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sza w porównaniu z uprawą jesienną, bowiem stwarza mniejsze możliwości wy-
mywania zmineralizowanego azotu. Gleba uprawiana wiosną nie jest narażana 
na działanie czynników atmosferycznych panujących w okresie zimowym. Upra-
wy jare wkrótce po ich wysiewie wiosną są w stanie pobierać azot i zapewniać 
glebie ochronę. Dlatego też pola pod uprawy jare i krótkotrwałe użytki zielone 
powinny być uprawiane wiosną, a nie jesienią. Na ogół są to gleby o zawartości 
części spławialnych poniżej 20–25%. Takie gleby przeważają na terenach woje-
wództw pomorskiego i mazowieckiego. Jednak uprawa wiosną może spowodo-
wać opóźnienia poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i problemy z prawi-
dłowym przygotowaniem gleby pod uprawę, szczególnie gdy pozostało dużo 
resztek pożniwnych po uprawie z poprzedniego roku. 

Ryzyko strat fosforu również jest większe, gdy orkę pod uprawy jare wykonuje 
się jesienią, ponieważ powierzchnia gleby pozostaje bez ochronnej okrywy ro-
ślinnej. Dlatego płytka uprawa gleby (tylko kultywatorem) może być stosowana 
wiosną, najlepiej tak wcześnie, jak to możliwe, na początku sezonu. Orka je-
sienna może być jednak od czasu do czasu konieczna, szczególnie w systemie 
uprawy bezpłużnej, aby zmniejszyć ryzyko ugniecenia gleby. Wadą orki wiosen-
nej jest możliwe ugniecenie (zagęszczenie) gleby na skutek dużej wilgotności. 
Jest to szczególnie niebezpieczne na terenach, gdzie dominują gleby ciężkie 
i wilgotne. Na glebach gliniastych wszystkie zabiegi uprawowe powinny być pro-
wadzone, gdy powierzchnia gleby jest stosunkowo sucha (jeśli to tylko możliwe). 
Inną możliwością uniknięcia rozmazywania i zagęszczania gleby jest prowadze-
nie kół ciągnika na glebie niezaoranej. Widoczne żłobiny zrobione przez wodę na 
polach powinny być wyrównane możliwie szybko po ich pojawieniu się, a agrega-
ty ciągnikowe należy prowadzić po specjalnych ścieżkach przejazdowych.  

Jeśli uprawa gleby (np. talerzowanie) po zbiorach roślin jarych jest odkładana do 
późnego października albo jeżeli nie jest wykonywana jakakolwiek uprawa po-
żniwna, ryzyko wymywania azotu się zmniejsza. Jest to szczególnie ważne 
w odniesieniu do upraw, po których zostaje dużo resztek pożniwnych zasobnych 
w azot, np. po roślinach oleistych lub strączkowych.  

Opóźniona uprawa jesienna jest odpowiednia na wielu glebach, ale największe 
znaczenie ma w przypadku gleb o zawartości części spławialnych poniżej 25%, 
natomiast na glebach o zawartości części spławialnych ponad 40% nie przynosi 
oczekiwanego rezultatu. Opóźnienie uprawy jest obarczone ryzykiem wystąpie-
nia niekorzystnych warunków pogodowych. Jeśli późna uprawa powoduje za-
gęszczanie gleby, może to mieć negatywny wpływ na kolejne uprawy i również 
zwiększać ryzyko strat fosforu. Opóźnienia podstawowych zabiegów uprawowych 
mogą zmniejszyć plony i przyczynić się do rozprzestrzeniania się chwastów. Za-
stosowanie jako międzyplonu np. życicy może ograniczyć ten problem.  

Jesienna orka umożliwia również wcześniejszy wysiew roślin jarych w przypadku, 
gdy przed siewem wymagane jest zastosowanie dodatkowych zabiegów upra-
wowych. Na glebach średnich i ciężkich opóźnienie zabiegów uprawowych może 
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powodować zasychanie młodych siewek. Opóźnienie uprawy może spowodować 
zwiększenie zapotrzebowania na stosowanie środków chemicznych do odchwasz-
czania, ponieważ wzrost chwastów może być znaczący także w okresie jesieni. 
Ograniczenie ryzyka wymywania azotu dzięki opóźnieniu uprawy jesienią lub 
odłożeniu jej na wiosnę stwarza z kolei ryzyko zagrożeń związanych ze stosowa-
niem środków ochrony roślin. Należy więc dokładnie rozważyć za i przeciw, po-
dejmując decyzję o przełożeniu uprawy płużnej na wiosnę. 

7.2.	 Zredukowanie	uprawy	płużnej	

Tradycyjny system uprawy roli z zastosowaniem orki i innych mechanicznych 
zabiegów uprawowych niszczy naturalną strukturę gleby, powodując jej przesu-
szanie i przyspieszając mineralizację materii organicznej. Straty tej materii po 
dwudziestu latach intensywnej uprawy płużnej mogą niekiedy sięgać nawet 50% 
(rys. IV.15). Zredukowanie uprawy płużnej może ograniczać mineralizację sub-
stancji organicznej w glebie, co przyczynia się do zmniejszenia wymywania azotu. 

 
Rys IV.15. Zmiany zawartości substancji organicznej w zależności od okresu intensywnej 
uprawy; źródło: SMAGACZ [2011] za KINSELLA [1995]  

Można wyróżnić dwa systemy zastępcze w stosunku do płużnego systemu upra-
wy – bezorkowy (uproszczony) polegający na powierzchniowej uprawie mecha-
nicznej gleby bez użycia pługa do głębokości 10–12 cm) lub jej uprawie z głębo-
kim spulchnianiem (do 25 cm) oraz uprawę zerową (siew bezpośredni) (ang. no- 
-tillage) polegającą na siewie nasion do gleby nieuprawionej po zbiorze rośliny 
poprzedzającej za pomocą specjalnych siewników do siewu bezpośredniego (fot. 
IV.16). Podstawowymi maszynami stosowanymi w tej uprawie są siewniki o róż-



80 IV Ocena pól i środki zaradcze wspomagające zarządzanie…  

nej konstrukcji elementów siewnych: talerzowe, rotacyjne, kultywatorowe, kom-
binowane. Należy dodać, że rezygnacja z uprawy płużnej i stosowanie minimal-
nych zabiegów uprawowych lub zaniechanie uprawy przyczyniają się również do 
zmniejszenia strat fosforu. Uprawa roli za pomocą bron talerzowych lub kultywa-
torów bądź też agregatów do siewu bezpośredniego (system bezorkowy) chroni 
materię organiczną w glebie. Dzięki poprawie infiltracji i retencji wody całkowite 
stężenie fosforu w spływie powierzchniowym jest ograniczone. 

 
Fot. IV.16. Agregat do siewu bezpośredniego w czasie pracy; fot. Gene Alexander  

8.	 Gospodarowanie	w	pobliżu	cieków	
	i	otwartych	zbiorników	wodnych		

8.1.	 Wypas	zwierząt	w	pobliżu	cieków		

Zwierzęta inwentarskie, mając dostęp bezpośrednio do cieku, niszczą brzegi 
i skarpy. Zdeptana gleba staje się podatna na erozję, a woda w cieku może zo-
stać bezpośrednio zanieczyszczona odchodami (fot. IV.17). Dlatego nie należy 
wypasać zwierząt w pasie wzdłuż cieku i nie należy dopuszczać, aby piły z niego 
wodę. Ciek powinien być odgrodzony od pastwiska (fot. IV.18). Korzystnym 
rozwiązaniem w pobliżu cieków i zbiorników wodnych jest stosowanie kośno-
pastwiskowego systemu gospodarowania na użytkach zielonych.  
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Fot. IV.17. Pojenie bydła bezpośrednio z cieków i zbiorników wodnych może prowadzić do 
ich zanieczyszczenia odchodami; fot. Keith Evans 

 

Fot. IV. 18. Pastwiska powinny być odgro-
dzone od cieków (zbiorników wodnych),
aby przeciwdziałać ich zanieczyszczeniu
przez zwierzęta; fot. Tim McCabe 
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8.2.	 Strefy	buforowe		

Strefy buforowe są to pasy między polami i ciekami lub zbiornikami wodnymi, 
wyłączone z uprawy. Strefy buforowe są pokryte trwałą szatą roślinną złożoną 
z traw lub innej roślinności. Są usytuowane na byłych gruntach uprawnych (fot. 
IV.19). Zaleca się, aby ich szerokość wynosiła od 5 do 20 m. W celu uzyskania 
dotacji unijnej nie można ich uprawiać, nawozić lub opryskiwać herbicydami 
i pestycydami. Roślinność na nich powinna być zwarta, a w razie potrzeby strefy 
powinny być poddane renowacji (poprzez ponowny obsiew). Szerokość strefy 
buforowej powinna zostać zwiększona nawet o 6 m w stosunku do zalecanej, 
gdy występują stoki nachylone w kierunku zbiorników wodnych lub gdy teren 
znajduje się w obniżeniu, w którym może gromadzić się woda przed dotarciem 
do cieku.  

a)                                                                       b) 

   
Fot. IV.19. Strefa buforowa: a) trawiasta (fot. M. Śmietanka, D. Śliwiński), b) mieszana; 
(fot. Z. Miatkowski) 

Strefy buforowe zmniejszają prędkość spływu wód powierzchniowych, zmniej-
szają straty materiału glebowego, fosforu i innych substancji zanieczyszczają-
cych, w tym środków ochrony roślin. Zmniejszają również ryzyko przedostania 
się pestycydów do środowiska wodnego. Strefy buforowe są szczególnie ważne 
na obszarach zagrożonych erozją. Mogą być również zakładane w strefach 
ochrony ujęć wód oraz wokół obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych. 
Możliwość ograniczenia zanieczyszczeń przez strefy buforowe zależy od: szero-
kości strefy, nachylenia terenu, rodzaju gleby, pokrycia terenu, warunków hy-
drologicznych oraz warunków meteorologicznych. 

Strefa buforowa odpowiedniej szerokości i usytuowana w odpowiednim miejscu 
może być bardzo skuteczna w usuwaniu azotu i fosforu (tab. IV.9). Skuteczność 
retencjonowania zanieczyszczeń przez strefy buforowe zależy również od składu 
gatunkowego roślin w nich występujących. Strefy porośnięte trawami są sku-
teczne w zatrzymywaniu zawiesiny i transportowanych z nią zanieczyszczeń, ale 
strefy te w porównaniu ze strefami porośniętymi drzewami są mniej skuteczne 
w usuwaniu azotu.  
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Tabela IV.9. Efektywność nadbrzeżnych stref buforowych w usuwaniu zanie-
czyszczeń w zależności od rodzaju porastającej je roślinności 

Rodzaj roślinności 
Efektywność usuwania, %

azotu fosforu osadu 
Drzewa i krzewy 48–74 36–70 70–90 
Trawa    4–70 24–85 53–97 
Drzewa, krzewy i trawa 75–95 73–79 92–96 
Opracowanie własne na podstawie: HAWES, SMITH [2005]. 

Brzegi cieków powinny być ustabilizowane i porośnięte roślinnością trawiastą. 
Należy mieć na uwadze, że orka i inne zabiegi agrotechniczne na skraju cieku 
zwiększają ryzyko erozji ich brzegów. Erozja brzegu cieku zwiększa się, gdy 
brzeg jest stromy oraz w przypadku występowania ostrych zakrętów strumienia 
lub rowu. Zatkanie przepustów lub ograniczenie przepływu w cieku bądź uszko-
dzenia urządzeń przeznaczonych do zmniejszenia natężenia przepływu wody 
zwiększa ryzyko erozji. W przypadku świeżo wykopanych bądź podlegających 
konserwacji rowów następuje zwiększenie prawdopodobieństwa erozji dna, 
zwłaszcza gdy usunięty został cały materiał roślinny.  

8.3.	 Ściany	denitryfikacyjne	

Ściany denitryfikacyjne są tworzone w postaci rowów o głębokości ok. 1,0–1,5 m 
i szerokości 1,5 m, wypełnionych mieszanką ziemi z włóknistym materiałem 
organicznym (najczęściej trocinami) prostopadle do kierunku przepływu wód 
podpowierzchniowych transportujących duży ładunek azotanów (rys. IV.16). 
Takie złoże zapewnia intensyfikację procesu denitryfikacji i redukcję azotanów 
w przepływającej przez nie wodzie.  

 
Rys. IV.16. Ściana denitryfikacyjna; źródło: SCHMIDT, CLARK [2012], zmodyfikowany  
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Niektóre z wyżej wymienionych środków zaradczych (międzyplony i strefy bufo-
rowe) zostały poddane ocenie w ramach dwóch szwedzkich projektów zrealizo-
wanych ze wsparciem finansowym Szwedzkiej Izby Rolnictwa i Szwedzkiej Orga-
nizacji Rolników (LRF).  
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V	 SZTUCZNE	MOKRADŁA	I	MATERIAŁY	
SORPCYJNE	JAKO	ŚRODKI		
OGRANICZAJĄCE	STRATY	SKŁADNIKÓW	
BIOGENNYCH	Z	PÓL	I	Z	GOSPODARSTW	
ROLNYCH		

Karin	Tonderski,	Pia	Kynkäänniemi,	Karin	Johannesson,	Barbro	Ulén		

1.	 Wprowadzenie	

Woda zmywana z podwórzy gospodarstw rolnych może zawierać duże ilości 
składników biogennych, które mogą być wnoszone do wód powierzchniowych lub 
gruntowych, chyba że zostaną podjęte działania oczyszczające tę wodę, zanim 
przedostanie się ona do środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne 
w odniesieniu do spływów z podwórzy w gospodarstwach, w których przebywa 
inwentarz. Zmywanie pasz oraz odchodów zwierząt i innych nawozów natural-
nych podczas opadów deszczu może być powodem dużego stężenia fosforu, 
dużej zawartości materii organicznej (wyrażonej w postaci ChZT) i bakterii 
w wodzie spływającej z podwórzy (tab. V.1). Budując mokradła (zbiorniki) zbie-
rające spływy powierzchniowe z podwórzy, można znacznie poprawić jakość tej 
wody, zanim ona opuści gospodarstwo. W wielu gospodarstwach w Polsce istnie-
ją już małe stawy i zabagnienia, do których woda odpływa. Te stawy i mokradła 
mogą służyć jako pierwsze elementy systemu usuwania składników odżywczych  
 

Tabela V.1. Wskaźniki zanieczyszczenia wód deszczowych odprowadzanych 
z podwórzy gospodarstw wiejskich 

Parametr 

Podwórze gospodarstwa specjalizu-
jącego się w chowie bydła w Falen-
tach, województwo mazowieckie – 

Polska 

Podwórza 101 
gospodarstw 
Glaslough – 

Irlandia 
minimum średnia maksimum średnia 

Azot amonowy (mg N-NH4/l) 0,18 0,81 3,45 64 
Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 0,74 2,86 4,43 2,6 
Azot azotynowy (mg N-NO2/l) 0,04 0,13 0,44 n.d. 
Fosfor fosforanowy (mg P-PO4/l) 2,20 5,51 9,90 10 
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 
COD (mg O2/l) 

24 66 289 1908 

Bakterie psychrofilne (ogólna liczba 
w 1 cm3) 7,7·103 5,8·106 2,8·107 – 

Źródło: RUSSEL, ROSSA [2012] – dane z Polski, DEHLG [2010] – dane z Irlandii. 
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i cząsteczek gleby z odpływu z podwórzy. Powinny one być zachowane i utrzy-
mywane. 

Odpowiednio zaprojektowane sztuczne mokradła (fot. V.I), podobnie jak istnie-
jące stawy czy naturalne zabagnienia, mogą przechwycić spływ, podczyścić go, 
oraz zatrzymać osady niesione z wodą. Mogą one przynieść również dodatkowe 
korzyści zależnie od wielkości mokradła: poprawę zdolności zatrzymywania 
i magazynowania wody, poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie, mo-
gą też być źródłem wody do nawadniania, wszystko zależy od wielkości utworzo-
nego mokradła. Dodatkowo, mokradła takie przyczyniają się do zwiększenia 
różnorodności biologicznej na danym terenie i wzbogacają krajobraz. Ważnym 
czynnikiem jest odpowiedni i prawidłowy dobór roślinności wodnej i bagiennej. 
Od rodzaju gatunków i ich liczebności w dużym stopniu zależy skuteczność fil-
trowania i zatrzymywania zanieczyszczeń wprowadzanych do mokradła. Poza 
roślinami dużą rolę w procesie oczyszczania wody odgrywają również mikroor-
ganizmy rozkładające materię organiczną. Duża ilość roślinności sprawia, że 
mikroorganizmy mają więcej miejsca do namnażania się i działania. Martwe czę-
ści roślin dostarczają energię i są siedliskiem niektórych organizmów, a rosnące 
rośliny dostarczają tlen. 

 

Fot. V.1. Przykład sztucznego mokradła w Irlandii; fot. Harrington  
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Możliwość unieszkodliwiania zanieczyszczeń przez sztuczne mokradła zmienia się 
często znacznie w ciągu roku i zależy od wielu czynników, takich jak stan pogody 
i tempo przepływu wody. Powszechnie przyjmuje się, że prawidłowo zbudowane 
i dobrze funkcjonujące sztuczne mokradła eliminują od 20 do 90% azotu i od 25 
do 90% fosforu wprowadzonego do nich wraz ze spływem. Jednym z podstawo-
wych czynników decydujących o stopniu eliminacji zanieczyszczeń jest stosunek 
wielkości mokradła do ilości wody i składników odżywczych spływających z po-
dwórza gospodarstwa w ciągu roku. Zagadnienie to zostanie bliżej omówione 
w podrozdziale „Wielkość mokradła”. 

2.	 Procesy	oczyszczania		

W sztucznych mokradłach zachodzi wiele różnych procesów, które w naturalny 
sposób przyczyniają się do poprawy jakości wody. Cząstki gleby osiadają i są 
zatrzymywane, gdy prędkość wody zmniejsza się, przepływając przez mokradło. 
Łodygi i liście roślin wodnych spowalniają przepływ i ułatwiają sedymentację 
cząstek stałych niesionych wraz z wodą, natomiast korzenie roślin stabilizują 
osad i zabezpieczają go przed wymyciem w razie gwałtownych wezbrań i dużego 
przepływu. 

Materia organiczna jest rozkładana przez mikroorganizmy zarówno w wodzie, jak 
i w osadach dennych. Żywe i martwe liście oraz łodygi roślin stanowią po-
wierzchnię, na której mikroorganizmy rosną i tworzą biofilm (błonę biologiczną), 
w którym zachodzi większość procesów biologicznych. Całkowita powierzchnia 
dostępna dla mikrobiologicznej aktywności w glebie i w zalegającym na niej 
obumarłym materiale roślinnym w mokradłach jest bardzo duża. 

Inną ważną cechą mokradeł jest występowanie zarówno beztlenowych, jak 
i tlenowych mikrośrodowisk, co jest pożądane w celu usunięcia azotu (fot. V.2). 
Przykładowo w warunkach tlenowych na powierzchni zanurzonych roślin bakterie 
nitryfikacyjne przekształcają amoniak w azotany. Jony azotanowe podlegają 
dyfuzji do środowiska beztlenowego, gdzie bakterie beztlenowe rozkładają mar-
twe części roślin – w tym procesie następuje redukcja jonów azotanowych do 
azotu – denitryfikacja. W tym sekwencyjnym mechanizmie usuwania azotu, ni-
tryfikacja zazwyczaj jest procesem, w którym oczyszczanie wody następuje wol-
niej, ze względu na małą dostępność tlenu w wielu częściach ekosystemu mo-
kradeł. W spływie powierzchniowym z podwórzy gospodarstw, w których utrzy-
mywany jest inwentarz żywy, z reguły znajduje się znaczna ilość azotu amono-
wego. W związku z tym, projektując takie mokradło, należy uwzględnić w nim 
obszary płytsze, bogatsze w tlen. Innym sposobem osiągnięcia lepszego natle-
nienia wody jest wprowadzenie roślinności zanurzonej do głębszych części mo-
kradła – rośliny te będą uwalniać tlen do wody w procesie fotosyntezy. W niektó-
rych przypadkach możliwe jest również dotlenianie wody przez budowę kaskad, 
o ile pozwala na to topografia terenu. 
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Fot. V.2. System oczyszczania wody; fot. Linda Flyckt  

Usuwanie fosforu polega głównie na zatrzymywaniu cząstek gleby, z którymi jest 
związany, przez osiadanie zawiesin na dnie zbiornika. W spływach z podwórzy 
gospodarskich znaczna ilość fosforu może występować również w postaci roz-
puszczonej w wodzie, ta jego część jest usuwana głównie dzięki pobieraniu przez 
rośliny i procesy sorpcyjne. Fosforany są łatwo absorbowane przez żelazo, tlenki 
glinu i wodorotlenki w osadzie dennym, a także mogą być związane z węglanem 
wapnia w wodzie o odczynie zasadowym. W celu utrzymania małego stężenia 
fosforu w wodzie odpływającej z mokradła w ciągu całego roku należy zebrać 
porastającą je roślinność, gdyż większość fosforu zostaje uwolniona, gdy rośliny 
obumierają jesienią. Innym rozwiązaniem jest tworzenie bardzo dużych mokra-
deł, aby zachować fosfor zgromadzony w częściach roślin, które nie są całkowicie 
rozkładane. Trzecią możliwością jest zainstalowanie dodatkowego filtru z mate-
riałem sorpcyjnym i przepuszczenie przez niego wody opuszczającej mokradło, 
aby przechwycić fosforany, które nie uległy sedymentacji w mokradle (patrz 
podrozdz. „Filtry sorbujące fosfor”).  

3.	 Wielkość	mokradeł	

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczność oczyszczania 
wody jest pojemność i powierzchnia mokradeł. Powierzchnia musi być wystar-
czająco duża, aby pozwalała na znaczne zmniejszenie prędkości przepływu wo-
dy, a tym samym osadzanie w wyniku sedymentacji cząstek niesionych wraz 
z wodą. Zmniejszenie prędkości przepływu jest również korzystne ze względu na 
biologiczne i chemiczne procesy oczyszczania. Czasami właściciela gruntów inte-
resują również inne funkcje tworzonego mokradła, takie jak magazynowanie 
wody do nawadniania upraw, wówczas również wymagana jest większa pojem-
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ność obiektu. Należy to wszystko uwzględnić podczas projektowania sztucznych 
mokradeł przeznaczonych do oczyszczania odpływu z podwórzy. 

Nie ma ścisłych wytycznych dotyczących pożądanego czasu retencji, ale ogólnie 
można stwierdzić, że im większa powierzchnia mokradła, tym korzystniejsze 
wyniki oczyszczania z zanieczyszczeń wprowadzanych do niego spływów z po-
dwórzy. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń czy substancji, których usunię-
cie będzie priorytetem (np. azot, fosfor lub cząstki gleby), różne są wymogi co 
do wielkości mokradła. Skuteczne usuwanie cząstek gleby można osiągnąć na 
mniejszej powierzchni w porównaniu z powierzchnią potrzebną do usunięcia roz-
puszczalnego amoniaku i azotanów, natomiast do skutecznego usuwania roz-
puszczalnego fosforu potrzeba większej powierzchni. Jeśli nie ma możliwości 
utworzenia mokradła o odpowiednich rozmiarach, można stosować materiały 
sorpcyjne wychwytujące fosforany. Na przykład w Irlandii, gdzie roczne opady 
kształtują się w granicach 750–1200 mm, zaleca się, aby powierzchnia mokradeł 
była przynajmniej 1,3 razy większa od powierzchni podwórza. Umożliwia to sku-
teczną eliminację rozpuszczalnego fosforu (<1 mg P/l na wylocie z mokradła) 
[MUSTAFA i in. 2009]. Jeśli jednak celem jest osiągnięcie racjonalnego pułapu 
usunięcia azotu, wielkość mokradła może być znacznie mniejsza. Według ogól-
nych zaleceń dotyczących powierzchni sztucznych mokradeł do usuwania azotu 
ze spływu z użytków rolnych mokradła te powinny stanowić co najmniej 2% 
zlewni w regionach z opadami deszczu na poziomie 500–700 mm rocznie [BRAS-

KERUD, HAUGE 2008]. W razie wystąpienia opadu deszczu wynoszącego 20 mm 
w ciągu jednego dnia odpływ z podwórza o powierzchni 5000 m2 wypełni zbior-
nik o głębokości 0,5 m i powierzchni 200 m2. Mokradło tej wielkości zapewni 
jeden dzień retencji. W projektach miejskich stawów burzowych zakłada się czas 
retencji około 1–3 dni w celu osiągnięcia dobrego odseparowania cząstek gruntu 
[PERSSON i in. 1999]. Ponieważ suma opadów dobowych waha się znacznie, roz-
miary mokradła powinny być zaprojektowane na podstawie maksymalnych opa-
dów występujących w danej okolicy.  

Jako podstawę w wymiarowaniu systemów odbioru wód opadowych powszechnie 
wykorzystuje się maksymalne dobowe sumy opadów występujących co dwa lata. 
Poprawę ogólnej skuteczności oczyszczania spływów powierzchniowych można 
osiągnąć, wykorzystując wysokość opadów maksymalnych z dłuższego okresu, 
np. z dziesięciu lat.  

4.	 Parametry	mokradła	wpływające	na	skuteczność	
oczyszczania	spływów	z	podwórzy		

Skuteczność oczyszczania zależy od hydrologicznych i biologicznych parametrów 
sztucznego mokradła. Jeśli jest to możliwe, mokradła do oczyszczania spływów 
powinny mieć wydłużony kształt, a ich długość powinna być co najmniej dwa 
razy większa od szerokości. Takie ukształtowanie przyczynia się do dobrego roz-
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prowadzenia wody na całej powierzchni mokradła, a tym samym stwarza dobre 
warunki do przebiegu wszystkich procesów oczyszczania wody.  

Mokradło powinno zapewnić heterogeniczne warunki wodne i środowiskowe. 
W odniesieniu do mokradeł projektowanych na potrzeby oczyszczania spływów 
z gospodarstw wskazane jest, aby głębsza część mokradła (>1,5 m) znajdowała 
się na wlocie, aby umożliwić osadzanie cząstek gleby, zanim woda przejdzie do 
dalszej części, która powinna być płytsza. W ten sposób większość cząstek gleby 
osiądzie w pobliżu wlotu, skąd łatwo będzie je usunąć. Pierwsza, głębsza, sekcja 
powinna stanowić ok. 20% całkowitej powierzchni mokradła. Reszta powinna być 
płytka (<0,5 m) w celu umożliwienia dogodnych warunków rozwoju roślinności, 
pełniącej wiele ważnych funkcji, o czym wspomniano wyżej (rys. V.1). 

 
Rys. V.1. Zalecane wymiary i proporcje mokradła zaprojektowanego do oczyszczania spły-
wów z podwórzy; źródło: K. JOHANNESSON  

Jeśli tworzone jest rozległe mokradło, to warto zmieniać jego głębokość sekcja-
mi, prostopadle do głównego strumienia wody (rys. V.2). Głębsze sekcje umoż-
liwiają przeciwdziałanie tworzeniu się kanałów wodnych, które mogą wystąpić 
w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jeśli topografia terenu na to po-
zwala, można tworzyć wały (tamy) w celu podzielenia mokradła na mniejsze 
sekcje (fot. V.2). Takie wały powinny być chronione przed erozją za pomocą 
geowłókniny i kamieni. Zastosowanie elementów służących ochronie przed ero-
zją jest celowe we wszystkich częściach mokradła, w których prędkość przepły-
wu wody może być duża w czasie intensywnych opadów deszczu. 

W praktyce budowlanej nachylenie skarp wykopów i nasypów określa się sto-
sunkiem dwóch liczb, z których pierwsza oznacza wysokość skarpy, a druga sze-
rokość. Brzegi sztucznych mokradeł powinny mieć maksymalne nachylenie 1:3. 
Takie nachylenie skarp minimalizuje ryzyko erozji, a także ryzyko poślizgnięcia 
i upadku ludzi lub zwierząt. Na terenach o glebach podmokłych może być wska-
zane pokrycie brzegów zarówno nad, jak i pod powierzchnią wody materiałem 
typu geowłóknina w celu ochrony przez erozją lub też zasadzenie odpowiednich 
gatunków roślin na brzegach powyżej poziomu wody. Rośliny te swoim syste-
mem korzeniowym wzmocnią brzegi. 
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Rys. V.2. Rozwiązanie projektowe rozległego mokradła ze zmienną głębokością; źródło: 
BRASKERUD, HAUGE [2008]  

 

Fot. V.2. Przykład mokradła podzielonego na mniejsze części; fot. P. Kynkäänniemi 

Rośliny powinny porastać głównie płytkie części mokradeł. Rośliny te można 
pozyskać z pobliskich strumieni lub jezior i przesadzić do utworzonego mokradła. 
Należy jednak pamiętać, aby nie wykorzystywać chronionych gatunków roślin 
ani nie niszczyć chronionych ekosystemów wodnych. 

Rośliny powinny być sadzone prostopadle do głównego strumienia wody w celu 
rozdziału wpływającej wody (powinny stawiać płynącej wodzie możliwie jak naj-
większy opór). Sadząc rośliny, nie należy pozwalać na spontaniczne tworzenie 
się szaty roślinnej w mokradle, można jednak wprowadzać pożądane gatunki, 
kierując się np. względami estetycznymi. Właściwie wszystkie gatunki roślin, 
które występują w wodzie stojącej o głębokości ok. 0,4 m, mogą zostać wyko-
rzystane do urządzenia mokradła. Mieszanie różnych gatunków roślin umożliwia 
uniknięcie dominacji jednego gatunku, jak też dominacji gatunków bardzo agre-
sywnych, takich jak trzcina (Phragmites australis), poza tym zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób roślin. 
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Efektywność oczyszczania wody można zwiększyć poprzez zmiany poziomu wody 
w mokradłach. Jeśli cała pojemność mokradła zostanie wypełniona wodą na po-
czątku opadów deszczu, czas retencji i oczyszczania wody będzie krótki. Możliwe 
jest tworzenie takich mokradeł, w których są dwa wyloty znajdujące się na 
dwóch różnych poziomach (rys. V.3). Dolny wylot wyznacza minimalny poziom 
wody w mokradle (odbywa się nim odpływ wody w warunkach występowania 
mało intensywnych opadów), a górny wylot (tzw. upust burzowy) wyznacza 
maksymalny poziom wody (odbywa się nim odpływ wody w warunkach inten-
sywnych opadów).  

 
Rys. V.3. Rozwiązanie mokradła umożliwiające niwelację wahań poziomu wody; źródło: 
PERSSON, WEISNER [2002]  

5.	 Filtry	sorbujące	fosfor		

W odpływach z podwórza często występuje duże stężenie rozpuszczonego fosfo-
ru i materii organicznej, szczególnie w gospodarstwach z intensywną produkcją 
zwierzęcą. Aby skutecznie zmniejszyć stężenie rozpuszczonego fosforu w tych 
odpływach, niezbędne jest duże mokradło o dużych możliwościach retencyjnych. 
Dodatkowym elementem mokradła wspomagającym zmniejszenie stężenia fosfo-
ry są filtry. Istnieją różne typy materiałów filtracyjnych, które mogą być stoso-
wane w celu zmniejszenia ilości składników pokarmowych wynoszonych przez 
odpływającą wodę, od piaskowych po materiały zawierające związki wapnia lub 
sorbenty zbudowane z lekkich agregatów (fot. V.3). 

Filtry piaskowe są mniej efektywne. Mogą one zmniejszyć ilość cząstek stałych 
niesionych z wodą i ilość fosforu związanego w tych cząstkach, jednak nie są one 
odpowiednie do zatrzymywania fosforu rozpuszczonego w wodzie. Do tego celu 
powinny być stosowane reaktywne materiały sorpcyjne. Często materiał wiążący 
fosfor zawiera wapń, żelazo lub aluminium i mogą go stanowić odpady (np. żużel 
z produkcji stali, popioły z elektrowni) lub bogaty w wapń piasek z muszli skoru-
piaków. Sorbenty te mają zdolność do chemicznego wiązania rozpuszczonego 
fosforu i dodatkowo poprzez swoją porowatą strukturę zatrzymują część cząstek 
stałych, dzięki czemu zwiększa się ich efektywność. Filtry są stosowane w wielu 
krajach europejskich w celu zmniejszenia stężenia fosforu w oczyszczalniach 
przydomowych bądź też w małych oczyszczalniach do oczyszczania ścieków.  

rura  
doprowadzająca  
wodę 

  rura  
  odprowadzająca  
  wodę 
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Fot. V.3. Materiał filtracyjny wytworzony z węglanowo-krzemionkowej skały osadowej (opo-
ka), stosowany do sorpcji rozpuszczonych w wodzie związków fosforu; fot. K. Tonderski 

Największym problemem związanym ze stosowaniem sorbentów filtracyjnych 
jest zmienny przepływ wody w ciągu roku. Ten czynnik jest głównym wyzwa-
niem w stosowaniu materiałów filtracyjnych do adsorpcji fosforu zawartego 
w wodzie. Prowadzone obecnie prace naukowe mają na celu wyprodukowanie 
jak najlepszych materiałów filtracyjnych. Polegają one głównie na badaniach 
laboratoryjnych oraz testach prototypowych rozwiązań w terenie. Materiały fil-
tracyjne są testowane m.in. w śródpolnych ciekach w Szwecji, Danii i Polsce (fot. 
V.4). Materiały te są umieszczane w specjalnie dostosowanych do tego studniach 
w formie opakowanego wkładu (kasety), ułatwia to ich wymianę po wysyceniu 
fosforem i zastosowanie na polu w formie nawozu (w celu recyklingu). Jest to 
lepsze rozwiązanie niż stosowanie materiału filtracyjnego bezpośrednio w ciekach. 
Aby zapobiec zamarznięciu materiału filtracyjnego zimą, wkłady (kasety) powin-
ny być przechowywane poniżej głębokości zamarzania. Konstrukcja filtrów będą-
cych uzupełnieniem sztucznego mokradła, w którym ilość przepływającej wody 
jest wysoce zmienna, powinna zapewniać: 

 równomierne rozprowadzenie wody wprowadzanej do filtra po złożu filtracyj-
nym w celu uniknięcia skanalizowanego (ukierunkowanego) przepływu wą-
skim strumieniem, wielkość cząstek materiału filtracyjnego nie powinna być 
zbyt mała, aby umożliwić dobry przepływ wody przez filtr; jeśli topografia, tj. 
różnice wysokości miedzy dopływem a odpływem wody pozwalają, możliwe 
jest również zaprojektowanie filtra zasilanego z góry, a nie od dołu);  

 wystarczająco długi czas kontaktu z wodą wpływającą do filtra z materiałem 
sorbującym (powolny przepływ); intensywne przepływy mogą „oczyścić” filtr, 
tj. wymyć już zabsorbowany fosfor, a także wpłynąć na zdolność jego wiąza-
nia; można tego uniknąć poprzez ograniczanie dopływu wody do filtra w cza-
sie dużych opadów i intensywnych przepływów.  
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Fot. V.4. Wkład filtracyjny z piasku oraz muszli zainstalowany w systemie kanalizacyjnym 
w Danii w celu zbadania zdolności sorpcyjnej; fot. K. Tonderski 

 
Fot. V.5. Studnia wypełniona materiałem filtracyjnym, oczyszczająca wodę odpływającą 
rowem melioracyjnym z pól uprawnych; fot. P. Nawalany 

Istnieje ryzyko, że zawiesiny i substancje organiczne spowodują zatkanie filtra 
i zmniejszają jego skuteczność. W celu zachowania odpowiedniej wydajności 
filtra i zapobieganiu zatkania, filtry powinny znajdować się za mokradłem. 
W takim układzie cząstki stałe mogą osadzić się w mokradle. Również w celu 
zachowania wydajności filtra, a także w celu przeciwdziałania jego zatykaniu 
można wykonać przed filtrem osadnik, w którym cząstki stałe będą się osadzać. 
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W warunkach laboratoryjnych określono, że fosfor może być związany z fazą 
stałą sorbentu, tj. granulkami wapnia lub tlenkiem żelaza, w ilości 10 g P/kg 
granulatu, ale wymaga to niezbyt dużego przepływu. Oznacza to, że woda musi 
być w kontakcie z granulatem co najmniej 30 minut [EKSTRAND i in. 2011]. Po-
miary polowe wykazały, że zdolność do adsorpcji w praktyce jest o połowie 
mniejsza, niż wskazują na to wyniki laboratoryjne. W Polsce obecnie testowane 
są trzy różne sorbenty „Hyttsand”, „Polonite” i „Filtraline P”, każdy z nich bazuje 
na innym materiale wyjściowym i jest wytwarzany w odmiennych procesach 
produkcyjnych. Materiałami wyjściowymi są między innymi: opoka (skała mie-
szana zbudowana z organogenicznej krzemionki i węglanu wapnia), żużel wiel-
kopiecowy i glina poddana obróbce termicznej w długich piecach obrotowych.  

Materiały filtracyjne są umieszczane w studniach filtracyjnych zagłębionych 
w gruncie (fot. V.5). Ich skuteczność w usuwaniu fosforu z wody wynosi od 19 
do 49% w zależności od materiału i warunków. 

Istnieje ryzyko, że zaabsorbowany fosfor zostanie uwolniony z filtra, który się 
„zestarzeje” i zmniejszy się w nim zawartość wapnia. W związku z tym ważne 
jest, aby pamiętać, że filtr stanowi jedynie tymczasowy magazyn fosforu.  

W zależności od ilości materiału filtracyjnego we wkładzie (kasecie), wielkości 
cieku, ilości wody przepływającej przez filtr, jej pH, a także stopnia jej zanie-
czyszczenia fosforem poziom wody w filtrze obniża się szybciej bądź wolniej. 
Sam materiał filtracyjny musi być często wymieniany, przynajmniej 1–2 razy 
w roku, w celu zapewnienia zadowalającego efektu jego działania. Zużyty mate-
riał filtracyjny, bogaty w fosfor, może być zastosowany jako nawóz na pola 
uprawne. Wpływ stosowania takiego nawozu na strukturę gleby i jej zdolności 
plonotwórcze jest obecnie badany.  

Zalety i wady stosowania filtrów z materiałem sorpcyjnym do oczyszczania spły-
wów z podwórzy gospodarstw rolnych i pól podano w tabeli V.2. 

Tabela V.2. Zalety i wady stosowania filtrów z materiałem sorpcyjnym 

Zalety Wady
Usytuowanie stanowiska filtracyjnego z sorben-
tami za sztucznym mokradłem  

Usytuowanie stanowiska filtracyjnego z sorben-
tami za sztucznym mokradłem wiąże się z ko-
niecznością wykorzystania większego terenu  

Możliwa budowa instalacji filtracyjnej na działce 
o małej powierzchni  

Zużywanie dużej ilości materiału filtracyjnego  

Wiązanie fosforu rozpuszczonego w wodzie Konieczność wykonywania konserwacji instala-
cji i wymiany złoża filtracyjnego 
Stosunkowo duży koszt całej instalacji 

Opracowanie własne. 
 



96 VI Literatura  

 

VI	 Literatura	

ADAS 2007. Diffuse nitrate pollution from agriculture – strategies for reducing nitrate 
leaching. ADAS report to Defra – supporting paper D3 for the consultation on imple-
mentation of the Nitrates Directive in England July 2007 pp. 52: http://archive.defra. 
gov.uk/environment/quality/water/waterquality/diffuse/nitrate/library-archive.htm  

Agri Con GmbH (oddział w Szczecinie) _ Precision Farming Company. Autopilot: 2013: 
http://www.agricon.de/pl/produkty/gps-technik/trimble-autopilot  

ARONSSON H., TORSTENSSON G. 2004 Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på 
kväveutlakningen. Beskrivning av ett pedagogiskt verktyg för beräkning av kvä-
veutlakning från enskilda fält och gårdar. Ekohydrologi. Nr 78. Div. Water Quality 
Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. 

BAROWICZ T. 2012. Źródła fosforu w paszy. Hodowca Trzody Chlewnej. Nr 3–4: 
http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-trzody-chlewnej/205-numer-52010/1843-
zrodla-fosforu-w-paszy  

BARTNICKI J., GUSEV A., AAS W., FAGERLI H. 2007. Atmospheric supply of nitrogen, lead, 
cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2005. Technical Report. No 
3. Oslo. EMEP Centres Joint Report for HELCOM EMEP/MSC-W: http://www.emep. 
int/publ/helcom/2007/  

BLOMKVIST J. 2012. Kalkningen positiv-gör jorden negativ. Arvensis. Nr 7 s. 3–7: http:// 
www.arvensis.se/?p=31195&m=3887&pt=135 

BORATYŃSKI K., CZUBA R., GORALSKI J. 1988. Chemia rolnicza. Warszawa. PWRiL ss. 398. 
BRASKERUD B., HAUGE A. 2008. Fangdammer for praktikel-og fosforrensing. Fokus. Vol. 3. Nr 

12 ss. 14: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/38000/Fokus_fangdammer_ 
web.pdf 

BRENNEMAN G. niedatowane. Winter manure application. Iowa Manure Manager Series. Vol. 
2: http://www.iowadnr.gov/home/ctl/detail/mid/2822/itemid/1751 

BUJAK T. 2007. Nawozić podczas siewu. Rolniczy Przegląd Techniczny. Nr 4 s. 48–59: www. 
apra.pl/archiwum/rpt/archiwum/rpt_00407_3.htm 

CSIRO 2006. Australian soil fertility manual. Collingwood. CSIRO Publ. ss. 176.  
CUTTLE S.P., MACLEOD C.J.A., CHADWICK D.R., SCHOLEFIELD D., HAYGARTH P.M., NEWELL-PRICE 

P., HARRIS D., SHEPHERD M.A., CHAMBERS B.J., HUMPHREY R. 2007. An inventory of 
methods to control diffuse water pollution from agriculture (DWPA). User manual. 
North Wyke IGER, ADAS ss. 115: http://www.adas.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket= 
vUJ2vlDHBjc%3D&tabid=345 

DOCK GUSTAVSSON A.-M. 2004. Ogräs och ogräsreglering i ekologisk växtodling. W: 
Ekologisk växtodling. Pr. zbior. Red. A.-M. Dock Gustavsson, M. Flink, K. Hamnér, K. 
Holstmark, T. Rahbek Pedersen. Kurspärm. Jordbruksverket. 

EDHE L. 2012. Efficiency of phosphorus fertilization in long-term soil fertility experiments. 
Master thesis. Soil and Environment, SLU (po szwedzku). 

EKSTRAND S., PERSSON T., BERGSTRÖM R. 2011. Dikesfilter och dikesdammar. IVL rapport 
B2001 ss. 81: http://www.ivl.se/download/18.50a499dd132037d524e80008040/ 
1321440587360/B2001.pdf  

ERIKSSON A-K., ULÉN B., BERZINA L., IITAL A., JANSSONS V., SILEIKA A.S., TOOMSOO A. 2013. 
Phosphorus in agricultural soils around the Baltic Sea – comparison of laboratory 
methods as indices for phosphorus leaching to waters. Soil Use and Management 
Suppl. 29 s. 5–14. 

FAGERBERG B., SALOMON E., STEINECK S. 1993. The computer program NPK-FLO. Uppsala. 
Swedish University of Agricultural Sciences. Departament of Crop Production Science 
– Internal Publications. No 9 ss. 47.  

GORALSKI (red.) 1967. Nawozy organiczne. Warszawa. PWRiL ss. 372. 
GRABOWSKI J. 2009. Skład chemiczny nawozów naturalnych. Białystok. OSCh–R: http:// 

www.oschrbialystok.internetdsl.pl/pdf/nawozy_naturalne.pdf  



 VI Literatura 97 

GRZEŚKOWIAK A. Nawożenie warzyw w uprawie polowej: http://www.polifoska.pl/module-
Publikacje-action-Nawozenie-file-content_ 83.html.html  

HAWES E., SMITH M. 2005. Riparian buffer zones: Functions and recommended widths: 
http://www.eightmileriver.org/resources/digital_library/appendicies/09c3_Riparian%
20Buffer%20Science_YALE.pdf  

HELCOM 2012. Fifth Baltic Sea Pollution Load Compilation (PLC-5) Baltic Sea Environment 
Proceeding. No 128. Helsinki Commission, Finland.  

HILBORN D., LEBEAU B. 2013. Constructing a permanent solid nutrient storage facility for 
ASM. Ontario, Canada. Factsheet, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. No. 
12-067: http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-067.pdf  

HOFFMANN M., ARONSSON H., ARONSSON P., NILSSON H., ALBERTSSON B. 1999. Gårdsmodellen - 
En empirisk modell för kväveutlakning. Teknisk rapport. Nr/avsnitt 48. Sveriges lant-
bruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära Utgivare: 
SLU, Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära Utgivningsår: 
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/tekn_rapp_ vattenvardslara/TRV48/TRV48.HTM 

HØGH-JENSEN H., LOGES R., JØRGENSEN F.V., JENSEN E.S., VINTHER F.P. 2004. An empirical 
model for quantification of symbiotic nitrogen fixation in grass-clover mixtures. Agri-
cultural Systems. Vol. 82 s. 181–194. 

HOŁUBOWICZ-KLIZA G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa. Nr 
128. Puławy. Wydaw. IUNG-PIB ss. 61.  

IMGW 1999–2011. Depozycja zanieczyszczeń wprowadzanych z opadem atmosferycznym 
(wet-only) na obszar Polski w latach 1999–2011 i średnioroczne sumy opadów: 
http://www.gios.gov.pl/chemizm2010/index.html  

IUNG 1973. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce nad nawozami organicznymi 
w latach 1945–1970. Puławy ss. 274. 

IUNG 2012. PLANO RS. Instrukcja obsługi programu: http://iung.pulawy.pl/Plano/Plano_ 
instruc-ja.doc 

JADCZYSZYN T., KOWALCZYK J., LIPIŃSKI W. 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy po-
lowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe. Nr 95. Puławy 2010 ss. 
24.  

KIRCHGESSNER M., WINDISCH W., ROTH F.X. 1994. Możliwości żywienia zwierząt w zmniejsza-
niu obciążenia środowiska przez rolnictwo. Wrocław. Wydaw. AR ss. 42.  

KRZEBIETKE S., BENEDYCKA Z. 2006. Nawożenie roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń. 
Olsztyn. UWM ss. 108. 

LIANA E., POBUDEJSKI M., BOŻEK A. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozy-
cji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2011 roku. Wrocław. IMGW: 
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2011/opady.pdf  

LIPIŃSKI K. 2012. Pasze płynne w żywieniu trzody chlewnej. Trzoda Chlewna. Nr 1 s. 33–37: 
http://www.ddgs.com.pl/files/zywienie%20trzody%20w%20plynnym%20systemie.pdf 

LORD E.I., SHEPHERD M., SILGRAM M., GOODLASS G., GOODAY R., ANTHONY S.G., DAVISON P., 
HODGKINSON R. 2007. Investigating the effectiveness of NVZ action programme 
measures: Development of a strategy for England. Report from Defra Project No. 
NIT18. ss. 106: http//archive.defra.gov.uk/environment/quality/water/waterquality/ 
diffuse/nitrate/documents/consultation-supportdocs/g3-nit18-report.pdf  

LORIMOR J. 2000. Manure application with dry spreaders: http://www.extension.iastate. 
edu/Pages/communications/EPC/Spring2000/dryspreaders.html 

LORY J.A. 1999. Managing manure phosphorus to protect water quality. Extension 
Guidesheet G9182. University of Missouri Extension: http://extension.missouri.edu/ 
explorepdf/agguides/soils/g09182.pdf  

MAĆKOWIAK C. 1997. Nawozy organiczne w gospodarstwach rolnych i ich wpływ na środowi-
sko. Przysiek. ODR ss. 21. 

MAZUR (red.) 1991. Azot w glebach uprawnych. Warszawa. PWN ss. 239. 
MERCIK (red.) 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Pr. zbior. Warsza-

wa. Wydaw. SGGW ss. 287. 
MILEWSKA W. 2009. Zalety stosowania systemu żywienia świń na mokro. Hodowca Trzody 

Chlewnej. Nr 2: http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-trzody-chlewnej/94-numer-
22009/756-zalety-stosowania-systemu-zywienia-swin-na-mokro 



98 VI Literatura  

MUSTAFA A., SCHOLZ M., HARRINGTON R., CARROL P. 2009. Long-term performance of a repre-
sentative integrated constructed wetland treating farmyard runoff. Ecological Engi-
neering. Vol. 35. Iss. 5 s. 779–790.  

NILSSON S., NILSSON T. 2005. Ny teknik för kombisådd. SLU Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för landskaps – och trädgårdsteknik Alnarp: http://ex-epsilon.slu.se/ 
8080/8080/archive/00000755/01/2005_53.pdf  

ÖGREN G. 2013. Phosphorus to horses and cows. Licenciate thesis. Upsala. SLU ss. 43.  
PALLAUF J., HÖHLER D., RIMBACH G. 1991. Zur Wirkung mikrobieller Phytase auf die Verwer-

tung von Mengen- und Spurenelementen beim Schwein. W: Proc. 11th International 
conference on mineral and trace elements. Mengen- und Spurenelemente. Pr. zbior. 
Red. M. Anke. Arbeitstagung Leipzig s. 41–54.  

PEOPLES M.B., BROCKWELL J., HERRIDGE D.F., ROCHESTER I.J., ALVES B.J.R., URQUIAGA S., BODDEY 
R.M., DAKORA F.D., BHATTARAI S., MASKEY S.L., SAMPET C., RERKASEM B., KHAN D.F., 
HAUGGAARD-NIELSEN H., JENSEN E.S. 2009. The contributions of nitrogen-fixing crop 
legumes to the productivity of agricultural systems. Symbiosis. Vol. 48. No. 1–3 s.  
1–17.  

PERSSON J., WEISNER S. 2002. Integrera teknik och biologi vid utformning och anläggning. 
Våtmarksboken: Skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker. Vattenstrategiska 
forskningsprogrammet (VASTRA). Göteborg s. 252–270. 

PERSSON J., SOMES N.L.G., WONG T.H.F. 1999. Hydraulics efficiency of constructed wetlands 
and ponds. Water Science and Technology. Vol. 40. Iss. 3 s. 291–300.  

PIETRZAK S. 2002. Metoda bilansowania azotu, fosforu i potasu w skali gospodarstwa rolne-
go. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Nr 1. Poznań. KCDRRiOW Oddz. Poznań s. 
54–71. 

PIETRZAK S. 2005. Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowa-
dzących chów bydła mlecznego na Podlasiu. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 
Rozprawy naukowe i monografie. Nr 13. ISBN 83-88763-41-5 ss. 129. 

PIETRZAK S. 2013. Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami natu-
ralnymi, a ochrona jakości wody. Radom: CDR Brwinów O/Radom ss. 71.  

POTKAŃSKI A. 1997. Możliwości ograniczenia emisji azotu i fosforu w produkcji zwierzęcej 
i ich rozproszenia do środowiska przyrodniczego. Pr. zbior. Red. B. Sapek. Zeszyty 
Edukacyjne. Z. 2. Falenty. IMUZ s. 67–74.  

RAMIRAN 2010. Recycling agricultural, municipal and industrial residues in agriculture 
network. A network in the framework of the European System of Cooperative Re-
search Networks in Agriculture (ESCORENA). Glossary of terms on livestock and ma-
nure management. Second Edition. Compiled and edited by: B. Pain, H. Menzi: 
http:// www.ramiran.net/doc11/RAMIRAN%20Glossary_2011.pdf 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia 
typów wapna nawozowego. Dz.U. 2004. Nr 130 poz. 1384.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2008. Nr 119 
poz. 765. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ogranicze-
nie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. 2003. Nr 4 poz. 44. 

RUSSEL S., ROSSA L. 2011. Chemical and microbiological pollution of runoff water from 
a cattle farm. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 565 s. 53–60.  

RUTKOWSKA A. 2010. Określenie wpływu stymulatorów wzrostu AlgaPlant oraz Algamino- 
Plant na wielkość plonów zielonej masy kukurydzy na zielonkę. Sprawozdanie z ba-
dań. Maszynopis. Puławy. IUNG-PIB ss. 10.  

SCHMIDTKE K. 2008. How to optimise symbiotic nitrogen fixation in organic crop rotations. 
W: Organic agriculture in Asia. ISOFAR Conference. 13–14 March 2008. Dankook 
University, Republic of Korea: http://orgprints.org/13272/01/13272.doc 

SCHWEDER P., KAPE E.-H., BRICK M. 1998. Düngung Hinweise und Richtwerte für die land-
wirtschaftliche Praxis – Leitfaden zur Umsetzung der Düngeverordnung. Mecklen-
burg-Vorpommern. Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz ss. 226.  



 VI Literatura 99 

SIMON J.C., LE CORRE L. 1992. Le bilan apparent de l’azote á l’échelle du l’exploitation 
agricole: méthodologie, exemples de résultats. Fourrages. Nr 129 s. 79–94. 

SLU 2012. Fodertabell för gris. Fodder and nutrient recommendations for pigs. Uppsala. 
Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural 
Sciences: www.slu.se/sv/fakulteter/vhinstitutioner/institutionen-for-husdjurens-
utfordring-och-vard/verktyg/fodertabeller/fodertabeller-och-naringsrekommen-
dationer-for-gris/fodertabell-gris/  

SMAGACZ J. 2011. Uprawa roli – aktualne kierunki badań i najnowsze tendencje. Eksperty-
za. Maszynopis. Puławy. IUNG-PIB ss. 42: http://www.agengpol.pl/LinkClick.aspx? 
fileticket=ejNqJvPEHDg%3D&tabid=144 

SCHMIDT C.A., CLARK M.W. 2012. Evaluation of a denitrification wall to reduce surface water 
nitrogen loads. Journal of Environmental Quality. Vol. 41. No. 3 s. 724–731.  

STENBERG M., ARONSSON H., LINDÉN B., RYDBERG T., GUSTAFSON A. 1999. Soil mineral nitro-
gen and nitrate leaching losses in soil tillage systems combined with a catch crop. 
Soil and Tillage Research. Vol. 50. Iss. 2 s. 115–125: http://www.sciencedirect.com 
/science/article/pii/S0167198798001974  

SVANBÄCK A., ULÉN B., ETANA A., BERGSTRÖM L., KLEINMAN P.J.A., MATTSON L. 2013. Influence 
of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient 
Cycling in Agroecosystems. Nr 96 s. 133–147.  

SZCZEPAŃSKI W. (red.) 2013. Zasady bilansowania ładunków azotu i fosforu odprowadza-
nych do wód powierzchniowych ze źródeł rozproszonych PLC-6. Maszynopis. Warsza-
wa. IMGW-PIB ss. 15. 

SZEWCZUK Cz. 2010. Zanim sprzedaż słomę – bilans substancji odżywczych. Wiadomości 
Rolnicze Polska. Nr 9: http://www.wrp.pl/zanim-sprzeda%C5%BC-s%C5%82om% 
C4%99-%E2%80%93-bilans-substancji-od%C5%BCywczych  

TYBURSKI J. 1993. Gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnictwo ekolo-
giczne od teorii do praktyki. Warszawa. Stowarzyszenie Ekoland. Stiftung LEBEN & 
UMWELT s. 145–150.  

ULÉN B., ARONSSON H., BERGSTRÖM L. 2008. Åtgärdskatalog. Stencil report. Soil and Envi-
ronment. Uppsala SLU ss. 83. 

UNECE 2001. Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2001/eb/wg5/eb.air.wg.5.200
1.7.e.pdf  

VILJAVUUSPALVELU OY. Liming. Baltic Deal: http://www.balticdeal.eu/measure/liming  
Werktuigendagen 2005: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slurry_trailer,_ 

Werktuigendagen_2005.jpg  
Workshop on pollution from diffuse sources. Gdańsk, 23–27 November 1992. Maszynopis. 

Dostępny w ITP Falenty. 
WRZASZCZ W. 2009. Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. T. 7. 
Program wieloletni 2005–2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju 
polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Warsza-
wa. IERiGŻ-PIB ss. 98.  

WU Z., TOZER P.R., GROFF E.B. 2001. Dietary manipulation to reduce phosphorus and nitro-
gen excretion by lactating dairy cows. W: Dairy Cattle Nutrition Workshop Proc. Penn 
State College of Agricultural Sciences and Cooperative Extension. Nov. 6–7. antville, 
PA s. 13–30: http://dasweb/psu.edu/pdf/reducenp.pdf  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


