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Streszczenie

W artykule przedstawiono regulacje prawne dotycz¹ce gnojowicy. Omówiono wp³yw gnojowicy na œrodowisko naturalne oraz
ró¿ne metody przechowywania gnojowicy przed jej transportem na pole.

GNOJOWICA A OCHRONA ŒRODOWISKA
NATURALNEGO

Wstêp

Gnojowica jest nawozem naturalnym, który ró¿ni siê od
obornika nie tylko w³aœciwoœciami fizycznymi (forma p³ynna),
lecz tak¿e sk³adem chemicznym i dzia³aniem nawozowym.
G³ówny sk³adnik nawozowy gnojowicy, jakim jest azot, jest
znacznie ³atwiej dostêpny dla roœlin ni¿ w oborniku. St¹d
odmienne s¹ zasady aplikowania tego nawozu, które
przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Gnojowica jest mieszanin¹ ka³u i moczu oraz wody pocho-
dz¹cej ze zmywania stanowisk, i powstaje w pomieszczeniach
przystosowanych do utrzymania zwierz¹t bez œció³ki. W prze-
ciwieñstwie do obornika jest nawozem p³ynnym, bardziej
agresywnym, tym samym szybciej oddzia³ywuj¹cym na glebê.
Ponadto jej wykorzystanie przez roœliny jest bardzo szybkie, co
wynika z faktu, ¿e wiêkszoœæ substancji nawozowych znajduje
siê w formie mineralnej, np. azot z gnojowicy jest znacznie
lepiej wykorzystany przez roœliny ni¿ z obornika. Wartoœæ
nawozowa gnojowicy zale¿y przede wszystkim od ¿ywienia
zwierz¹t i stopnia rozcieñczenia odchodów wod¹. Gnojowica
wykorzystywana jako nawóz zawiera przeciêtnie 8% suchej
masy i zastosowana w dawce 10 m /ha wnosi do gleby 64 kg N,
40 kg fosforu i 30 kg potasu. Udzia³ azotu w gnojowicy, w po-
kryciu potrzeb nawozowych roœliny, mo¿e wynosiæ do 100%
w zastosowaniu pod roœliny okopowe (ziemniaki, buraki cukro-
we i pastewne), kukurydzê, owies, jêczmieñ jary i poplony
œcierniskowe, do 50% w uprawie zbó¿ ozimych i do 25%
w uprawie rzepaku ozimego [7]. Bior¹c pod uwagê stosowanie
gnojowicy podkreœla siê sposób jej produkcji, przechowywania
i stosowania zgodnie z wymaganiami szeroko pojêtej ochrony
œrodowiska. Zgodnie z Dyrektyw¹ Azotanow¹ i Kodeksem
Dobrej Praktyki Rolniczej [1, 2] dawki musz¹ byæ tak
limitowane, aby roczna dawka azotu w czystym sk³adniku nie
przekracza³a 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha u¿ytków
rolnych, co odpowiada 45 m gnojowicy na hektar.

P³ynne nawozy naturalne stwarzaj¹ rolnikom wiêcej pro-
blemów ni¿ nawozy sta³e, np. obornik. Zwi¹zane jest to
g³ównie z koniecznoœci¹ d³ugiego okresu ich przechowywania
(w Polsce wymagane s¹ zbiorniki pozwalaj¹ce na gromadzenie
p³ynnych odpadów z 4-miesiêcznej produkcji). Takie wymogi
prawne nak³adaj¹ na rolników obowi¹zek du¿ych inwestycji
w infrastrukturê do przechowywania p³ynnych odpadów orga-
nicznych, bowiem w chwili obecnej przyt³aczaj¹cy odsetek
krajowych gospodarstw nie dysponuje wystarczaj¹c¹
pojemnoœci¹ zbiorników. W zwi¹zku z tym nawozy te
aplikowane s¹ czêsto w nieodpowiednich terminach
agrotechnicznych i bez zachowania wymaganego okresu
karencji, co stanowi istotne zagro¿enie dla œrodowiska natural-
nego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami Dobrej Praktyki
Rolniczej [2] nawozy naturalne i organiczne mogê byæ
stosowane w okresie od 1 marca do 30 listopada. St¹d wynika
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koniecznoœæ wyposa¿enia gospodarstw w odpowiednie
zbiorniki na gnojowicê lub inne œrodki techniczne s³u¿¹ce do jej
zagospodarowania.

Zasady przechowywania i stosowania gnojowicy s¹ zawar-
te w wielu ró¿nych aktach prawnych. Dlatego podjêto siê
usystematyzowania aktów prawnych zawieraj¹cych
zagadnienia zwi¹zane z gnojowic¹. Kraje cz³onkowskie UE
obowi¹zuje stosowanie prawa unijnego, które jest prawem
nadrzêdnym nad ustawodawstwem krajowym. Dyrektywa
Rady 91/676/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. (tzw. Dyrektywa
Azotanowa) [1] stwierdza, i¿ pañstwa cz³onkowskie powinny
stworzyæ kodeks b¹dŸ kodeksy dobrych praktyk rolniczych,
których rolnicy przestrzegaliby na zasadach dobrowolnoœci.
Kodeksy dobrych praktyk rolniczych powinny dotyczyæ
miêdzy innymi kwestii stosowania nawozów i wykorzystania
gruntów, a tak¿e magazynowania nawozów naturalnych.
W Polsce powsta³ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [2], który
stanowi zbiór przyjaznych œrodowisku praktyk rolniczych
i zawiera zasady stosowania oraz przechowywania nawozów
naturalnych, w tym gnojowicy. Jego stosowanie zapewnia
zrównowa¿ony rozwój w sferze produkcji rolniczej.

Dyrektywa Azotanowa zawiera zapis o zapewnieniu w³a-
œciwej pojemnoœci i konstrukcji zbiorników do przechowy-
wania odchodów zwierzêcych, a tak¿e wskazuje na podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wody
przez sp³yw i przesi¹kanie do wód podziemnych i powierz-
chniowych cieczy zawieraj¹cych odchody zwierzêce i odcieki
z przechowywanych materia³ów roœlinnych, takich jak
kiszonka. Wskazuje ona, ¿e pojemnoœæ zbiorników do
przechowywania odchodów zwierzêcych musi byæ wiêksza ni¿
pojemnoœæ wymagana do przechowywania w najd³u¿szym
okresie, podczas którego stosowanie na gruntach w strefie
zagro¿enia jest zakazane, z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy mo¿e
zostaæ dowiedzione kompetentnemu organowi w³adzy, i¿
wszelkie iloœci odchodów zwierzêcych, nadmierne w stosunku
do rzeczywistej pojemnoœci przechowywania, zostan¹ usuniête
w sposób, który nie bêdzie szkodliwy dla œrodowiska.

Polski ustawodawca okreœli³ w ustawie o nawozach i nawo-
¿eniu [3] sposób stosowania i przechowywania nawozów
naturalnych. I tak zabrania stosowania nawozów:
- na glebach zalanych wod¹, przykrytych œniegiem,

zamarzniêtych do g³êbokoœci 30 cm oraz podczas opadów
deszczu,

- naturalnych:
w postaci p³ynnej oraz azotowych - na glebach bez okrywy
roœlinnej, po³o¿onych na stokach o nachyleniu wiêkszym
ni¿ 10%,
w postaci p³ynnej - podczas wegetacji roœlin przeznaczo-

Regulacje prawne dotycz¹ce gnojowicy
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nych do bezpoœredniego spo¿ycia przez ludzi,
- obornika, gnojówki i gnojowicy w odleg³oœci mniejszej ni¿

20 m od stref ochronnych Ÿróde³ i ujêæ wody, brzegu
zbiorników oraz cieków wodnych,

- gnojówkê, gnojowicê, œcieki i osady œciekowe na gruntach,
na których woda gruntowa zalega p³ycej ni¿ 1,2 m.
Kolejne zasady stosowania nawozów naturalnych, w tym

gnojowicy, reguluje rozporz¹dzenie opublikowane w 2001 r.
[9]. Wed³ug tego rozporz¹dzenia m.in.:
- nawozy naturalne nale¿y stosowaæ równomiernie na ca³ej

powierzchni pola w sposób wykluczaj¹cy nawo¿enie pól
i upraw do tego nieprzeznaczonych,

- nawozy naturalne w postaci p³ynnej stosuje siê przy u¿yciu
rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych
wyposa¿onych w p³ytki rozbryzgowe lub wê¿e rozlewowe,

- stosowanie nawozów naturalnych w postaci p³ynnej
podczas wegatacji roœlin (pog³ównie) odbywa siê za pomo-
c¹ wê¿y rozlewowych, a na u¿ytkach zielonych oraz na
wieloletnich uprawach polowych mo¿e odbywaæ siê tak¿e
z zastosowanie p³ytek rozbryzgowych lub deszczowni,

- nawozy naturalne powinny byæ przykryte lub wymieszane
z gleb¹ nie póŸniej ni¿ nastêpnego dnia po ich zastosowaniu
(nie dotyczy to jedynie nawozów naturalnych stosowanych
na trwa³ych u¿ytkach zielonych).

Magazynowania gnojówki i gnojowicy mo¿na dokonywaæ
wy³¹cznie w szczelnych zbiornikach o pojemnoœci
umo¿liwiaj¹cych gromadzenie co najmniej 4-miesiêcznej
produkcji tego nawozu [4]. Zbiorniki te powinny byæ zbiorni-
kami zamkniêtym, w rozumieniu stosownych przepisów
„Prawa budowlanego”. Opracowano równie¿ kryteria Najlep-
szych Dostêpnych Technik (ang.

), które m. in. podejmuj¹ zagadnienie magazynowania
gnojowicy.

Prawo ochrony œrodowiska naturalnego tworz¹ akty
prawne o ró¿nej randze. Obecnie krajowe ustawy odnosz¹ siê
bezpoœrednio do ochrony œrodowiska, szczególnie na
obszarach wiejskich. Do g³ównych zaliczyæ nale¿y cytowan¹
ustawê o nawozach i nawo¿eniu, czy te¿ ustawê o odpadach lub
prawo wodne. Równie¿ opracowany Kodeks Dobrej Praktyki
Rolniczej, który informuj¹c, co jest dozwolone lub zabronione
zapobiega pope³nianiu wykroczeñ, kszta³tuje w³aœciw¹
postawê rolników wobec obowi¹zuj¹cego prawa oraz uczy jak
ograniczaæ ujemne oddzia³ywanie rolnictwa na œrodowisko.
Bior¹c pod uwagê ochronê œrodowiska odpowiednie
aplikowanie nawozów naturalnych jest wa¿ne z powodu wyso-
kiej emisji odorów, amoniaku do powietrza i emisji azotanów
i fosforanów do gleby, wody gruntowej i powierzchniowej.

Najwiêkszym zagro¿eniem z punktu widzenia ochrony
œrodowiska w produkcji rolniczej jest wymywanie azotanów do
wód gruntowych, wp³ywaj¹ce na jakoœæ wody pitnej oraz
sp³yw powierzchniowy azotanów i g³ównie fosforanów powo-
duj¹cy efekt eutrofizacji (u¿yŸniania) zbiorników wodnych.
Odp³yw sk³adników nawozowych wystêpuje wtedy, gdy
stosuje siê gnojowicê lub inne nawozy na pola przed
wyst¹pieniem ulewnych deszczy oraz wtedy, gdy sk³adniki
nawozowe s¹ szybko wymywane do cieków wodnych, zanim
zostan¹ wch³oniête przez glebê. Z kolei wymywanie nastêpuje
wtedy, gdy wody deszczowe, przenikaj¹c przez glebê, zabieraj¹
ze sob¹ sk³adniki nawozowe i przenosz¹ je do cieków
wodnych. Dlatego tak wa¿ne jest stosowanie odpowiedniego
terminu aplikacji gnojowicy i dobór maszyn do przeprowa-
dzenia tego procesu.

Best Available Techniques -
BAT

Gnojowica a œrodowisko naturalne

Azotany w niskich stê¿eniach w wodzie nie s¹ szkodliwe.
Przy wy¿szych stê¿eniach, zw³aszcza w wodzie u¿ywanej do
picia zachodzi niebezpieczeñstwo wyst¹pienia u ludzi
okreœlonych schorzeñ.

Dlatego wykorzystanie gnojowicy w rolnictwie nie mo¿e
zagra¿aæ ludziom i zwierzêtom. Wówczas w sposób odpowie-
dzialny nale¿y aplikowaæ gnojowicê w pobli¿u zbiorników
wodnych oraz w nawo¿eniu pog³ównym. Nale¿y stosowaæ
odpowiednie okresy karencji lub tworzyæ strefy ochronne.
Ponadto rozlewanie odpadów pochodzenia odzwierzêcego
zwi¹zane jest z emisj¹ silnych odorów. Przyjmuje siê, ¿e
poprawne nawo¿enie powinno spe³niaæ zadania:
- produkcyjne (osi¹gniêcie plonów o planowanej wielkoœci

i po¿¹danej jakoœci);
- ekonomiczne (op³acalnoœæ produkcji i wysokiej efektywno-

œci nawo¿enia);
- œrodowiskowe (minimalizowanie zagro¿eñ powodowa-

nych nadmiarem zastosowanych sk³adników nawozowych,
g³ównie azotu i fosforu, co grozi przemieszczaniem siê ich
do wód gruntowych i powierzchniowych).

Przestrzeganie prawa dotycz¹cego ochrony œrodowiska
dotyczy ka¿dego producenta. Jednak w wielu przypadkach
dochodzi do nieprzestrzegania prawa i w konsekwencji do
zatrucia œrodowiska. Wielu w³aœcicieli ferm wielkoprzemy-
s³owych nie posiada odpowiedniej pojemnoœci zbiorników na
gnojowicê, tzn. pojemnoœæ zbiorników czy lagun nie
odpowiada iloœci gnojowicy faktycznie produkowanej na
fermie. W praktyce sprowadza siê to do wylewania gnojowicy
na okoliczne pola, co z kolei powoduje negatywne dzia³anie na
glebê i roœliny, ska¿enia wód i ulatnianie amoniaku do
atmosfery oraz powstawanie odorów. Zmniejszenie emisji
amoniaku podczas przechowywania gnojowicy uzyskuje siê
przez odciêcie jej kontaktu z otwart¹ przestrzeni¹. Dlatego
w ustawie o nawozach i nawo¿eniu zawarto przepis, ¿e
zbiorniki na gnojówkê i gnojowicê powinny byæ zbiornikami
zamkniêtymi. W tym celu wykorzystuje siê zadaszenia
zbiorników lub sztywne wieka do ich zamykania, ruchome
pokrywy z plastikowych pow³ok, które umieszczane s¹ na
powierzchni gnojowicy, naturalne warstwy ochronne - ko¿uch,
naturalne warstwy ochronne - s³oma w postaci sieczki. Stosuj¹c
zbiorniki zamkniête powoduje siê obni¿enie emisji amoniaku
o ponad 80% w porównaniu do emisji ze zbiorników otwartych.

Tradycyjne metody zagospodarowania p³ynnych odpadów
pochodzenia rolniczego opieraj¹ siê na ich gromadzeniu i prze-
chowywaniu w zbiornikach do czasu wywiezienia na pole.
Podczas ich magazynowania wystêpuj¹ procesy sedymentacji
(osadzanie siê zawiesin na dnie zbiornika pod wp³ywem si³y
ciê¿koœci) i flotacji (proces rozwarstwienia), przy czym
powstaj¹cy ko¿uch powoduje, ¿e we wnêtrzu zachodz¹ procesy
przemian beztlenowych. Wystêpuj¹ wtedy straty materii
organicznej i azotu (œrednio 5-15% w okresie od 180 do 250
dni), przy czym ca³y czas utrzymuje siê wysoka koncentracja
azotu amonowego.

Jednym z najwiêkszych problemów w zakresie ochrony
œrodowiska w dzia³alnoœci rolniczej jest gospodarka nawozami
naturalnymi, a zw³aszcza ich sk³adowanie. Ustawa o nawozach
i nawo¿eniu z dnia 26 lipca 2000 r. (jak równie¿ kolejne wersje
ustawy z 2004 i 2007 r.) oraz rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie
szczegó³owego sposobu stosowania nawozów oraz prowa-
dzenia szkoleñ z zakresu ich stosowania [5] w znacz¹cy sposób

Przechowywanie gnojowicy

Obecnoœæ azotanów w wodzie do picia
jest niekorzystna zarówno dla cz³owieka, jak i dla byd³a.
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wp³ynê³y w ostatnich latach na zmiany w sposobie gospo-
darowania nawozami pochodzenia odzwierzêcego w Polsce.
Zmiany te dotyczy³y przede wszystkim sposobów i warunków
przechowywania nawozów, a tak¿e terminów i warunków ich
stosowania. W przypadku gnojowicy rolnicy zostali zmuszeni
powy¿szymi aktami prawnymi do przechowywania jej
wy³¹cznie w szczelnych zbiornikach o pojemnoœci
umo¿liwiaj¹cej gromadzenie co najmniej 4-miesiêcznej
produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny byæ zbiornikami
zamkniêtymi, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Tak postawione zagadnienie stawia polskich rolników przed
dostosowaniem posiadaj¹cych zbiorników do obowi¹zuj¹cego
prawa, co wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami finansowymi.

Gnojowica zazwyczaj stosowana jest wiosn¹ lub jesieni¹.
W okresie, kiedy wywo¿enie na pole nie jest mo¿liwe ze
wzglêdów pogodowych (zamarzniêta gleba) lub agro-
technicznych (roœliny w trakcie wegetacji) konieczne jest jej
sk³adowanie w sposób bezpieczny dla œrodowiska w zbiorni-
kach zamkniêtych. Gnojowica przechowywana mo¿e byæ
wewn¹trz budynku inwentarskiego i na zewn¹trz.

Wewn¹trz budynku magazynowana jest w g³êbokich
kana³ach przykrytych pod³og¹ szczelinow¹. G³ównymi
wadami tego rozwi¹zania jest du¿y koszt wykonania g³êbokich
kana³ów oraz przykrywaj¹cej ich pod³ogi szczelinowej oraz
mo¿liwoœæ ulatniania siê szkodliwych gazów z zalegaj¹cej
gnojowicy w kana³ach. Z kolei zaleta to ma³e nak³ady
robocizny na codzienn¹ obs³ugê i usuwanie gnojowicy raz na 3-
4 miesi¹ce.

Na zewn¹trz budynku gnojowica mo¿e byæ przecho-
wywana w zbiornikach poni¿ej poziomu gruntu, tzw. laguny
(rys. 1) i w zbiornikach naziemnych. Wad¹ lagun jest wyk³a-
danie niecki zbiornika foli¹, która mo¿e zostaæ uszkodzona
w trakcie mieszania gnojowicy i zwi¹zane z tym ryzyko
powstania warstwy dennej, której nie mo¿na wymieszaæ [8].
Ponadto istotnym problemem jest szczelnoœæ laguny, aby
zapobiec przeciekowi gnojowicy do gruntu. Zalet¹ tego
rozwi¹zania jest niski koszt budowy i redukcja emisji
amoniaku, której dokonuje siê przez stosowanie ró¿nych
przykryæ. Ze wzglêdu na du¿¹ powierzchniê przykrycia
betonowe nie s¹ stosowane. Z kolei przykrycie laguny s³om¹
wymaga zastosowania rozdrabniacza s³omy oraz urz¹dzenia do
rozprowadzania jej po powierzchni. Trudnym w zastosowaniu,
ze wzglêdu na powierzchniê przykrycia, jest równie¿ sposób

Rys. 1. Budowa laguny na gnojowicê [8]
Fig. 1. Building of lagune for liquid muck [8]

przykrycia laguny foli¹. Efektywnym sposobem mo¿e byæ
u¿ycie keramzytu, styropianu lub specjalnej pokrywy
plastikowej, które stanowi¹ warstwê p³ywaj¹c¹ (rys. 2) [6].

Naziemne zbiorniki do magazynowania gnojowicy budo-
wane s¹ najczêœciej z betonu, ale spotyka siê równie¿
konstrukcje ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych.
Zbiorniki powinny byæ szczelne, aby zapobiec niekontrolo-
wanym wyciekom gnojowicy do gruntu. W gospodarstwach
spotyka siê czêsto zbiorniki betonowe, które nie posiadaj¹
szczelnego dna. Do uszczelnienia bocznych œcian zbiorników
nale¿y stosowaæ ró¿nego rodzaju materia³y izolacyjne, np.
papy termozgrzewalne, folie izolacyjne lub p³ynne ¿ywice
epoksydowe. Gnojowica z budynku inwentarskiego transporto-
wana jest do zbiornika przez studzienkê odbiorcz¹, w której
znajduje sie pompa odœrodkowa, rotacyjna, lub œlimakowa.
Wlew do zbiornika powinien znajdowaæ siê poni¿ej warstwy
wierzchniej gnojowicy. Przyczynia siê to do zmniejszenia
emisji amoniaku do powietrza. Straty amoniaku ze zbiorników
zale¿¹ przede wszystkim od sposobu ich przykrycia.
Oczywiœcie najwiêksze s¹ w zbiornikach otwartych. W zbiorni-
kach z pokryw¹ ze sieczki s³omy emisja wynosi 30%,
keramzytu 20%, a pow³oki p³ywaj¹cej 15% [8]. Gnojowica
powinna byæ w czasie przechowywania mieszana, aby na dnie
zbiornika nie osadza³y siê cz¹stki sta³e. Gnojowicê nale¿y
mieszaæ tu¿ przed wywiezieniem na pole, bo u³atwia to
przepompowanie jej do wozu asenizacyjnego oraz póŸniejsz¹
aplikacjê. Wybór mieszade³ jest bardzo du¿y. Producenci
oferuj¹ mieszad³a ci¹gnikowe, elektryczne, zatapiane czy te¿
miksery strumieniowe.

Rys. 2. Przykrycie p³ywaj¹ce lagun lub zbiorników gnojowicy
oferowane przez firmê NDS Nawadnianie [6]
Fig. 2. Swimming cover of lagunes or liquid muck tanks offered
by NDS Nawadnianie firm [6]
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LIQUID MUCK AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Summary

In the article presented are the law regulations concerning the use of liquid muck, which is a valuable natural fertilizer. Discussed is
also influence of the liquid muck on the environment and the various methods of liquid muck storage before its transport to the field.
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