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Chów zwierząt związany jest z produkcją nawozów naturalnych, jakimi są
odchody zwierzęce. W zależności od systemu utrzymania zwierząt uzyskuje
się różną ich formę. Przy utrzymaniu na ściółce powstaje obornik i gnojówka,
natomiast przy bezściółkowym gnojowica. Osobną kategorię stanowi pomiot
ptasi. Nawozy naturalne są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin. Jednak miejsce składowania tych nawozów jest jednym z największych
źródeł zanieczyszczenia wód gruntowych. Prawidłowo prowadzona gospodarka odchodami zwierzęcymi pozwala na znaczne ograniczenie strat składników
nawozowych, a także zmniejszenie negatywnego ich wpływu na środowisko.
Zanieczyszczenia środowiska powstające w trakcie chowu zwierząt można
ograniczyć lub wyeliminować poprzez budowę urządzeń do składowania i magazynowania odchodów zwierzęcych, którymi są płyty obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowice.
Wśród nawozów naturalnych wyróżniamy:
a) nawóz naturalny płynny:
→→ gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody,
→→ gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt),
b) nawóz naturalny stały:
→→ obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą,
→→ pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściółkowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich.
W ostatnich latach coraz większy nacisk
kładzie się na ograniczenie przedostawania się
azotu pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych. Z tego powodu
wprowadzono „Program Azotanowy” nakładający na rolników szereg obowiązków ograniczających przedostawanie się azotu do wód.
Jednym z nich jest zapewnienie prawidłowych
warunków przechowywania nawozów naturalnych, jak na przykład obornik czy gnojowica.
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Prawidłowo prowadzona
gospodarka odchodami
zwierzęcymi pozwala na
znaczne
ograniczenie
strat składników nawozowych, a także zmniejszenie negatywnego ich
wpływu na środowisko.

Program Azotanowy
Program działań opracowano w oparciu o ustawę: Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566), a ogłoszono w rozporządzeniu: w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339).
Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej
i intensywności produkcji roślinnej muszą spełnić obowiązkowo określone praktyki. Dla wszystkich zobowiązanych do zagospodarowania nawozów
naturalnych program określa termin graniczny, do kiedy należy dostosować
powierzchnię miejsc do przechowywania nawozów naturalnych i pojemności
zbiorników.
Terminy dostosowania powierzchni i pojemności przechowywania nawozów naturalnych dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę:
→→ drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub powyżej 2 000 stanowisk dla
świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior - 31.12.2021 r.
→→ zwierząt gospodarskich w liczbie powyżej 210 DJP - 31.12.2021 r.
→→ zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP 31.12.2024 r.
Przed upływem tych terminów należy zapewnić przechowywanie płynnych
nawozów naturalnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej
gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
Przechowywanie nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami
Płynne i stałe nawozy naturalne należy przechowywać i składować w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków
do wód i gruntu.
Nawozy naturalne w postaci płynnej przechowuje się w zbiornikach przykrytych (osłoną pływającą, osłoną elastyczną). Zbiorniki muszą posiadać
szczelne dno i ściany.
Pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.
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Powierzchnia miejsc przechowywania stałych nawozów naturalnych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy.
Gdy w międzyczasie nawozy naturalne podlegają przekazaniu lub procesom technologicznego przetwarzania (np. separacji, kompostowaniu aeracyjnemu, pirolizie, fermentacji w biogazowni itp.) Powyższe wymogi ulegają stosownemu zmniejszeniu.
Składowanie obornika
W budynku inwentarskim, w przypadku chowu na głębokiej ściółce.
●● Na pryzmie obornikowej, czasowo (jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm) bezpośrednio na gruntach rolnych.
Pryzmę lokalizuje się na płaskim terenie, poza zagłębieniami w miejscu nieprzepuszczalnym i niepodmokłym o nachyleniu nie większym niż 3%. Kolejna pryzma w tym samym miejscu może być zlokalizowana ponownie po
upływie 3 lat. Ponadto należy każdorazowo naszkicować miejsce lokalizacji
nowej pryzmy na mapie lub szkicu działki oraz przechowywać ww. szkic/
mapę przez okres 3 lat.
●● Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.
Kolejna pryzma w tym
samym miejscu może być
●● Nie przechowuje się nawozów na terenie
o dużym nachyleniu w odległości 25 m od li- zlokalizowana ponownie
nii brzegowej wód powierzchniowych, pasa po upływie 3 lat.
morskiego i ujęć wody.
●●

Terminy dostosowania powierzchni i pojemności przechowywania
nawozów naturalnych
Klasyfikacja gospodarstw
W zależności od wielkości gospodarstwa i sposobu produkcji możemy wydzielić grupy gospodarstw pod względem zalecanych dla nich praktyk w programie azotanowym. Od najmniejszych - o znikomym wpływie na jakość wód
- po wielkotowarowe o dużej koncentracji produkcji i wpływie na środowisko.
●● mniejsze: poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 DJP w gospodarstwie,
●● średnie: równej i powyżej 10 ha UR lub równej i powyżej 10 DJP w gospodarstwie,
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duże: powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP,
●● bardzo duże: prowadzą chów lub hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk dla
drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750
stanowisk dla macior.
●●

Przechowywanie nawozów naturalnych stałych
Płyta obornikowa to konstrukcja służąca do przechowywania nawozów naturalnych stałych: obornika i pomiotu ptasiego.
Warunki techniczne i użytkowe jakie powinna spełniać płyta obornikowa:
●● wycieki nie mogą przedostawać się do gruntu lub wód,
●● płyta powinna być wyposażona w zbiorcze studzienki rewizyjne (rezerwowe), służące do zbierania wód gnojowych i ich odprowadzania za pośrednictwem systemu kanałów do zbiornika na gnojówkę (zaleca się, żeby
płyty podłogi były nachylone min. 1% w kierunku rowka ściekowego oraz
0,5–1,5% w rowku w kierunku studzienki),
●● powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych
musi zabezpieczyć przechowanie przez okres minimum 5 miesięcy,
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płyty do przechowywania nawozów naturalnych powinny być zlokalizowane w terenie, w którym nie gromadzą się wody opadowe,
dojazdy powinny być utwardzone i posiadać spadki na zewnątrz tych budowli dla odprowadzania wód opadowych,
płyty obornikowe zaleca się wyposażyć w ścianki oporowe. Praktyczna wysokość ścianek może wynosić od 30 cm do 200 cm,
płyty obornikowe powinny być dostosowane konstrukcyjnie do wjazdu
środków transportu, lecz jednocześnie uniemożliwiać wypływanie wód
gnojowych z płyty,
każda płyta obornikowa powinna posiadać studzienkę umożliwiającą czasowe gromadzenie się wód gnojowych i uniemożliwiającą osadzanie się
części stałych przed odprowadzeniem do zbiornika zasadniczego. Takie
rozwiązanie zmniejsza konieczność czyszczenia zbiornika,
w celu ograniczenia wymywania azotu do wód możliwe jest przykrywanie
pryzm obornika, np. folią,
w przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce
obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Inną metodą możliwą do zastosowania w mniejszych gospodarstwach,
które budowę płyty muszą odłożyć w czasie jest składowanie obornika oraz
pomiotu ptasiego na wzmocnionej folii pod odpowiednio przygotowanym podłożem. Zakłada się, że obrzeża składowiska będą wyłożone płytami krawężnikowymi, a odcieki z pryzmy (gnojówka) będą odprowadzane przy pomocy
drenażu do studzienki.
Należy zauważyć, że przy zastosowaniu tych rozwiązań konieczne jest:
●● staranne układanie pryzmy, aby obornik nie trafiał poza krawężniki,
●● ostrożne operowanie chwytakiem podczas wybierania obornika, aby nie doprowadzić do uszkodzenia folii.
Miejsca do przechowywania nawozu naturalnego należy budować w obrębie gospodarstwa, aby zapewnić łatwość przemieszczania nawozu i formowania pryzmy. Zaleca się budowę w bliskiej odległości od budynku inwentarskiego.
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Lokalizacja płyt obornikowych na działce wymaga zachowania minimalnych odległości:
→→ od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 30 m
→→ od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych - 50 m
→→ od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m
→→ od granicy działki sąsiedniej - 4 m
→→ od silosów na zboże i pasze - 5 m
→→ od silosów na kiszonki - 10 m
→→ od osi studni - 15 m
Dopuszcza się również sytuowanie płyt obornikowych w odległościach
mniejszych niż podane powyżej lub nawet na granicy działek, jeżeli przylegać
one będą do tego samego rodzaju płyt na działce sąsiedniej.

Przechowywanie nawozów naturalnych płynnych
Zbiornik na gnojówkę powinien znajdować się w sąsiedztwie płyty obornikowej. Należy pamiętać o wydzieleniu odpowiedniej szerokości dojazdów, aby
umożliwić manewrowanie ciągnikiem.
Odległość zamkniętych zbiorników mierzona od pokrywy i wylotów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej:
→→ od otworów okiennych i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt
stały ludzi na działkach sąsiednich – 15 m
→→ od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych – 15 m
→→ od budynków magazynowych ogólnych – 5 m
→→ od granicy działki sąsiedniej – 4 m
→→ od silosów na zboże i pasze – 5 m
→→ od silosów na kiszonki – 5 m
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Odległość otwartych zbiorników o pojemności do 200 m, mierzona od najbliższej krawędzi powinna wynosić co najmniej:
→→ od otworów okiennych i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt
stały ludzi na działkach sąsiednich – 30 m
→→ od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych – 50 m
→→ od budynków magazynowych ogólnych – 10 m
→→ od granicy działki sąsiedniej – 4 m
→→ od silosów na zboże i pasze – 5 m
→→ od silosów na kiszonki – 10 m
Zamknięte zbiorniki na nawozy naturalne płynne powinny mieć:
→→ dno i ściany nieprzepuszczalne,
→→ przykrycie, z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce
lub ich części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim.
Do zbiornika na gnojowicę nie należy odprowadzać substancji pochodzących z domowych instalacji sanitarnych. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów przechowywania płynnych nawozów naturalnych są cylindryczne zbiorniki betonowe. Charakteryzują się:
●● płyta denna żelbetowa,
●● płaszcz żelbetowy,
●● przykrycie elastyczną powłoką,
●● pojemność od kilkuset do kilku tysięcy m3.
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Konstrukcja zbiornika składa się z: płyty dennej, płaszcza, masztu i przykrycia. Minimalna grubość płyty dennej wynosi 20 cm. Płytę umieszczamy na
warstwie filtracyjnej z zagęszczonego piasku oraz na warstwie betonu podkładowego o grubości minimum 5 cm. Minimalna klasa betonu C16/20.
Grubość płaszcza (ściany) wynika z obliczeń statycznych. Ściany zbroimy
podwójnie na siły występujące od strony wewnętrznej i zewnętrznej zbiornika.
Minimalna klasa betonu C16/20, a zalecana klasa betonu C30/37.
Zbiornik przykrywamy powłoką elastyczną wykonaną z EPDM. Powłokę
opieramy na maszcie zakończonym głowicą, umieszczonym w środku zbiornika. W powłoce musi znajdować się otwór rewizyjny oraz otwór wentylacyjny.
Alternatywą dla zbiorników żelbetowych na nawozy naturalne płynne,
mogą być laguny oraz workowe zbiorniki elastyczne.
Laguna na gnojowicę ma postać dużego zagłębienia w ziemi wyłożonego
trwałą, odporną na działanie gnojowicy, folią. Budując lagunę, wybieramy warstwę ziemi, z której dookoła wznosimy wały ziemne o przekroju trapezowym
i wysokości około 1,5 m. Zalecane pochylenie wałów ziemnych laguny powinno wynosić około 33° (1 m w pionie, 1,5 m w poziomie). Dno i pochyłe ścianki
zagłębienia wykłada się folią o grubości 1 mm, którą należy odpowiednio przymocować, aby nie obsuwała się na dno. Polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie geowłókniny przed ułożeniem folii, aby zminimalizować możliwości
uszkodzenia folii przez twarde grudki gruntu lub kamienie. Następnie należy
ułożyć system odpływowy z rurek drenarskich,
które doprowadza się do pionowo usytuowanej
rury kontroli szczelności. System odpływo- Zaleca się, aby zbiornik
wy przykrywa się warstwą piasku i przykrywa był zabezpieczony trwafolią. Powierzchnię gnojowicy lub gnojówki łym ogrodzeniem przed
zgromadzonej w lagunie, można przykryć folią dostępem osób niepowolub samo układającymi się elementami z two- łanych lub zwierząt.
rzyw sztucznych. W przypadku wyboru folii,
jako przykrycia, należy zapewnić otwory wentylacyjne, przez które nadmiar gazów znajduje ujście. Kluczowe znaczenie dla
szczelności takiego zbiornika, ma staranne zgrzanie obrzeży folii.
Dookoła laguny zaleca się wykonać trwałe ogrodzenie o wysokości co najmniej 1,8 m, np. z siatki drucianej przymocowanej do słupków, aby zapobiec
wypadkom utonięcia ludzi lub zwierząt.
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Laguny zalecane są w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski. Odległość między poziomem dna zbiornika, a lustrem wody gruntowej musi być na tyle duża, aby ewentualne wycieki nie przedostawały się do
wód podziemnych.
Innym sposobem, który może być stosowany do gromadzenia nawozów
naturalnych płynnych, jest ich gromadzenie w elastycznych zbiornikach workowych. Przykładowe pojemności mogą wynosić od kilkuset metrów sześciennych do kilku tysięcy. Materiałami, z których przeważnie są wykonane,
to włókna poliestrowe o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie oraz na
wpływ warunków atmosferycznych i środowiskowych. Trwałość może przekraczać 20 lat. Zbiornik workowy musi posiadać rury doprowadzające i odprowadzające oraz otwory wentylacyjne. W celu homogenizacji zwartości należy
system ten wyposażyć w dyszę, co umożliwi odpowiednią cyrkulację. Zaleca się, aby zbiornik był zabezpieczony trwałym ogrodzeniem przed dostępem
osób niepowołanych lub zwierząt.
Zaletą zbiorników jest szybki montaż i możliwość zmiany lokalizacji takiego magazynu oraz fakt, że nie wymaga on zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zbiorniki workowe układa się powyżej poziomu wód gruntowych.

Czasowe przechowywanie obornika
bezpośrednio na gruncie rolnym
Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od
dnia utworzenia pryzmy, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach
rolnych, przy czym:
pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
●● lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej
działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się
przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika,
●●
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obornik na pryzmie można przechowywać w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika,
●● zabrania się przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie.
●●

W przypadku, gdy pryzma ma funkcjonować przez dłuższy okres, zalecane
jest przykrycie pryzmy obornika folią.
Składując czasowo obornik na gruncie rolnym, nie należy usuwać warstwy
urodzajnej gleby. Wskazane jest również, w przypadku czasowego przechowywania obornika na glebach piaszczystych, rozłożenie materiału chłonnego, jak
na przykład: pocięta słoma, trociny, itp.
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Kompostowanie obornika
Jednym ze sposobów zmniejszenia strat azotu i ograniczenia objętości przechowywanego obornika na gruntach rolnych jest jego kompostowanie. Proces
ten wspomaga rozdrabnianie cząstek słomiastych i napowietrzenie.
Uszlachetnienie nawozów naturalnych poprzez kompostowanie powoduje
neutralizację szkodliwych mikroorganizmów, zmniejszenie siły kiełkowania
nasion chwastów, a struktura i zapach kompostowanego obornika nie odbiegają od ziemi ogrodniczej. Należy podkreślić, że stosowanie kompostu poprawia
strukturę gleby oraz jej właściwości sorpcyjne. Dodatkową zaletą jest redukcja
objętości i masy koniecznej do wywiezienia na pole. Ten fakt rekompensuje
koszty napowietrzania pryzm.
Przekompostowany obornik jest nawozem bezpiecznym dla środowiska –
nie stwarza zagrożenia przenawożenia lub zwiększenia zawartości azotanów
w wodach gruntowych. Może być stosowany zarówno w uprawach polowych,
jak i w warunkach ogrodowych, a zwłaszcza w uprawach ekologicznych.
Jednym ze sposobów usprawnienia procesu kompostowania jest zastosowanie preparatów mikrobiologicznych mających na celu wspomaganie procesu
kompostowania tlenowego. W handlu jest szeroka oferta preparatów stwarzających dobre warunki rozwoju pożądanych mikroorganizmów. Występują one
zazwyczaj w postaci granulowanej, co ułatwia rozprowadzenie. Jeżeli pryzma
jest zbyt przesuszona, preparaty można mieszać z wodą i aplikować w postaci
płynnej.
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Proces kompostowania można wspomagać poprzez wykorzystanie dżdżownic. Przyjmuje się, że wartość nawozowa przekompostowanego obornika jest
większa niż wartość obornika nieprzetworzonego.
Kompostowanie nie wymaga płyty betonowej, ponieważ napowietrzanie
pryzm powoduje szybki i znaczny spadek uwilgotnienia masy. Problem istnieje
wówczas, gdy wystąpią długotrwałe opady przy obniżonej temperaturze, dlatego kompostowanie powinno być przeprowadzane w warunkach słonecznej
wiosny, lata, wczesnej jesieni.
Na lokalizację pryzm kompostowych wybieramy równe miejsce bez zagłębień i znacznych pochyłości, z zachowaniem wymaganych odległości od domów mieszkalnych i innych obiektów, takich samych jak w przypadku miejsc
składowania obornika.
Wymagania w zakresie odległości miejsca wytwarzania kompostu, zlokalizowanego w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej od najbliższych zabudowań i granic działki są takie same jak w przypadku budowy płyty obornikowej.
Urządzenia do napowietrzania pryzm obornika
W celu napowietrzania obornika podczas kompostowania stosowane mogą
być urządzenia zwane aeratorami lub przerzucarkami pryzm. Budowane są,
jako maszyny napędzane od ciągnika lub samobieżne. Zespół roboczy stanowi
bęben rozdrabniająco-mieszający, którego konstrukcja może się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z obornikiem słomiastym, czy też do
obornika będą dodawane trociny. Zadaniem aeratora jest równoczesne rozdrabnianie zgromadzonego na pryzmie materiału, jego mieszanie i napowietrzanie
oraz układanie pryzmy na nowo. Układ jezdny i zaczep maszyny powinny pozwalać na transport po drogach publicznych.
Szerokość napowietrzanej pryzmy nie powinna przekraczać 3 m, a wysokość ok. 1,5 m. Do napędu aeratora potrzebny jest ciągnik o mocy silnika nie
mniejszej niż 75–80 KM, ze skrzynią biegów posiadającą tzw. „przełożenia
pełzające”.
Do napowietrzania pryzm obornika można również stosować aeratory
(przerzucarki) samobieżne. Pozwalają one na bardzo efektywną pracę. Wydajność takich urządzeń sięga tysiąca metrów sześciennych masy organicznej
w ciągu godziny. Natomiast ich wadą jest znaczne zapotrzebowanie na moc, tj.
200–300 KM.
źródło: foto pixabay.com/pl
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