20 cm  

mgr inż. Marcin Majchrzak  - ITP  

konstrukcje silosów - przykład  



Płyta na kiszonkę  

konstrukcje utwardzonej płyty - przykład  

mgr inż. Marcin Majchrzak - ITP  

•  beton 

•  ze wszystkich stron  

   wolnej strefy brzegowej   

   szer. 1 metra,  

•  spadek w kierunku  

  odpływu na wycieki  

 

  



Przykład 

zbiornik – przykład poglądowy  



DZIĘKUJE 

Korzystano z materiałów 

Poradnik „Jak poprawnie wykonać płytę„ J. Rutczyński 

 Materiały ITP Falenty i  dawnego IBMER „Poradnik inwestora”  


