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Abstrakt 

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na pobranie paszy, jej strawność 
oraz wydalanie  składników w kale i moczu różnych grup produkcyjnych bydła. 
Załączono wzory umożliwiające oszacowanie wydalania azotu oraz fosforu w od-
chodach tych zwierząt.  Podano również skład obornika i gnojowicy w zależności 
od systemu utrzymania zwierząt. Poprawa strawności składników pokarmowych pa-
szy, wzrost produkcyjności zwierząt, zbilansowanie dawki z precyzyjne określony-
mi potrzebami pokarmowymi zwierząt przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia 
środowiska wydalanymi w odchodach nie strawionymi składnikami azotowymi oraz 
eutrofizującymi środowisko wodne związkami fosforu. 
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Wprowadzenie 

Odchody zwierząt stanową nieodłączny i kłopotliwy produkt uboczny produk-
cji zwierzęcej. Zanieczyszczają pomieszczenia inwentarskie i przebywające w nich 
zwierzęta,  obornik z obór płytkich trzeba  usuwać i  przechowywać bezpiecznie 
przez dłuższy czas na płytach gnojowych, a gnojowicę gromadzić w szczelnych 
zbiornikach. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, 
zmusza hodowców do poczynienia znacznych nakładów (płyty gnojowe, zbiorni-
ki), zaś odpowiednie ustawy i rozporządzenia regulują wymagania w tym zakresie. 
Projekt przyjętej w dniu 19 grudnia 2006r. przez Radę Ministrów ustawy o nawo-
zach i nawożeniu [Rozporządzenie RM – 2005] wprowadza zasadę, że gospodar-
stwa prowadzące wielkotowarowy chów lub hodowlę trzody chlewnej, będą musiały 
opracować plan nawożenia oraz zagospodarowania nawozów naturalnych. Po zaopi-
niowaniu przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, plany te będą przekazywane 
do urzędów gmin i wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska. We wszystkich 
gospodarstwach rolnych obornik, będzie  przechowywany na podłożu z nieprze-
puszczalnych płyt zapobiegającym wyciekom do gruntu. Natomiast gnojówka i gno-
jowica muszą być przechowywane w zamkniętych zbiornikach. Na dostosowanie się 
do nowych wymagań rolnicy będą mieli czas do 1 stycznia 2011 r.
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Żywienie bydła

Główną przyczyną wzrostu zanieczyszczenia środowiska przez zwierzęta jest 
wzrost ich wydajności i związanych z tym potrzeb pokarmowych. Obciążenie środo-
wiska azotem i fosforem z odchodów bydlęcych spowodowane jest w dużej mierze 
niedostatecznym wykorzystaniem przez zwierzęta zawartych w paszach składni-
ków pokarmowych, lub wydalaniem ich metabolitów. Dawka pokarmowa dla krów 
mlecznych powinna pokryć ich zapotrzebowanie na energię, białko, składniki mine-
ralne i witaminy. Ilość pobieranego przez zwierzęta pokarmu ma podstawowe zna-
czenie dla ich zaopatrzenia w białko, energię oraz składniki mineralne i witaminy 
niezbędne do pokrycia potrzeb życiowych organizmu (wyrażanych w zapotrzebo-
waniu bytowym) oraz potrzeb związanych z rozwojem organizmu i produkcją (np. 
mleka), rozwojem płodu u samic ciężarnych. Ilość pobieranej w ciągu doby paszy 
określa się zwykle w kg suchej masy w przeliczeniu na 1 kg masy ciała zwierzęcia 
lub na 1 kg metabolicznej masy ciała (kg0,75).

Skarmianie pasz zawierających dużo włókna o znacznym udziale ligniny – ta-
kich jak słoma lub siano zbierane w okresie kwitnienia traw, długo suszone na polu 
w czasie deszczów, wpływa niekorzystnie na strawność składników dawki, a zalega-
jąc w przewodzie pokarmowym zmniejsza pobranie paszy. Niedobór białka w daw-
ce pokarmowej w stosunku do zapotrzebowania zwierzęcia powoduje pogorszenie 
strawności oraz zmniejszenie pobrania paszy. Skutkiem tego jest spadek wydajności 
zwierzęcia - a także zmniejszenie wydalania nie strawionych składników w odcho-
dach. Uzupełnianie dawek pokarmowych dla przeżuwaczy paszą treściwą zwiększa 
całkowite pobranie suchej masy całej dawki, lecz obniża się spożycie suchej masy 
paszy objętościowej [INRA – 1993]. Rozdrobnione pasze objętościowe dużo szyb-
ciej niż nie rozdrobnione przemieszczają się w przewodzie pokarmowym przeżuwa-
cza, bakterie i pierwotniaki w żwaczu mają wówczas zbyt mało czasu na rozłożenie 
takiej paszy, jej strawność zmniejszy się. 

Dzienne zapotrzebowanie krowy o masie ciała około 650 kg, produkującej w 
ciągu roku 6000 kg mleka wynosi średnio 18 kg suchej masy (12–14 kg w okresie 
zasuszenia i 22–26 kg w pierwszych 100 dniach laktacji). Roczne zapotrzebowanie 
tej krowy na suchą masę wynosi około 6,6 ton. Przy stosunku pasz objętościowych 
do treściwych 3:1 sucha masa pasz objętościowych stanowi około 5 ton, zaś sucha 
masa pasz treściwych około 1,6 tony. Przy żywieniu pastwiskowym w okresie letnim 
krowa zjada około 15 ton zielonki pastwiskowej i zielonki z upraw polowych (na pa-
stwisku pozostaje około 20% niewyjadów). Na okres żywienia zimowego (uwzględ-
niając również 20% strat) trzeba przygotować około 9 ton kiszonki o zawartości 
około 35 % suchej masy. W zależności od rodzaju kiszonki zajmuje to w silosie 
około 13 – 16 m3. Warunkiem pobrania przez krowy mleczne wymaganej ilości pasz 
objętościowych jest zapewnienie im całodobowego dostępu do pasz dobrej jakości.
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W oborach wolnostanowiskowych można zastosować system żywienia TMR 
(Total Mixed Ration – całkowicie wymieszana dawka) polegający na wymieszaniu 
w wozie paszowym w jednej dawce wszystkich stosowanych w tej oborze pasz ob-
jętościowych i treściwych. Powstałą jednolitą pełnoporcjową mieszankę paszową, 
stosuje się w żywieniu bydła w cyklu całodobowym. Dla każdej wydzielonej grupy 
żywieniowej zwierząt stosowana jest oddzielna dawka TMR. Główną zaletą tej me-
tody żywienia przeżuwaczy jest uzyskanie stabilności mikroflory żwacza co sprzyja 
lepszemu przebiegowi fermentacji w żwaczu, poprawie trawienia i wykorzystania 
paszy. Zmniejsza się wydalanie nie strawionych składników w odchodach. System 
TMR umożliwia zastosowanie w dawce pokarmowej dla wysokowydajnych krów 
większej ilości pasz treściwych, a mniejsze wahania odczynu pH w żwaczu zapobie-
gają schorzeniom metabolicznym. Ograniczeniem w szerokim stosowaniu tej me-
tody jest konieczność zakupu niezbędnego w przygotowaniu mieszanki paszowej 
wozu paszowego. Modyfikacją systemu żywienia TMR jest system PMR. Metoda 
ta umożliwia żywienie zwierząt w oborach uwięziowych. Krowy w okresie laktacji 
traktowane są jako jedna grupa technologiczna. Każdej krowie podaje się jedna-
kową dawkę TMR zbilansowaną na poziomie średniej wydajności mlecznej stada. 
Zwierzęta o wyższej wydajności otrzymują indywidualnie dodatek paszy treściwej 
dostosowany do ich wydajności mlecznej.

 Zapotrzebowanie zwierząt przeżuwających oraz wartość pokarmowa białka 
pasz dla przeżuwaczy przez wiele lat wyrażana była w białku ogólnym strawnym 
(pobrane w paszy – wydalone w kale). Jeszcze w X wydaniu Norm żywienia zwie-
rząt gospodarskich [1985] podawano zawartość białka ogólnego strawnego, a tak-
że współczynniki strawności składników pokarmowych (w tym białka) wielu pasz 
gospodarskich. Znając pobranie białka i współczynnik strawności dla tego składni-
ka obliczano ilość białka strawionego przez zwierzę. Z tych wartości można było 
także obliczyć ilość składnika wydalonego w kale. W wielu pracach badawczych 
określano współczynniki strawności skarmianych dawek pokarmowych, dążono 
do jak najefektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych dawki przez 
zwierzęta. Działania te miały na celu poprawę opłacalności produkcji zwierzęcej, w 
której koszty pasz stanowią najpoważniejszą pozycję, zaś dążenie do zmniejszenia 
obciążenia środowiska składnikami wydalanymi w odchodach, uzyskiwano „przy 
okazji”. 

Wyniki wieloletnich badań procesów trawiennych u przeżuwaczy oraz badań nad 
wyceną wartości pokarmowej pasz spowodowały, że w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku zaistniała konieczność wprowadzenia do praktyki rolniczej nowych zasad 
żywienia, adekwatnych do ówczesnego stanu wiedzy o fizjologii trawienia u przeżu-
waczy. W Polsce od roku 1990 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
wprowadziło system INRA jako obowiązujący w doradztwie, szkolnictwie i praktyce 
rolniczej. W systemie tym wartość pokarmowa białka i zapotrzebowanie zwierząt 
wyrażane są w białku właściwym rzeczywiście trawionym w jelicie cienkim (BTJ). 
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System ten pozwala na znacznie dokładniejsze pokrycie potrzeb pokarmowych 
zwierząt i zmniejszenie wydalania azotu w odchodach.

Wydalanie azotu przez  bydło

Podstawowym warunkiem ograniczenia wydalania azotu w odchodach przeżu-
waczy jest prawidłowe zbilansowanie dawek pokarmowych, zgodne ze ściśle okre-
ślonym zapotrzebowaniem zwierzęcia. Z powodu niedoskonałości metod badaw-
czych trudno jest dokładnie oszacować wielkość strat azotu w zależności od rodzaju 
stosowanego w dawce białka, potencjału genetycznego zwierząt i innych czynni-
ków żywieniowych i środowiskowych. Zmniejszenie obciążenia środowiska azotem 
odchodów bydlęcych można osiągnąć w warunkach żywieniowych uwzględniając 
przy układaniu dawek pokarmowych szybkość rozkładu białka i węglowodanów w 
żwaczu. Pozwala to zsynchronizować rozkład związków azotowych z podażą skład-
ników energetycznych dla optymalnego przebiegu syntezy białka bakteryjnego w 
żwaczu.

Wydalony w kale bydlęcym azot stanowią nie rozłożone w żwaczu i nie stra-
wione składniki białka paszy, nie strawione białka pochodzenia mikrobiologicznego 
(bakterie i pierwotniaki żwaczowe) a także azot metaboliczny - złuszczony nabłonek 
jelitowy, pozostałości śluzów, soków trawiennych, enzymów itp. [INRA – 1993]. 
Ilość związków azotowych wydalonych w kale zależy od strawności (rozkładalności 
w żwaczu) białka paszy, syntezy białka bakteryjnego jak również syntezy zachodzą-
cej w jelicie grubym, która dla odżywiania przeżuwacza nie ma większego znaczenia, 
gdyż w tym odcinku przewodu pokarmowego składniki te już nie są wchłaniane. 

Uformowanie kału bydlęcego może dostarczyć informacji o przebiegu fermen-
tacji w żwaczu i przebiegu trawienia pasz. Krowa mleczna oddaje kał średnio co 1,5 
– 2 godziny, a w ciągu całej doby wydala 50 i więcej kilogramów. Ilość wydalanego 
kału jest zmienna, zależy od rodzaju i ilości pobieranej paszy oraz ilości wypitej 
wody. Kał uformowany świadczy o dobrym wykorzystaniu składników zawartych 
paszy, która przebywała dostatecznie długo w przewodzie pokarmowym – był zatem 
czas, aby składniki pokarmowe uległy strawieniu i wchłonięciu. Kał nie uformowa-
ny, „lejący się” stanowi pozostałości paszy, która szybko przeszła przez przewód 
pokarmowy. Zwierzę wykorzystało niewiele składników – większość została wy-
dalona.

Wydalanie N metabolicznego w kale można oszacować na podstawie masy cia-
ła krowy (około 0,13 g · kg–1 MC0,75 [Dewhurst i Thomas – 1992]), lub na podstawie 
ilości pobranej w dawce suchej masy (2,4 g N · kg–1 SM [INRA – 1993]. Przy żywie-
niu na poziomie bytowym, co w produkcji zwierzęcej zdarza się rzadko, wydalanie 
białka metabolicznego kału [Tamminga i in. – 1991] jest większe i wynosi około 30 
g · kg–1 SM pobranej (tj. 4,8 g N · kg–1 SM). 
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W okresie pastwiskowym znaczna ilość kału i moczu pozostaje na pastwisku, 
wybiegu a także na drogach do pastwisk, zwłaszcza jeśli pastwiska są położone da-
leko od zabudowań gospodarskich. Ilości te są trudne do oszacowania i w literatu-
rze spotyka się znaczne rozbieżności w szacowaniu pozostawionego na pastwisku 
NPK. Zakładając, że średnioroczna produkcja obornika w chowie alkierzowym przy 
całodobowym pobycie bydła w budynku wynosi 100%, a zwierzęta przebywają na 
pastwisku przez 5 miesięcy po około 12 godz. dziennie (czyli łącznie 2,5 miesiąca 
przez całą dobę) – pozostawią poza oborą (2,5 · 100)/12 = 20,8% kału i moczu wy-
dalanego w ciągu roku (i o taką samą wartość zmniejszy się ilość wyprodukowanego 
obornika lub gnojowicy, w zależności od systemu utrzymania zwierząt). 

Przy żywieniu pastwiskowym, skarmianiu zielonek, a także przy żywieniu ki-
szonkami z traw lub roślin motylkowatych zawierających dużą ilość białka, a sto-
sunkowo mało energii – nadmierna ilość pobranego azotu trafia przez mocz do gno-
jowicy. Dość trudne jest zagospodarowanie frakcji szybko rozpuszczalnego białka 
zielonki lucerny, czy młodych traw na pastwisku bez strat NH3. W pewnym stopniu 
opóźnienie terminu wypasu lub dodatek pektyn np. z wysłodków buraczanych, bę-
dących źródłem energii spełnia rolę komponentu wiążącego amoniak i zmniejszają-
cego jego wydalanie.

Związki azotowe wydalane w moczu pochodzą z wydalania azotu endogennego 
(około 0,35 g · kg–1 MC0,75), azotu powstającego z rozkładu paszy w żwaczu, a nie 
wykorzystanego przez mikroorganizmy do syntezy własnego białka, metabolitów 
kwasów nukleinowych oraz niewykorzystanych aminokwasów [Strzetelski i Kraw-
czyk – 1997]. Dzienne wydalanie azotu do gnojowicy pochodzącej od krów mlecz-
nych, w przeciętnych warunkach europejskich wynosi 200–300 g [Kirchgessner i 
in.– 1991], co w okresie roku stanowi 70 – 110 kg. Tak duże wahania wynikają ze 
zróżnicowanego pobrania białka w paszy, stosownie do wydajności zwierząt. Wyda-
lanie azotu do gnojowicy zwiększa się wraz ze wzrostem pobrania paszy średnio o 
około 19 g · dzień–1· kg–1 pobranej suchej masy. 

Tabela 1.  Wydalanie azotu przez krowy o różnej wydajności mleka, żywione dawkami 
o różnym poziomie białka (kg N·krowa–1·rok–1). 

Table 1.  Nitrogen excretion as related to dietary protein level and milking yield 
(kgN ·cow–1·year–1) [Kirchgessner i in., 1991] 

Białko w dawce
 %

Dietary protein level

Roczna wydajność mleka, kg  
Milk yield, kg

4 000 5 000 6 000
13 65 66 -
15 80 85 89
17 95 103 111
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Przy prawidłowym żywieniu stwierdzono ścisły związek między wydajnością 
mleczną krów a ilością wydalanego do gnojowicy azotu. W badaniach Kirchgess-
nera i inn., [1991] stwierdzono, że przy zwiększeniu dziennej wydajności mleka  
o 1 kg, wydalanie azotu w odchodach zwiększało się o 7 g. W oborach o przeciętnej 
wydajności mlecznej krów od 4000 do 6000 kg w okresie 310 dniowej laktacji krów 
żywionych dawkami zawierającymi od 13 do 17% białka ogólnego - roczne wydala-
nie azotu w gnojowicy wynosi od 65 do 110 kg (tab. 1).

Kirchgessner i in. [1991] opracowali równania regresji do szacowania wydala-
nia N do gnojowicy w zależności od pobrania suchej masy, pobranego w dawce N i 
dziennej wydajności:
N gnojowicy [g · dzień–1] = – 40,0 + 19,1 · kg SM [pobranej w dziennej dawce po-
karmowej]
N gnojowicy [g · dzień–1] =  0,8 + 0,71 · g N [pobranego w dziennej dawce pokar-
mowej]
N gnojowicy [g · dzień–1] = 104 + 7,1 · kg mleka · dzień–1 [dzienna wydajność mlecz-
na]

Tomlinson [za Strzetelskim i Krawczyk – 1997], przyjmując, że jest ścisła za-
leżność między wydalaniem N przez krowy mleczne i pobraniem przez nie w dawce 
azotu, suchej masy (SM) oraz w pewnym stopniu z ich masą ciała [MC], podają 
równania umożliwiające przewidywanie ilości N wydalonego w kale i moczu:
N kału     [g] = 33,21 + 0,125 · N pobrany [g] + 4,877 · SM pobrana [kg]
N moczu [g] = 80,07 + 0,624 · N pobrany [g] – 11,32 · SM pobrana [kg]
N moczu [g] =     8,0 + 0,638 · N pobrany [g] –   12,4 · SM pobrana [kg] + 0,135 · 
MC [kg] 

U krów o wysokiej wydajności mlecznej (powyżej 5000 kg), zmniejszenie wy-
dalania azotu można uzyskać dostarczając zwierzętom niezbędną ilość energii dla 
wydajnej syntezy białka mikrobiologicznego w żwaczu oraz stosując pasze o niskim 
stopniu rozkładu w żwaczu [INRA–1993]. Jeżeli dostarczona w dawce energia nie 
pokrywa zapotrzebowania mikroorganizmów żwacza – frakcja białka łatwo rozkła-
danego w żwaczu [a] okreúlona wg wzoru ¨rskowa i McDonalda, [1979] moýe byă 
ęródůem wydalonego amoniaku.

  
p = a + b · (1 – e –c · t) 

gdzie:  
p – oznacza rozkład białka w czasie t, 
b – frakcję nierozpuszczalną, potencjalnie ulegająca rozkładowi w żwaczu w tem-
pie c 

Zawartość składników „nawozowych” w kale i moczu  oraz gnojowicy przed-
stawiono w tabeli 2. Skład tych odchodów, a zwłaszcza gnojowicy może ulegać 
bardzo dużym wahaniom w zależności od czynników, których część przedstawiono 
w niniejszym referacie.
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W tabeli 3. podano przeciętny skład obornika i gnojowicy wg różnych autorów 
[Ciećko - 2001, Domański,  2005, Jankowska-Huflejt -2004, Maćkowiak - 1997]. 
Na skład tego nawozu organicznego wpływa wiele czynników, nie tylko żywienio-
wych lecz także środowiskowych, stąd precyzyjne określenie wartości średnich na 
podstawie danych literaturowych może być obciążone znacznym błędem. Wyczer-
pujące informacje dotyczące składu chemicznego obornika w Polsce w zależności 
od gatunku i sposobu utrzymania zwierząt oraz warunków przechowywania zawiera 
praca doktorska Żebrowskiego [2000] wykonana w IUNG Puławy. Autor rozpra-
wy zebrał w latach 1977–1980 z terenu całego kraju 4045 prób obornika od bydła, 
trzody chlewnej, koni, owiec oraz obornika mieszanego. Próby pogrupowano na 
obornik letni i obornik zimowy, pochodzący z pomieszczeń ze ściółką głęboką oraz 
pochodzący z gnojowni, obornik od trzody chlewnej żywionej paszami treściwymi 
oraz żywionej paszami treściwymi i ziemniakami. Przeciętna zawartość suchej masy 
w badanych próbach wynosiła 21,4%, zaś zawartość w świeżej masie N – 0,5; P2O5 
– 0,3 i K2O – 0,7%.

          

Tabela 2.  Skład chemiczny odchodów zwierząt (% świeżej masy). [Ciećko, 2001; 
Domański,  2005]

Table 2.  Chemical composition of animal excreta (% of fresh matter). 

Składnik    
Component

Kał   
Faeces

%

Mocz 
Urine

%

Gnojowica 
Slurry 
kg ·m-3    

Sucha masa  DM 16,0 6,0 8 - 10
Azot      (N) 0,30 0,60 3,6
Fosfor   (P2O5) 0,10 0,04 1,9
Potas    (K2O) 0,08 1,26 4,1

Tabela 3.  Skład chemiczny obornika i gnojowicy (% świeżej masy). [Ciećko - 2001, 
Jankowska-Huflejt -2004, Maćkowiak - 1997]  

Table 3  Chemical composition of manure and slurry (% of fresh matter). 

Składnik    
 Component

Obornik   
Manure

Gnojowica  
Slurry

Sucha masa DM 21,0 < ~ �* <
Azot      (N) 0,47 0,3 - 0,5
Fosfor   (P2O5) 0,28 - 0,32 0,14 - 0,22 
Potas    (K2O) 0,65 0,30 - 0,42

*w zależności od zawartości wody  * depending of water content  
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Wydalanie fosforu przez bydło

Niedobór fosforu w paszy wpływa niekorzystnie na apetyt zwierzęcia, a co z 
tym się wiąże na tempo wzrostu oraz proces kostnienia szkieletu zwierzęcia. U doro-
słych zwierząt niedobory fosforu mogą powodować zaburzenia w rozrodzie. Bogate 
w fosfor, głównie w postaci fitynianów są otręby oraz ziarna zbóż, a także poek-
strakcyjne śruty z nasion roślin oleistych. W ziarnie jęczmienia całkowita zawartość 
fosforu wynosi 0,33 - 0,36% a fosforu fitynowego aż 0,22 - 0,25%. Ubogie w fosfor 
są takie pasze jak: buraki i ziemniaki. Uważa się, że dla większości gatunków zwie-
rząt gospodarskich optymalna zwartość fosforu ogólnego w dawkach pokarmowych 
wynosi 0,4 – 0,6%, zaś fosforu przyswajalnego 0,2 – 0,5% w paszy powietrznie 
suchej. Współczynnik absorpcji rzeczywistej (WAR) odpowiadający procentowej 
ilości rzeczywiście wchłoniętych składników mineralnych w stosunku do ich za-
wartości w pobranych paszach wynosi dla fosforu w dawkach dla młodego bydła od 
70 do 80%, w późniejszym okresie życia zmniejsza się do około 55–60% u krów w 
okresie ciąży i laktacji [INRA – 1993]. Regulacje dotyczące farm bydła mlecznego 
w USA uwzględniają wydalanie  fosforu. Dostępność tego pierwiastka wg Weiss i 
Wyatt, [2004] wynosi z pasz i dodatków mineralnych od około 9 do 76%. W Europie 
wg Isermanna, [1990] stopień wykorzystania fosforu z pasz roślinnych przez bydło 
wynosi od około 10 do około 35%.

Wydalanie endogennego fosforu w kale wzrasta proporcjonalnie do pobrania 
tego pierwiastka w dawce pokarmowej. Całkowite wydalanie P w kale bydlęcym 
również rośnie wraz z pobraniem z paszy. W zasadzie cała ilość fosforu zawartego w 
dawce pokarmowej dla bydła, a przekraczająca zapotrzebowanie na ten składnik jest 
wydalana. Prowadzi to do zwiększenia obciążenia środowiska silnie eutrofizującymi 
rzeki i zbiorniki wodne  związkami fosforu. Wydalanie P zwiększa się gdy podstawo-
wym składnikiem dawki dla bydła są pasze objętościowe o dużej zawartości włókna 
surowego (siano łąkowe zebrane w okresie kwitnienia traw, słoma pastewna). Przy 
skarmianiu dawek z małym udziałem włókna, a dużym udziałem pasz treściwych, co 
ma miejsce np. w intensywnym opasie młodego bydła rzeźnego straty fosforu w kale 
są mniejsze, natomiast wydalanie fosforu z moczem zwiększa się [INRA – 1993]. 
Przy niewielkim pobraniu P, wystarczającym na pokrycie zapotrzebowania netto, 
nieuniknione straty endogenne fosforu wynoszą od 23 do 32 mg · kg–1 MC · dzień–1 
(około 23 mg w kale i 2 mg w moczu) [INRA –1993]. 

Weiss i Wyatt [2004] opracowali równania regresji pozwalające w warunkach 
produkcyjnych oszacować wydalanie fosforu w odchodach od bydła.

P [w kale] = – 2,3 (+ 4,2) + 0,63 (+ 0,046) · P [pobrany w paszy]
P [w moczu] = 0,3 – 1,6 g · dobę –1      (gdy zawartość P w paszy wynosiła <0,5%) 
P [w moczu] = 3,2 – 6,1 g · dobę –1  (gdy zawartość P w paszy przekraczała 0,67%) 
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Opracowano również równania do szacowania ilości P wydalanego w gnojo-
wicy
P [gnojowicy] = – 2,5 (+ 4,1) + 0,64 (+ 0,04) · P [pobrany w paszy]
P [gnojowicy] = 7,5 + 0,78 · P[pobrany w paszy] – 0,702 · Mleko [wydajność]

Tabela 4.  Produkcja gnojowicy przez zwierzęta utrzymywane całodobowo w 
oborze bezściołowej (l·szt.–1·dzień–1). [Dobkowski i Michalec, za 
Bartkowskim i in., 2002]

Table 4.  Volume of slurry produced daily by animals kept indoor in non-littered 
barn (l·animal.–1·day–1).                           

Kategoria zwierząt
Animal category

Dobowa produkcja gnojowicy
Slurry volume per day

Krowy mleczne  Milking cows 50 - 60
Jałówki:               Heifers:
        cielne           pregnant 40 - 50
        12 - 24 mies.    - months of age        30 - 40 
        6   - 12 mies.      - months of age 20 - 30
Cielęta:            Calves:
        2 - 4 mies.      - months of age 10 - 20
       do 2 mies.       till 2 months of life 5 - 10
Bukaty             Fattening cattle 20 - 40

Dobową produkcję gnojowicy od różnych grup bydła przedstawiono w tabeli 4. War-
tości te są orientacyjne – mogą ulegać znacznym modyfikacjom, np. w zależności od 
gospodarowania w oborze wodą, które może być oszczędne lub rozrzutne.
              

Wydalanie potasu przez bydło 

Zapotrzebowanie bydła na potas wynosi od około 0,6 dla jałowizny do 1,0% 
dla krów mlecznych, w paszy powietrznie suchej. Zawartość potasu w paszach jest 
zwykle znacznie większa niż zwierzęta go potrzebują, zwłaszcza w roślinach oko-
powych i zielonkach. Dzienne zapotrzebowanie krowy mlecznej produkującej 20 
kg mleka wynosi ok. 90 g potasu, natomiast krowa w okresie pastwiskowym może 
pobrać go nawet do 400 g. Jest on łatwo wchłaniany, a zbędne dla organizmu jego 
ilości są dość szybko wydalane w moczu, jednak nie stanowi on zagrożenia dla 
środowiska. U bydła endogenne straty potasu w kale zwiększają się ze wzrostem 
pobrania suchej masy paszy i wynoszą dziennie od 30 do 70 mg na kg masy ciała 
zwierzęcia. W moczu tych zwierząt jest wydalane ponadto około 35 mg potasu na 
kg masy ciała [ARC–1980].
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Współczynnik absorpcji rzeczywistej potasu, biorąc pod uwagę, że pobranie 
tego pierwiastka następuje wyłącznie z pasz roślinnych, przyjmuje się w wysokości 
ok. 80% [INRA – 1993].

Uproszczonym sposobem określenia wielkości produkcji obornika w gospodar-
stwie jest przeliczenie stanów średniorocznych inwentarza na duże jednostki prze-
liczeniowe DJP (tab. 5), przyjmując że produkcja obornika od 1 DJP wynosi 10 t 
rocznie. W literaturze można znaleźć dane dotyczące rocznej produkcji obornika od 
różnych grup zwierząt wraz z ilością „wyprodukowanego” NPK (tab. 6). 

Tabela 5.  Współczynniki przeliczeniowe zwierząt gospodarskich na DJP. [Bart-
kowski i in., 2002]

Table 5.  Conversion coefficients for livestock units.   

Kategoria zwierząt        Animal category Masa ciała, kg
Body mass, kg

DJP
Livestock unit

Krowy mleczne             Milking cows 500 - 600 1,0 - 1,2
Jałówki:                        Heifers:

cielne                       pregnant 450 0,9
12 - 18 mies.         - months of age        350 0,7
6 - 12 mies.           - months of age        250 0,5

Cielęta do 6 mies.        Calves till 6 month of life 100 0,2
Bukaty - 12 mies.        Fattening cattle - 12 month 375 0,8

Za DJP przyjmuje się krowę dojną o masie około 500 kg, przebywającą cały rok w oborze, 
zużywającą 1,4 t ściółki, produkującą 10 t obornika.
Livestock unit is an equivalent of milking cow of 500kg body mass, maintained indoor, using 1.4 t of 
litter and producing 10 t of manure.

Tabela 6. Roczna produkcja obornika i NPK od zwierzęcia. [Domański, 2005]     
Table 6. Annual production of manure and the NPK per animal.   
 

Kategoria zwierząt
Animal category

Obornik 
Manure N P2O5 K2O

t kg
Krowy mleczne 
Milking cows 12,0 66,0 38,3 64,8

Jałowizna do 24 mies. życia
Heifer till 24 mounts of  life 4,8 25,0 15,4 31,2

Cielęta do 6 mies. życia 
Calves till 6 months of life 2,6 20,8 5,2 15,6
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 Wydaje się, że jako standard stanowiący podstawę szacowania ilości nawozów 
organicznych w gospodarstwie rolnym, można przyjąć bardziej precyzyjne wyli-
czenie wielkości produkcji na podstawie danych z tabeli 7, (stanowiącej część za-
łącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 maja 2005 r.) w której podano 
ilość wyprodukowanego obornika lub gnojowicy przez poszczególne grupy bydła w 
zależności od systemu utrzymania zwierząt. 

Tabela 7.  Roczna produkcja i zawartość azotu w oborniku i gnojowicy od bydła w 
zależności od systemu utrzymania zwierząt. 

Table 7. Annual production and nitrogen content in cattle manure and slurry as 
related to keeping conditions.

Kategoria zwierząt

Animal category

System utrzymania   Keeping conditions

Ściółka 
głęboka

Deep litter

Ściółka płytka
Shallow litter

Bezściołowo
Non-littered

Obornik 
Manure

Obornik 
Manure

Gnojówka 
Liquid 
manure

Gnojowica
Slurry

 ton 
·rok-1

 N·
kg t-1

 ton 
·rok-1

  N·
 kg t-1  

  m3 
·rok-1

 N· 
kg/m3

  m3 
·rok-1

 N· 
kg/m3

Buhaje      Bulls 19 5,9 10,5 2,6 5,8 3,3 22,0 3,5
Krowy      Cows 18 6,1 10 2,8 6,2 3,8 25,0 4,0
Jałówki:    Heifers:

cielne    pregnant  16 6 8,5 2,6 5,4 3,1 23,0 3,1
powyżej 1 roku życia
over 1 year old

14 4,6 7,5 1,6 2,8 2,6 21,0 2,9

0,5 do 1 roku życia
0.5 to 1 year old

12 2,1 6 0,8 1,8 1,7 18,0 2,6

Cielęta do 0,5 roku życia
Calves till 0.5 year of age

4 0,6 2 0,4 0,9 1 15,0 2,4

[Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 maja 2005]
[According to annex No1 to Ministry Council decree, dated May 18, 2005]

Podsumowanie 

Każda poprawa wykorzystania paszy przez zwierzęta przez poprawę strawności 
składników pokarmowych paszy, wzrost produkcyjności zwierząt (mniejsze obcią-
żenie środowiska nie strawionymi składnikami paszy bytowej w przeliczeniu na kg 
produktu), precyzyjne normowanie pasz oraz dodatków mineralnych dostosowane 
do dokładnie określonych potrzeb pokarmowych zwierząt przyczynia się do zmniej-
szenia obciążenia środowiska wydalanymi w odchodach nie strawionymi składnika-
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mi azotowymi oraz eutrofizującymi środowisko wodne związkami fosforu. Działa-
nia te przyczyniają się jednocześnie do wzrostu opłacalności produkcji zwierzęcej, 
poprzez zmniejszenie zużycia pasz. 

W opracowaniu pominięto niezmiernie istotny problem emisji metanu, którego 
przeżuwacze wydalają bardzo dużo (krowa mleczna około 100 – 120 kg rocznie, nie 
stanowi on jednak składnika nawozów organicznych), w istotny sposób przyczy-
niając się do powstawania efektu cieplarnianego. Metodami żywieniowymi można 
wpływać na syntezę CH4 u przeżuwaczy ograniczając m. in. w dawce pokarmowej 
ilość celulozy, przy rozkładzie której powstaje znaczna ilość tego gazu, stosując do-
datek antybiotyków z grupy jonoforów – hamujących produkcję metanu, a przede 
wszystkim zwiększając wydajność zwierząt i eliminując z produkcji zwierzęta o ni-
skiej wydajności. Z powyższych powodów pominięto również zagadnienie emisji 
NH3, wynoszącej od około 28 kg · szt.–1 do około 43 kg · szt.–1. 
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Abstrakt 

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na strawność i wydalanie azotu 
oraz fosforu w kale i moczu różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej. Podano 
również skład obornika i gnojowicy w zależności od systemu utrzymania trzody 
chlewnej oraz sposoby określania wielkości rocznej produkcji obornika i gnojowicy. 
Poprawa strawności składników pokarmowych paszy, zbilansowanie dawki z precy-
zyjne określonymi potrzebami pokarmowymi trzody chlewnej, stosowanie dodatku 
fitazy roślinnej lub z mikrobiologicznych preparatów enzymatycznych, przyczyniają 
się do zmniejszenia obciążenia środowiska wydalanymi w odchodach nie strawiony-
mi składnikami azotowymi, a zwłaszcza eutrofizującymi środowisko wodne związ-
kami fosforu. 
Słowa kluczowe: trzoda chlewna, obornik, gnojowica, azot, fosfor, fitaza

Abstract

In this paper the factors influenced on the digestibility as well as the excretion 
of nitrogen and phosphorus in faeces and urine by differ category of pigs is presen-
ted. The composition of manure and slurry in relation to keeping conditions of pigs 
and the methods determining the annual scale of their production is also described. 
The nutritional basis for improvement of digestibility and utilization of N and P i.e. 
ensured diets balance with precise determined requirement of pigs and supplement 
of microbial phytase to the diet may contribute to reduction of environmental load of 
nitrogen and phosphorus compound excreted by animals.
Key words: pig production, pig faeces, pig urine, pig manure 

Wprowadzenie 

Ze względów ekonomicznych produkcja świń od wielu lat ulega ciągłej intensy-
fikacji. W ostatnim czasie pogłowie świń wzrosło z 17122 tys. szt. w 2000 r (w tym 
1577 tys. stanowiły lochy) do 18880 tys. szt. w 2006 r (w tym 1856 tys. loch), co sta-
nowiło wzrost obsady zwierząt z 93 do 118 szt. na 100 ha użytków rolnych [Rocznik 
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Statystyczny, 2006]. Za wzrostem pogłowia świń idzie wzrost ilości produkowanych 
przez nie odchodów. Problem ten dotyczy głównie produkcji gnojowicy na dużych 
fermach, w których świnie utrzymywane są na podłogach rusztowych. Gnojowica 
powstająca w tych gospodarstwach jest mieszaniną kału i moczu oraz wody po-
chodzącej ze zmywania stanowisk. Wartość nawozowa gnojowicy zależeć będzie 
przede wszystkim od żywienia zwierząt stopnia rozcieńczenia odchodów wodą, na-
tomiast obornika - także od rodzaju i ilości wykorzystanej ściółki. Skład gnojowicy 
i obornika świńskiego wg różnych autorów przedstawiono w tab. 1 i 2. 
  
Tabela 1.  Skład chemiczny odchodów zwierząt (% świeżej masy). [Ciećko, 2001; 

Domański,  2005]
Table 1.  Chemical composition of animal excreta (% of fresh matter). 

Składnik
Component

Kał   
Faeces

%

Mocz 
Urine

%

Gnojowica 
Slurry 

kg ·(m3)–1   
Sucha masa  DM 12,0 3,0 8 - 10
Azot      (N) 0,60 0,50 5,6
Fosfor   (P2O5) 0,17 0,03 4,4
Potas    (K2O) 0,33 0,83 2,8

Tabela 2.  Skład chemiczny obornika i gnojowicy (% świeżej masy). [Ciećko - 
2001, Jankowska-Huflejt -2004, Maćkowiak - 1997]   

Table 2. Chemical composition of manure and slurry (% of fresh matter).  
 

Składnik
Component

Obornik   
Manure

Gnojowica  
Slurry

Sucha masa DM 21,4 ~ 8*

Azot      (N) 0,53 0,64

Fosfor   (P2O5) 0,47 0,41

Potas    (K2O) 0,69 0,29
*w zależności od zawartości wody  * depending of water content  

Wykorzystana jako nawóz przeciętna gnojowica zawierająca 8% suchej masy 
i zastosowana w dawce 10 m3∙ha–1 wnosić będzie do gleby 64 kg N, 40 kg P2O5 
i 30 kg K2O. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Azotowej roczna dawka 
nawozu gospodarskiego nie powinna przekraczać jego ilości zawierającej 170 
kg N całkowitego na 1 ha użytków rolnych. Obliczenie ilości produkowanego w 
gospodarstwie można wykonać wykorzystując współczynniki przeliczeniowe na DJP 
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Tabela 3. Współczynniki przeliczeniowe zwierząt gospodarskich 
na DJP. [Bartkowski i in., 2002]

Table 3.  Conversion coefficients for livestock units.                    
          

Kategoria zwierząt
Animal category

Masa ciała, kg
Body mass, kg

DJP
Livestock unit

knury                         boars 200 0,4
maciory                      sows 175 0,35
prosięta do 8 tyg.       piglets till 8 weeks 10 0,02
warchlaki 2 - 4 mies. weaners, 2-4 month 35 0,07
tuczniki                      fattening pigs 70 0,14

Za DJP przyjmuje się krowę dojną o masie około 500 kg, przebywającą cały rok w oborze, 
zużywającą 1,4 t ściółki, produkującą 10 t obornika.
Livestock unit is an equivalent of milking cow of 500kg body mass, maintained indoor, using 1.4 t of 
litter and producing 10 t of manure.

Tabela  4. Roczna produkcja i zawartość azotu w oborniku i gnojowicy trzody 
chlewnej w zależności od systemu utrzymania zwierząt.

Table 4. Annual production and nitrogen content in pigs manure and slurry as 
related to keeping conditions.

Kategoria zwierząt
Animal category

System utrzymania  Keeping conditions

Ściółka 
głęboka 

Deep litter

Ściółka płytka
Shallow litter

Bezściołowo
Non-littered

Obornik 
Manure 

Obornik 
Manure

Gnojówka 
Liquid 
manure

Gnojowica 
Slurry

 ton 
∙rok-1

 N∙
kg t-1

 ton 
∙rok-1

  N∙
 kg t-1  

  m3 
∙rok-1

 N∙ 
kg/m3

  m3 
∙rok-1

 N∙ 
kg/m3

Tuczniki  
     Fattening pigs 4,5 2,4 2,5 2,4 2,2 3,6 3,5 3,6

Knury 
     Boars 6,5 3,5 3,2 2,1 2,9 3,3 4,6 4,0

Maciory 
     Sows 7 3,7 3,7 2,2 3,6 3,4 4,6 4,2

Warchlaki od 2 do 4 mies.
     Weaners  2-4 months 2,5 2 0,1 0,5 1,1 0,8 1,7 1,6

Prosięta do 2 mies.
 Piglets till 2 months of age 1,2 0,05 0,2 0,01 0,9 0,02 0,5 1,4

[Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 maja 2005]
[According to annex No1 to Ministry Council decree, dated May 18, 2005]
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(tab. 3) lub w bardziej dokładny sposób uwzględniając dane z tab. 4 przedstawiające 
zawartość N w odchodach różnych kategorii świń w zależności od systemu ich 
utrzymania. Ten sposób wydaje się być najdokładniejszym i może być przyjęty jako 
standard w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. 

Z danych w tab. 4 wynika, że uwzględniając zawartość azotu i dopuszczalną jego 
dawkę na ha, maksymalna dawka nawozów nie powinna w ciągu roku przekraczać 
53 t obornika i 45 m3 gnojowicy na 1ha. Ilość produkowanego przez świnie nawozu 
znacznie przekracza te ilości, powodując skażenie środowiska naturalnego, gdyż 
zarówno azot jak i fosfor dostarczony do gleby w nadmiarze nie zostaje wykorzystany 
i przechodzi do wód gruntowych i zbiorników otwartych powodując ich eutrofizację. 
Ryzyko zanieczyszczenia środowiska w przypadku azotu dotyczy nie tylko jego 
oddziaływania na gleby i wody, ale również powietrza, wskutek jego parowania 
w formie amoniaku. Dlatego w nowoczesnym rolnictwie dąży się do ograniczenia 
wydalania azotu i fosforu poprzez zwiększenie ich wykorzystania przez zwierzęta, 
co dodatkowo będzie wpływało korzystnie na ekonomikę produkcji. Potas jest 
pierwiastkiem nie mającym charakteru biogennego, a więc nie stanowi zagrożenia 
ekologicznego. W żywieniu świń nie podlega on normowaniu, gdyż skarmiane 
pasze zawierają zazwyczaj wystarczającą ilość potasu do pokrycia zapotrzebowania 
zwierząt, a jego nadmiar jest szybko wydalany z moczem. Z tych względów 
zagadnienie wpływu żywienia na wydalanie potasu w odchodach świńskich zostało 
w opracowaniu pominięte.

Wydalanie azotu i fosforu przez trzodę chlewną

Zawartość azotu i fosforu w odchodach świń nie jest stała i zależy głownie od 
poziomu i jakości żywienia. Regulacja homeostazy fosforu w ciele występuje głównie 
przez kontrole wchłaniania i wydalania P w moczu. Kiedy świnie są żywione zgodnie 
z ich fizjologicznym zapotrzebowaniem wydalanie P z moczem jest bardzo niskie 
i zwiększa się kiedy świnie są żywione powyżej tego zapotrzebowania. Również 
aminokwasy pobrane w nadmiarze do zapotrzebowania i niewykorzystane przez 
organizm do syntezy białek lub innych związków są rozkładane do ketokwasów 
i amoniaku, który po przemianie w mocznik zostaje wydalony z moczem. 
Dlatego w celu zapewnienia optymalnego żywienia ważne jest dokładne poznanie 
zapotrzebowania świń, które się zmienia wraz z ich produkcyjnością w skutek 
doskonalenia zwierząt. Zapotrzebowanie loch w okresie ciąży i karmienia prosiąt 
oraz świń w okresie wzrostu na azot i fosfor przedstawione w Normach żywienia 
świń [1993] podano w tab. 5. 

 W oparciu o te wartości wyliczono pobranie, odłożenie oraz wydalanie w 
odchodach N i P przez rosnące świnie od urodzenia do około 110 kg masy ciała 
(tab. 6 i tab. 7). Do wyliczenia tego pobrania przyjęto, że od lochy uzyskuje się 
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Tabela 5. Zalecana zawartość N i P w dietach dla świń (g ·MJ ME–1).
Table 5. Recommended dietary levels of N and P for pigs, (g · MJ ME–1)

Kategoria zwierząt
Animal category ME MJ∙kg–1 Azot  Nitrogen    

g∙MJ ME–1

Fosfor 
Phosphorus
g∙MJ ME–1

Lochy prośne:   Pregnant sows:
do 90 dnia
up to 90 day 11,5 1,76 0,4

do 111 dnia
up to 111 day 13,0 2,08 0,46

Lochy karmiące
     Laktating sows 13,0 2,08 0,46

Warchlaki 10 - 30 kg
     Weaners 10-30 kg 12,7 2,24 0,51

Tuczniki 30 - 110 kg
     Fattening pigs 30-110 kg 12,5 2,0 0,40

Tabela 6. Spożycie, odłożenie i wydalenie azotu przez świnie (kg · szt.–1). 
Table 6. Consumption, retention and excretion of nitrogen by pig (kg · pig–1).  

Kategoria zwierząt
Animal category

Dni
Days

Pobrany 
N

intake

Odłożony 
N

retention

Wydalony  N w:
N  excretion in:

kale
faeces

moczu
urine

całkowite 
total

Prosięta 0-10 kg
Piglets 0-10 kg 28 1,40 0,25 0,28 0,87 1,15

Warchlaki 10-30 kg
Weaners 10-30 kg 45 1,51 0,52 0,27 0,72 0,99

Tuczniki    30-110 
kg       Fattening pigs 
30-110 kg

94 5,83 1,93 1,17 2,73 3,90

Całkowite  Total 8,74 2,70 1,72 4,32 6,04

Wykorzystanie
       as % of intake 100 31 19,5 49,5 69
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Tabela 7. Spożycie, odłożenie i wydalenie fosforu przez świnie (kg · szt.–1). 
Table 7. Consumption, retention and excretion of phosphorus by pig (kg · pig–1).   
 

Kategoria zwierząt
Animal category

Dni
Days

Pobrany
 P

 intake

Odłożony 
P

 retained

Wydalony P w:
P  excretion in:

kale
faeces

moczu
urine

Całko-
wite
total

Prosięta 0-10 kg
Piglets 0-10 kg 28 0,312 0,065 0,172 0,075 0,247

Warchlaki 10-30 kg
Weaners 10-30 kg 45 0,344 0,103 0,189 0,052 0,241

Tuczniki 30-110 kg 
Fattening pigs 30-110 kg 94 1,166 0,433 0,641 0,092 0,733

Całkowite  Total 1,822 0,601 1,002 0,219 1,221

Wykorzystanie
          as % of intake 100 33 55 12 67

Tabela 8.  Wpływ zawartości jelitowo strawnej lizyny i zbilansowania aminokwasów 
w dawce na  przyrosty dzienne i wykorzystanie białka przez  świnie (25-70 kg).

Table 8. Effect of ileal digestible lysine content and amino acids balance in diets 
on daily gain and protein utilization by growing pigs (25-70 kg)

Wskaźniki
Indices

Bardzo 
deficytowa

Very deficient

Deficytowa
Deficient

Adekwatna
Adequate

W 
nadmiarze
In excess

Lizyna  Lysine 0,44 0,66 0,75 0,91

Lys:Met:Thr:Trp 100:55:95:28 100:40:69:20 100:32:57:18* 100:32:45:13

Pobranie paszy, kg d–1

Feed intake, kg d–1 2,11 2,11 2,11 2,09

Dzienne przyrosty, g
Daily gain, g 673a 778b 808b 808b

Wykorzystanie paszy kg kg
–1

Feed conversion ratio 3,14a 2,71b 2,61b 2,58b

Wykorzystanie białka, %
Protein utilization, % 28a 34ab 38b 38b

a,b P<0,05
* standard [CVB, 1995]
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średnio 20 odsadzonych prosiąt w roku [Wyniki oceny trzody chlewnej w 2005 
roku, 2006] a przyrost jej wynosi 60 kg. Pobranie oparto na zaleceniach [Normy 
żywienia świń, 1993] określających dzienne zapotrzebowanie energetyczne dla loch 
w niskiej i wysokiej ciąży oraz laktacji odpowiednio na 26, 38 i 80 MJ EM oraz na 
15 i 32 MJ EM dla warchlaków i świń rosnących. Dla obliczenia wykorzystania 
i wydalenia składników pokarmowych potrzebne są dane nie tylko na temat ich 
pobrania przez zwierze, ale i odłożenia w ciele. Dane dotyczące przyrostów masy 
ciała przyjęto z Wyników oceny trzody chlewnej w 2005 roku [2006]. Do obliczenia 
odłożenia składników, zawartość N i P w kg przyrostu przyjęto z przeglądu literatury 
dokonanym przez Fernández i in. [1999]. Zawartość ta dla azotu wynosiła u prosiąt 
i loch odpowiednio 24 g i 25 g N kg–1, a dla fosforu 5 g kg–1 u obu kategorii tych 
zwierząt. Przyjęte odłożenie i u warchlaków i u świń rosnących wynosiło 29 g N i 
5,7 g P kg–1 masy ciała netto. Masa ciała netto stanowiła 90% masy ciała warchlaka 
i 95% masy ciała rosnącej świni. Całkowite wydalenie N i P było wyliczone jako 
różnica między ich spożyciem a odłożeniem. Podział wydalenia między kał i mocz 
był przeprowadzony przy założeniu, że strawność białka wynosi 80% a fosforu 45% 
dla wszystkich diet. Ilość składników wydalonych w kale była obliczona z różnicy 
między pobranym składnikiem ogólnym i strawnym, a wydalenie w moczu wynosiło 
różnicę między pobranym składnikiem strawnym a odłożonym. Dane w tabelach 6 
i 7 pokazują, że u standardowej świni całkowite wydalenie N i P w stosunku do ich 
pobrania jest podobne i wynosi odpowiednio 69 i 67%. Jednak rozdział wydalenia 
tych pierwiastków między kał i mocz jest różny. Azot wydalany jest w większości 
w moczu, podczas gdy fosfor wydalany jest głównie w kale. Stąd w przypadku N z 
punktu ograniczania jego wydalania ważniejsze jest zwiększenie jego wykorzystania 
poprzez odpowiednie do zapotrzebowania zbilansowanie energetyczno-białkowego 
żywienia świń, jak również dostosowanie do niego ilości i jakości białka.

 
Żywieniowe sposoby ograniczania wydalania N i P przez trzoda chlewną 

Najbardziej istotne dla środowiska i znaczące ekonomicznie ograniczenie 
wydalania N można uzyskać poprzez żywienie świń dawkami zawierającymi białko 
zbilansowane pod względem zapotrzebowania na aminokwasy egzogenne, poprzez 
odpowiedni dodatek aminokwasów syntetycznych. Fandrejewski i in. [2001] 
stwierdzili, że w zależności od stopnia pokrycia zapotrzebowania na lizynę strawną 
jelitowo, w dawkach dla rosnących świń (25-70 kg) wykorzystanie białka wzrastało 
z 28% u zwierząt żywionych paszą deficytową do 38% u świń żywionych paszą o 
adekwatnej do zapotrzebowania zawartości lizyny i zbilansowaniu aminokwasów 
– tab. 8. W badaniach tych wykazano również, że dalsze zwiększenie koncentracji 
lizyny w dawce nie poprawiało już ani wyników produkcyjnych ani wykorzystania N 
przez świnie. W przypadku fosforu efektywny wzrost wykorzystania i ograniczenie 
wydalania można uzyskać przez zwiększenie jego strawności.
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Fosfor zawarty w paszach roślinnych jest dla świń mało dostępny, gdyż 
przeważnie występuje w połączeniach z kwasem fitynowym, tworząc kompleksy 
mineralno-fitynowe. Fosfor zawarty w związkach fitynowych (P–fitynowy) może 
stanowić do 80% całej ilości P. Fosfor związany w kompleksach fitynowych może 
być wykorzystany przez świnie dopiero po uprzedniej hydrolizie pod wpływem 
enzymu fitazy, do takich związków jak inozynol i nieorganiczne ortofosforany. 
Świnie nie produkują tego enzymu, stąd wykorzystanie P-fitynowego zależy głównie 
od dostarczenia z paszą fitazy roślinnej lub dodatku preparatu fitazy pochodzenia 
mikrobiologicznego, bądź obydwóch łącznie. W badaniach nad efektywnością 
działania obu tych fitaz [Weremko i in., 2001] stwierdzono, że natywna fitaza 
zawarta w zbożach zwiększała strawność P w dawkach ze śrutą rzepakową i sojową 
o 9,3-9,6% na 1000 jednostek jej aktywności (FTU), natomiast uzupełnienie fitazą 
mikrobiologiczną (też 1000 FTU) zwiększało strawność fosforu o 13,7 i 16,3% 
w dawkach ze śrutą rzepakowa i sojową, odpowiednio. Stwierdzono również, 
że działanie obu tych fitaz w paszach jest addytywne. Zagadnienie zwiększenia 
strawności i wykorzystania P jako sposób na ograniczenie wydalania fosforu był 
przedmiotem wielu badań. W badaniach własnych przeprowadzonych na rosnących 
świniach [Weremko., 1998], porównano 3 dawki pokarmowe, różniące się poziomem 
fosforu: dawkę kontrolną (K) standartowo uzupełnioną fosforanem z dawką 
doświadczalną (D) nie zawierającą dodatku P mineralnego i dawką doświadczalną 
z dodatkiem fitazy (D+F). Średnie dzienne przyrosty (ok. 770 g) i wykorzystanie 
paszy (kg∙kg–1)  były podobne we wszystkich grupach, natomiast strawność P i jego 
wydalenie różniły się wysce istotnie między grupami (tab. 9). Strawność fosforu 
była większa o 7,5 i 13,8% w grupie z dodatkiem fosforanu i fitazy w porównaniu z 

Tabela 9.  Wpływ zawartości fosforu i dodatku fitazy na wyniki przyżyciowe i 
wydalenie P przez rosnące świnie (25-70 kg).

Table 9.  Effect of P level and phytase supplementation on growth performance and 
P excretion in growing pigs (25-70 kg)

Wskaźniki    Indices K control D  experimental D + F
D + phytase

P w diecie, g ∙kg–1

P  in diet, g ∙kg–1 6,8 5,7 5,7

Fitaza, FTU ∙kg–1  

Phytase, FTU ∙kg–1 - - 1000

Strawność P Digestibility of P 39,9A 32,4B 46,2C

Średni dzienny przyrost, g
Average daily gain, g 773 772 762

Wykorzystanie paszy, kg ∙ kg–1

Feed conversion ratio, kg ∙ kg–1 2,77 2,76 2,76

Wydalenie P, g ∙ szt.–1

 P excretion, g ∙ pig–1 623A 518B 493B

A,B P<0,01
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grupą doświadczalną. Wydalanie fosforu w grupie z fosforanem było o 17% większe, 
a w grupie z fitazą o 5% mniejsze niż w grupie doświadczalnej. Ponadto w grupach 
świń żywionych dietą z dodatkiem fosforanu lub fitazy zwierzęta o masie ciała 70 kg 
zawierały w ciele średnio o 26 g fosforu więcej niż zwierzęta doświadczalne. 

Większość badań nad zwiększeniem dostępności P ze związków fitynowych 
było przeprowadzonych na tucznikach, na lochach badania te są nieliczne. Kemme i 
wsp.[1997] stwierdzili istotny wzrost strawności fosforu u warchlaków tuczników jak 
i karmiących loch (tab. 10) po dodaniu preparatu fitazy mikrobiologicznej (Natuphos) 
wprowadzającego 500 jednostek aktywności fitazy∙kg–1 paszy do diety zawierającej 
4,8 g P ogólnego i 3,7 g P fitynowego oraz 120 FTU∙kg–1 fitazy natywnej. 

W doświadczeniu tym nie stwierdzono jednak istotnych różnic w strawności P u 
loch w okresie niskiej ciąży. Autorzy wyliczyli, że przy oznaczonej strawności pasza 
podawana zwierzętom bez dodatku fosforanu pokrywała zapotrzebowanie na fosfor 
w 37, 56, 60, 50, 29 % (bez fitazy) i w 59, 95, 89, 92, 62% (z dodatkiem fitazy), 
odpowiednio w grupie prosiąt, rosnących świń, loch nisko– i wysokoprośnych 
oraz karmiących. Wyniki te sugerują, że uzupełnienie pasz dla świń fitazą 
zwiększa strawność P i pozwala na zmniejszenie dodatku fosforanów, co ogranicza 
zanieczyszczenie środowiska wydalanym fosforem, obniża zawartość popiołu w 
paszy i zwiększa margines bezpieczeństwa żywieniowego. Jednak w większości 
pasz mimo ograniczenia dodatku fosforanów przez dodatek fitazy nie da się jednak 
ich całkowicie wyeliminować. Dostępność P z fosforanów jest dużo większa niż 
z pasz roślinnych, jednak jest ona bardzo zmienna. W przeglądzie dokonanym 

Tabela 10. Strawność pozorna fosforu świń żywionych dietami z lub bez fitazy. 
[Kemme et. al., 1997]

Table 10.  Apparent phosphorus digestibility in pigs fed diets with or without 
phytase.

 

Dieta                       Diet
Strawność P  Digestibility of P

Kontrolna 
Control

Z fitazą
With phytase

Istotność
Effect of

Tuczniki:                Fattening pigs:
           ok. 35 kg     about 35 kg 23,0 36,6 <0,001
          ok. 70 kg      about 70 kg 26,0 43,2 0,001
Lochy prośne:        Pregnant sows:
          60 dzień         60 day 13,7 20,4 0,235
        100 dzień       100 day 18,3 33,3 0,031
Lochy karmiące:     Lactating sows:
         10 dzień         10 day 19,4 40,8 <0,001
         25 dzień         25 day 19,2 41,2 <0,001
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przez Fandrejewskiego, [1997] wykazano, że strawność P w różnych fosforanach 
zmienia się w zakresie od 52 (dwu-wapniowy uwodniony: CaHPO4∙H2O) do 95% 
(jedno-amonowy: NH4H2PO4). Fitaza ma także niewielki wpływ na strawność 
białka i aminokwasów. Mroz i in. [1995] stwierdzili po dodaniu fitazy ok. 2% wzrost 
jelitowej strawności aminokwasów. W badaniach własnych [Weremko i in., 2001a] 
stwierdzono, że rodzaj dodawanej fitazy nie ma wpływu na strawność fosforu, 
natomiast wzrost strawności białka i energii może być różny w zależności od rodzaju 
zastosowanego preparatu fitazy (tab. 11). 

Tabela 11.  Strawność pozorna (%) fosforu, białka i energii w dawce podstawowej 
oraz z dodatkiem fitazy mikrobiologicznej A lub B.

Table 11.  Apparent digestibility (%)  of phosphorus, protein and energy of basal 
and phytase (A or B) supplemented diets.

 

Składnik
Nutrient

Pasza podstawowa
Basal diet

Pasza podstawowa + fitaza
Basal diet  +  phytase
A B

Fosfor 
Phosphorus 34 +12,7** +13,5**

Białko ogólne 
Crude protein 77,5 +4,5** +3,1*

Energia brutto,  MJ 
Gross energy 80,0 +3,5** +1,6*

* P<0,05, ** P<0,01

Emisja amoniaku

Azot zawarty w kale jest obecny głównie w formie białka, a azot w moczu jest 
obecny w formie mocznika. Mocznik jest łatwo hydrolizowany przez enzym ureazę 
do dwutlenku węgla i amoniaku. Ureaza jest produkowane przez liczne typy mikro-
organizmów, które są obecne w kale lecz nie ma ich w moczu [Elzing i Swierstra, 
1993]. Dlatego mocznik zawarty w moczu gnojowicy (która zawiera i kał) jest naj-
ważniejszym czynnikiem wpływającym na emisje amoniaku [Aarnink i in. 1993]. 
W rolnictwie możemy rozpatrywać dwa aspekty uwalniania amoniaku: pierwszy 
będzie stanowiła koncentracja amoniaku we wnętrzu budynków inwentarskich od-
działywująca na zdrowie pracowników i zwierząt, a drugi jego emisja z budynków 
do atmosfery przyczyniająca się do zanieczyszczenia powietrza. Drugi aspekt jest o 
tyle poważniejszy, że nie stanowi zagrożenia miejscowego, ale globalnego. Wylicze-
nie parowania amoniaku jest bardzo ważne nie tylko ze względu na zmniejszenie za-
nieczyszczenia powietrza, ale także, ma to wpływ na jakość gnojowicy jako nawozu 
i na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. Dourmad i in. [1999] dokonali 
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oszacowania emisji amoniaku z różnicy między ilością N mierzonego w gnojowicy 
i obliczoną ilością tego pierwiastka wydaloną przez świnie. Autorzy wykorzystali 
dane z wielu badań francuskich prowadzonych na wszystkich kategoriach świń, róż-
nych genotypów, utrzymywanych na podłogach rusztowych i żywionych dawkami 
zawierającymi standardową lub ograniczoną ilość białka. Wyliczyli, że ilość azotu w 
gnojowicy jest dobrze przewidywalna z całkowitego wydalania N (R2=0.99) i stano-
wi 74%, a straty amoniaku do powietrza budynków wynoszą 25% tego wydalania. 
Uwalnianie amoniaku występuje również podczas przechowywania gnojowicy poza 
budynkami. Straty wynoszące 5÷10% azotu gnojowicy zależą od kilku czynników 
takich jak: koncentracja azotu w gnojowicy, pH, temperatura i wielkość powierzchni 
parowania gnojowicy oraz okresu jej przechowywania.

W badaniach nad ograniczeniem emisji NH3 w produkcji świń stwierdzono, 
podobne obniżenie w wydalaniu N i emisji amoniaku, co wskazuje na to, że straty 
amoniaku są proporcjonalne do wydalania azotu [Latimier i Dourmand., 1993]. 
Wydajnym sposobem ograniczenia parowania amoniaku może być żywienie świń 
dawkami nisko białkowymi, jednak o zbilansowanej zawartości aminokwasów. 
W badaniach własnych na rosnących świniach [Raj i in., 2001] stwierdzono, przy 
obniżeniu zawartości białka ogólnego z 18 do 15% w dawce ze zbilansowanym 
składem aminokwasowym lepsze o ponad 8 punktów procentowych wykorzystanie 
azotu. Wzrostowi wykorzystania N towarzyszył spadek jego wydalania z 2.01 do 
1.82 kg(tab. 12). 

Tabela 12. Wpływ poziomu białka w diecie na wyniki przyżyciowe i bilans azotu 
rosnących świń  (25-70 kg). 

Table 12. Effect of dietary protein level on performance and nitrogen balance in 
growing pigs (25-70 kg).

Wskaźniki                  Indices
% białka w paszy, protein in feed

18 % 15, 1 %

Pobranie paszy, kg ∙d–1    Feed intake, kg ∙d–1 1,94 1,99
Dzienne przyrosty, g        Daily gain, g 730 735
Wykorzystanie paszy, kg ∙kg–1 
                 Feed conversion ratio, kg ∙kg–1 2,68 2,60

N pobrany, kg                   N intake, kg 3,41A 2,77B

N  odłożony, kg                N retained, kg 1,19 1,20
N wydalony, kg                N excreted, kg 2,01A 1,82B

N wykorzystany, %          N  utilization, % 35,1A 43,5B

Innym równie istotnym sposobem ograniczenia emisji amoniaku jest ograni-
czenie wydalania mocznika w moczu. W różnych badaniach [Canh i in., 1997; Low, 
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1985,] wykazano, że można przesuwać wydalenie N z mocznika moczu do białka 
bakteryjnego zawartego w kale poprzez dodatek do diety fermentacyjnych polisa-
charydów nieskrobiowych. Z wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Fi-
zjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (dane nie publikowane), przedsta-
wionych w tab. 13 wynika, że zwiększenie zawartości włókna przez 20% dodatek 
do paszy suszu z traw nie obniża wykorzystania N i P a istotnie obniża wydalenie 
azotu w moczu. 

Tabela 13. Wpływ żywienia dietą o wysokiej zawartości włókna na wyniki przyżyciowe 
i bilans N i P (g ·szt.–1)  rosnących świń (25-105kg). 

Table 13.  Effect of  diet with high fibre content on growth performance and N and P 
balance (g · pig–1) in growing pigs (25-105kg)

Wskaźniki   Indices
Dieta    Diet

kontrolna
Control 

Wysoko-włóknista
High fibre diet

Zawartość włókna surowego, g ∙kg-1

                Crude fibre content, g ∙kg-1
38,2 76,6

Średni dzienny przyrost, g
                 Average daily gain, g 943a 897b

Pobranie paszy              Feed intake, kg 2,45a 2,63b

Wykorzystanie paszy, kg ∙kg-1

                Feed conversion ratio, kg ∙kg-1
2,61a 2,94b

Pobranie N            N  intake 6261 6454

Odłożenie N          N retained 1814 1941

Wydalenie N:        N  excreted: 4447 4513

 N w moczu         N  in urine 3289a 2659b

 N w kale              N in faeces 1167a 1854b

Wykorzystanie N, %       N utilization, % 29 30

Pobranie P                    P intake 1094 1145

Odłożenie P                  P retained 371 380

Wydalenie P                 P excreted 723 765

Wykorzystanie P, %     P utilization, % 34 33
a,b P<0,05 

Przytoczone wyniki badań nad zmniejszeniem emisji związków azotowych 
i fosforu z produkcji trzody chlewnej wskazują, że istnieją realne możliwości 
ograniczenia ich powstawania. Najważniejszym w tym względzie wydaje się: 
dokładne poznanie zapotrzebowania świń i adekwatne do niego ich żywienie, 
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normowanie pasz wg aminokwasów dostępnych i fosforu dostępnego lub strawnego, 
wykorzystanie aktywności fitazy zawartej w niektórych paszach lub stosowania 
dodatku fitazy komercyjnej, odpowiedniego doboru fosforanów do typu mieszanki 
oraz lepszego bilansowania energii i aminokwasów egzogennych.  

Podsumowanie 

Odchody z chlewni stanowią znacznie większe zagrożenie dla środowiska 
niż odchody z obór. Wzrost opłacalności produkcji obydwóch działów produkcji 
zwierzęcej wiąże się ze wzrostem wydajności zwierząt, eliminowaniem z chowu 
zwierząt niskoprodukcyjnych, precyzyjnym normowaniem pasz, co wymaga 
zarówno dobrego poznania wartości pokarmowej pasz jak i dokładnego określenia 
potrzeb pokarmowych danego zwierzęcia. Wszystkie te działania mają także wpływ 
na „produkt uboczny” - na skład odchodów a następnie nawozów organicznych. 
Określenie jednolitego standardu dla wszystkich gospodarstw z wyżej wymienionych 
powodów jest niezmiernie trudne i może być obarczone znacznym błędem 
szacowania. 
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Dagmara Weremko

THE INFLUENCE OF FEEDING AND KEEPING THE ANIMALS ON THE 
AMOUNT AND COMPOSITION OF EXCREMENTS FROM PIGS

Summary 

In recent years pig production has been continuously intensified. This has 
resulted in a environmental problems related to a surplus of  animal manure, 
exceeding the nutrient needs of the plants. According to the legislation, the annual 
amount of nitrogen from animal manure should not exceed 170kg ha–1. In this paper 
the development of pigs production, the chemical composition of pigs faeces, urine, 
manure and slurry in relation to keeping conditions and the amount of manure and 
slurry produced by differ category of pigs are described. The actual situation for 
nitrogen and phosphorus consumption, utilization and losses in piglets, weaners and 
fattening pigs is also described. It was calculated that on average 69% of the N 
and 67% of the P consumed by the pigs is excreted. However, the distribution of  
these excreted  elements between faeces and urine is different. Urinary N excretion 
represented 50% of N intake and above 70% of total excretion while urinary P 
excretion is on lower level. Excretion of N and P by the animals can be reduced 
by an increase in their utilization. The rice of the efficiency of utilization in case 
of nitrogen can be achieved by ensure adequate protein and amino acid supplies 
according to the growth potential of the animals or their physiological status and 
also by the improve dietary amino acid balance and consequently reduce the protein 
content in the diet. Similarly, in case of phosphorus, improving the efficiency of P 
utilization by the pigs requires the supply appropriate for the growth potential and 
physiological needs of the animals. The improvement of P digestibility by providing 
the enzyme phytase to the diet or suitable kind of phosphate to type feed could lead 
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to decrease in P excretion. The use of above feeding techniques, may contribute to 
the reduction by 20% of N and P excretion by the pigs and ammonia losses in the 
atmosphere. The nutritional basis for these improvements is described.

dr Dagmara Weremko - d.weremko@ifzz.pan.pl
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN  
05-110 Jabłonna  
ul. Instytucka 3



ILOŚĆ AZOTU DOSTARCZANEGO W NAWOZACH NATURALNYCH 
W ZALEŻNOŚCI OD OBSADY ZWIERZĄT

Jerzy Kopiński, Andrzej Madej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
 Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Abstrakt

W pracy dokonano próby określenia ilości  azotu dostarczanego w nawozach 
naturalnych w odniesieniu do dużej jednostki przeliczeniowej zwierząt, na 
podstawie wyników bilansu azotu brutto sporządzanych na poziomie kraju, regionu i 
gospodarstwa. Obliczone wartości wskaźnika pozwoliły na określenie dopuszczalnej 
obsady zwierząt na poziomie 2 DJP·ha-1 UR, pozwalającej na spełnienie jednego z 
wymogów Dyrektywy Azotanowej.
Słowa kluczowe:  nawozy naturalne, obsada zwierząt, bilans azotu.

Abstract 

In the paper the attempt was made to determine the amount of nitrogen in orga-
nic fertilizers produced by livestock  unit. The base of calculation was gross nitrogen 
balance made on country, regional and farm level. It was proved that for fulfilling the 
requirements of Nitrate Directive the admissible load of animals should not exceed 
2 livestock units per ha of agricultural land.
Key words: manure,  livestock load, gross nitrogen balance.

Wstęp

Działalność rolnicza ingeruje w znacznym stopniu w naturalny obieg składników 
pokarmowych roślin i zwierząt [Kopiński 2007]. W zintegrowanym rolnictwie obieg 
składników pokarmowych powinien być możliwe zamknięty ale ich ubytek z użyt-
kowymi plonami roślin musi być wyrównywany poprzez stosowanie nawozów natu-
ralnych i mineralnych. W obrębie gospodarstwa obieg składników, w zależności od 
typu i kierunku produkcji, w znacznej mierze zależy od obsady inwentarza. Zwierzęta 
otrzymują składniki w paszach gospodarskich i z zakupu, ale oddają je w nawozach 
naturalnych. Nawozy te, wywierają korzystny  wpływ na wzrost , rozwój i plonowanie 
roślin  oraz wzbogacają glebę w materię organiczną [Maćkowiak 1997]. Jednak sto-
sowane nieracjonalnie mogą powodować  zagrożenia dla środowiska przyrodniczego 
[Kopiński 1999], gdyż nadmiar azotu i fosforu przemieszcza się do wód gruntowych 
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i otwartych, oraz następuje ulatnianie związków azotu do atmosfery [OECD 1999]. 
Zagadnienia związane z ograniczeniem zagrożeń środowiskowych powodowanych 
przez rolnictwo znalazły swoje miejsce w Dyrektywie Azotanowej (91/676/EEC) 
[Zbiorowa 1997], obowiązującej wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej 
(UE). W kwestii dotyczącej nawozów naturalnych określa ona roczną maksymalną 
dawkę azotu w ilości nie przekraczającej 170 kg N*ha-1 użytków rolnych [Zbiorowa 
2003]. Występują natomiast duże rozbieżności w zakresie dopuszczalnej obsady zwie-
rząt jako prostego wskaźnika agro-środowiskowego Stwierdzenie to stanowiło jedną  
z przesłanek do podjęcia próby określenia ilości azotu dostarczanego w nawozach 
naturalnych, w odniesieniu do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) zwierząt. 

Metodyka badań

 Do określenia ilości azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w odniesieniu 
do DJP zwierząt gospodarskich wykorzystano wyniki bilansów azotu sporządzane 
metodą „na powierzchni pola”. W metodzie tej po stronie przychodów uwzględnia 
się ilości składników dopływających w formie nawozów mineralnych i naturalnych 
oraz opad z atmosfery i jego biologiczne wiązanie przez bakterie symbiotyczne i 
wolnożyjące, a także składniki dostarczane w materiale siewnym i innych częściach 
roślin. [Hansen 2000]. Po stronie rozchodowej bilansu uwzględnia się natomiast ilo-
ści składników w plonach głównych roślin zbieranych z gruntów ornych i użytków 
zielonych oraz w dających się określić, zbieranych plonach ubocznych (tab. 1). 

Od 2003 roku metoda ta określana jest jako „bilans azotu brutto”, a jego saldo za-
wiera oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także straty gazowe w postaci 

Tabela 1. Elementy bilansu składników mineralnych
Table 1.  Elements of nutrient balance

Oznaczenie 
Specification

Składowe elementy bilansu azotu brutto 
Element of nitrogen gross balance

Smin Nawozy mineralne; Fertilizer
Sorg Nawozy naturalne; Manure
Smsi Materiał siewny i sadzeniaki; Seeds and tubers
Nsym Azot wiązany symbiotycznie; Symbiotic fixation
Natm Azot w opadzie z atmosfery; Atmosferic deposits
Swyn Pobranie z plonami roślin; Crop outtake

SgNB Saldo bilansu brutto azotu (N); Nitrogen gross balance
SgNB = Sorg + Smin + Smsi + Nsym + Natm – Swyn
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amoniaku (NH3) i tlenków azotu (NOx), powstające w trakcie produkcji zwierzęcej 
oraz przy przechowywaniu i stosowaniu nawozów naturalnych, a także azotowych 
nawozów mineralnych [Kopiński 2007].

Do wykonania obliczeń na potrzeby opracowania wykorzystano wyniki „bilan-
su azotu brutto” (gross nitrogen balances) [OECD 2004] dla Polski obejmujące lata 
1985-2005 oraz dla 16-tu województw z lat 2002-2005. Ponadto stosując tę sama 
metodę dokonano obliczeń bilansu azotu brutto z 2005 roku dla 24 gospodarstw 
reprezentujących trzy różne kierunki produkcji (wielokierunkowe, produkcja mle-
ka, produkcja trzody chlewnej). Gospodarstwa te zlokalizowane były w wojewódz-
twach: lubelskim i podlaskim, należących do środkowo-wschodniego makroregio-
nu [Kopiński 2006b]. Uwzględniono również wyniki badań prowadzonych w 2002 
roku w 53 gospodarstwach z województwa podlaskiego [Madej i in. 2005]. Były to 
gospodarstwa prowadzące produkcję bydlęcą i mieszaną. Bilanse składników mi-
neralnych dla gospodarstw  sporządzono  posługując się programem MACROBIL 
[Fotyma i in. 2001].

Wyniki badań

W Polsce ilość azotu dostarczanego w nawozach naturalnych stanowi, po 
nawozach mineralnych, drugą znaczącą pozycję w przychodowej stronie bilan-
su azotu brutto [Kopiński 2006a]. Udział ten w ostatnich latach wynosił ok. 28-
30% ogólnego dopływu azotu do produkcji roślinnej.  W bilansie azotu brutto 
ilość azotu w nawozach naturalnych obliczana jest na podstawie danych doty-
czących pogłowia zwierząt w poszczególnych kategoriach (stan sztuk średnio 
w roku) oraz jednostkowej ilości azotu w nawozach naturalnych od poszcze-
gólnych grup zwierząt [Jadczyszyn i in. 2000, Maćkowiak i in. 1996] (tab. 2).

Współczynniki te są co roku akceptowane przez Sekretariat OECD przy ak-
tualizacji bilansów azotu. Ostatnia ich korekta nastąpiła w październiku 2006, a 
wyniki zostały wykorzystane w raportach i opracowaniach OECD [2007]. Podane 
współczynniki nie uwzględniają strat gazowych azotu podczas ulatniania amoniaku 
w trakcie produkcji zwierzęcej, gdyż wielkość ta została arbitralnie przyjęta na po-
ziomie 15% całkowitej, oszacowanej ilości azotu w puli nawozów naturalnych. 

W tabeli 3 zamieszczono wybrane wskaźniki dotyczące produkcji zwierzęcej  
i wyników bilansu brutto dla całej Polski i poszczególnych województw, obliczone 
wg metody OECD. Średnia wartość wskaźnika dostarczania azotu w nawozach na-
turalnych w odniesieniu do 1 DJP wyniosła według danych regionalnych ok. 79 kg, 
a dla danych dla Polski obejmujących okres 21 lat ,średnio 72,4 kg N·DJP-1. Zróżni-
cowanie tego wskaźnika wynika ze zmian w strukturze pogłowia zwierząt inwentar-
skich występujących w poszczególnych latach i różnic regionalnych. To zróżnico-
wanie regionalne widoczne jest szczególnie w wartościach nadwyżek bilansowych 
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i we wskaźniku efektywności wykorzystania azotu, na które znaczący wpływ mają 
pozostałe elementy składowe bilansu. Są nimi głównie poziom nawożenia mineral-
nego i wielkości uzyskiwanych zbiorów (plonów) roślin.

Potwierdzeniem znaczenia wpływu określonej struktury pogłowia zwierząt na 
wartości badanych wskaźników są wyniki dla  grup gospodarstw różniących się kie-
runkami produkcji (tab. 4). Najniższą wartość wskaźnika dostarczania azotu w na-
wozach naturalnych w odniesieniu do 1 DJP zanotowano w gospodarstwach specjali-
zujących się w produkcji mleka. Jednocześnie gospodarstwa te charakteryzowały się 
najwyższą efektywnością wykorzystania azotu. Z kolei odmienna sytuacja wystąpiła 
w grupie gospodarstw zajmujących się  intensywną produkcją trzody chlewnej.

Tabela 2.  Ilości azotu w nawozach naturalnych dla różnych grup zwierząt gospo-
darskich średnio w ciągu roku

Table 2.  Coefficients to convert livestock numbers into manure nitrogen quantity 
and coefficients to livestock load

Lp. 
No

Kategorie i grupy zwierząt gospodarskich
Category and group of livestock

Współ-
czynniki 
N kg szt. 
śr. rok-1

Coefficients  
N kg·head 

year-1

Współ-
czynnik 
DJP*

Coeffi-
cients LU

1 Cielęta w wieku poniżej roku, Bovine animals < 1 year 18,0 0,15 i 0,30
2 Młode bydło w wieku 1 – 2 lat, Bovine animals 1-2 years 36,0 0,80
3 Jałówki cielne powyżej 2 lat,Heifers 40,0 1,00
4 Krowy dojne – ogółem,Dairy cows -total 60,0 1,00
5 Pozostałe bydło (buhaje),Other cattle 55,0 1,40
6 Prosięta o wadze do 20 kg, Piglets < 20 kg 2,5 0,02
7 Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg, Pigs 20-50 kg 9,0 0,07
8 Tuczniki  o wadze powyżej 50 kg,Fattening pigs > 50 kg 12,0 0,14
9 Knury; Boars 15,0 0,40

10 Lochy – ogółem; Sows – total 14,0 0,35
11 Owce – ogółem; Sheep – total 8,0 0,10
12 Kozy – ogółem; Goats – total 7,0 0,10
13 Brojlery; Broilers 0,43 0,004
14 Nioski kurze; Layers 0,70 0,004
15 Kaczki; Ducks 0,70 0,004
16 Indyki; Turkeys 1,50 0,024
17 Gęsi; Geese 1,50 0,008
18 Konie – ogółem; Horses – total 50,0 1,20

*- wg MRiRW na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r.  
(Dz. U. Z 2004 r., nr 257, poz. 2573)
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki produkcji zwierzęcej i bilansu azotu brutto dla Polski 
(lata 1985-2005) oraz 16 województw (lata 2002-2005)

Table 3.  Selected indicators of animal production and gross nitrogen balance for 
Poland (1985-2005 years) and 16 voivodships (2002-2005 years)

Województwa 
Voivodships

Obsada  
zwierząt 

LU 
DJP·ha-1 

UR

Sorg 
kg  

N·ha-1 
UR

Wskaźnik 
Norg 

Coefficient 
 

kg N·DJP-1

SgNB 
kg  

N·ha-1 
UR

Efektywność 
wykorzystania 

azotu 
Nitrogen 
efficiency 

(%)
Dolnośląskie 0,18 15,4 83,3 16,7 80,5
Kujawsko-pomorskie 0,53 41,9 79,7 79,0 48,7
Lubelskie 0,37 28,0 75,6 42,1 59,4
Lubuskie 0,25 20,6 83,8 59,9 43,3
Łódzkie 0,50 39,3 78,7 73,4 44,4
Małopolskie 0,48 36,3 75,7 34,5 65,7
Mazowieckie 0,51 38,5 75,8 40,6 59,2
Opolskie 0,34 28,1 82,7 40,9 68,0
Podkarpackie 0,34 26,1 76,2 21,7 71,7
Podlaskie 0,63 44,4 70,6 43,9 61,6
Pomorskie 0,35 28,2 80,8 53,9 53,0
Śląskie 0,38 32,1 84,4 35,6 63,4
Świętokrzyskie 0,40 29,4 74,2 40,9 57,4
Warmińsko-mazurskie 0,43 31,4 72,7 44,9 58,4
Wielkopolskie 0,62 52,3 84,4 68,6 52,0
Zachodnio-pomorskie 0,18 14,7 83,1 50,7 51,1
Średnia; average 0,41 31,7 78,9 46,7 58,6
Wartości; values MIN 0,16 13,3 70,2 16,7 43,3
Wartości; values MAX 0,67 55,2 85,0 79,0 80,5
POLSKA; POLAND 0,54 38,6 72,4 50,8 58,3
Wartość; value - MIN 0,39 28,9 69,0 35,0 50,8
Wartość; value - MAX 0,74 50,8 78,6 77,2 67,8
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Bilans składników mineralnych sporządzany za pomocą systemu MAC-

ROBIL wykonywany jest także metodą „na powierzchni pola”. Zasadnicza róż-
nica i nowość tego systemu polega na obliczaniu składników nawozowych (w 
tym i azotu) za pomocą tzw. modelu SFOM [Jadczyszyn i in. 2000]. W modelu 
tym określenia masy nawozów naturalnych i zawartych w nich ilości skład-
ników nawozowych, powstających w trakcie produkcji zwierzęcej, dokonu-
je się wykorzystując standardowe ilości odchodów (kału i moczu) od zwierzę-
cia. Wielkości te zostały wyznaczone dla gatunków i grup użytkowych zwierząt  
w oparciu o założoną standardową (przeciętną) ilość, rodzaj i strawność zadawanej 
paszy. Ponadto model ten uwzględnia różne systemy utrzymania zwierząt i związa-
ny z tym poziom zapotrzebowania słomy przeznaczanej na ściółkę oraz ilość zuży-
wanej wody. Pomimo takiej szczegółowości nie precyzuje on w większym stopniu 

Tabela 4.  Wybrane wskaźniki produkcji zwierzęcej i bilansu azotu brutto wg metody 
OECD w grupach gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji 
w latach 2004-2005

Table 4. Selected indicators of animal production and gross nitrogen balance 
according OECD methods for groups farm with a different kinds of 
production in 2004-2005 years

Kierunek produkcji 
gospodarstw

Kind of production 
farms

Obsada 
zwierząt-

LU
DJP·ha-1 

UR

Sorg kg 
N·ha-1 

UR

Wskaźnik 
Norg 

Coefficient
kg N·DJP-1

SgNB kg  
N·ha-1 

UR

Efektywność 
wykorzystania 

azotu
Nitrogen 

efficiency(%)

Wielokierunkowe
Multidirectional 
production

0,93 66,4 71,8 86,1 53,6

Produkcja mleka
Milk production

1,42 94,5 66,4 84,1 64,2

Tucz trzody chlewnej
Pigs production

2,28 167,8 73,7 172,6 35,4

Produkcja roślinna 
Crops production 0,02 1,4 70,0 64,9 55,5

Średnia wartość; 
Average value 

1,36 97,2 71,4 105,6 48,4

Wartości; values  MIN 0 1,4 61,7 -29,0 19,8

Wartości; values MAX 4,00 306,7 76,7 331,0 161,0
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wyników bilansów w gospodarstwach o zróżnicowanych (specyficznych) modelach 
żywieniowych zwierząt i systemach produkcji, np. w wysoce specjalistycznych jed-
nokierunkowych gospodarstwach drobiarskich bądź trzodowych, czy też w gospo-
darstwach ekologicznych. Dość dobrze sprawdza się natomiast do wyliczania sald 
bilansów dla typowych, przeciętnych warunków produkcji. W chwili obecnej pro-
gram ten ulega ciągłej ewolucji uwzględniającej uwagi użytkowników. 
 W tabeli 5 zamieszczono wybrane wskaźniki dotyczące wyników bilansu 
azotu sporządzonego wg systemu MACROBIL w dwóch grupach gospodarstw 
rolnych. Pomimo ich ukierunkowania produkcyjnego, były to gospodarstwa pro-
wadzące umiarkowanie intensywną produkcję zwierzęcą, z jednocześnie wy-
soką efektywnością wykorzystania azotu. Jednak wyliczone wartości wskaź-
nika dostarczania azotu w nawozach naturalnych od 1 DJP były zbliżone po-
ziomem do omówionych wyżej grup gospodarstw (tab. 4) i wyniosły średnio  
ok. 68 kg N·DJP-1.

Tabela 5.  Wybrane wskaźniki produkcji zwierzęcej i bilansu azotu „na powierzchni 
pola” wg systemu MACROBIL w grupach gospodarstw rolnych o różnych 
kierunkach produkcji w 2002 roku

Table 5.  Selected indicators of animal production and soil surface nitrogen balance 
of MACROBIL system for groups farm with a different kinds of production 
in 2002 year

Kierunek produkcji 
gospodarstw

Kind of production 
farms

Obsada 
zwierząt

LU
DJP·ha-1 UR

Sorg  
kg N·ha-1 

UR

Wskaźnik 
Norg 

Coefficient
kg N·DJP-1

SgNB

kg N·ha-1 
UR

Efektywność 
wykorzystania 

azotu
Nitrogen 

efficiency(%)

Produkcja mleka
Milk production

0,61 40,9 67,6 37,3 73,0

Wielokierunkowe
Multidirectional 
production

0,44 30,1 68,0 29,1 76,4

Średnia wartość; 
Average value 

0,54 36,6 67,7 34,0 74,4

Wartości; values  
MIN 0,16 6,0 50,0 -32,0 35,0

Wartości; values 
MAX 1,46 95,0 77,1 116,0 140
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Wnioski

1. Ilość  azotu w nawozach naturalnych w odniesieniu do 1 DJP wynosiła średnio 
od 67,7 do 78,9 kg·DJP-1 dla różnych poziomów gospodarowania i systemów 
obliczeń bilansu azotu.

2. Badania potwierdziły użyteczność obsady zwierząt, jako wskaźnika intensywno-
ści produkcji zwierzęcej, do wstępnej (uzupełniającej) oceny oddziaływań śro-
dowiskowych produkcji rolnej. Pełniejsza ocena, uwzględniająca różne źródła 
przepływu składników nawozowych, możliwa jest na podstawie sporządzanych 
bilansów.

3. Uwzględniając wymagania Dyrektywy Azotanowej, dotyczące ochrony środo-
wiska przyrodniczego, dopuszczalna obsada zwierząt nie powinna przekraczać 
2 DJP·ha-1 UR.
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Jerzy Kopiński, Andrzej Madej

ATTEMPT DETERMINATION OF NITROGEN COEFFICIENT
INTO MANURE IN DEPENDENCE OF THE LIVESTOCK LOAD

Summary

 The growth production intensity of agricultural are causes significant interfe-
rence to natural circulation of mineral nutrients. In sustainable agriculture the cyc-
le of nutrients: fertilizers-soil-plants should be as closed as possible. One of these 
methods of used for evaluation deficit and flow nitrogen in environment, proposed 
by international organisations such as OECD, is the soil surface gross nitrogen and 
phosphorus balance. This balance measures the difference between the nutrient in-
puts to an agricultural system (mainly from livestock manure and chemical fertili-
zers) and the outputs of nutrients from agricultural (mainly uptake by crops and fo-
rage). And also, the questions that have taking into consideration purpose concerning 
limitation threat environmental was found place in Nitrogen Directive. It defines 
annual maximum dose of application nitrogen concerning in organic fertilizers at the 
level 170 kg per ha AL within year. This publication presents take attempt determi-
nation of nitrogen coefficient into manure in refer to the livestock load on the basic 
gross nitrogen balances results on country, regional level and in groups farm with 
a different kind of production. The analysis showed that average values of nitrogen 
coefficient into manure in refer on 1 LU was found in range 67.7-78.9 kg N. The 
results of researches were confirmed that livestock load as an indicator of intensity 
production maybe a very useful for assessment of the impact agricultural (animal) 
production on the environment. The fullest evaluation of taking into consideration 
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different sources flow mineral nutrients it is possible on base of composed balances. 
Demand of requirements taken into consideration in Nitrogen Directive concerning 
environmental protection the admissible livestock load should not be highest than 2 
LU·ha-1 AL. 

Dr Jerzy Kopiński
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, IUNG-PIB
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
E-mail: jkop@iung.pulawy.pl; amjan@iung.pulawy.pl
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Abstrakt
 

W pracy omówiono różne technologie waloryzacji obornika. Przedstawiono 
zakres badań prowadzonych nad kompostowaniem obornika w AR w Poznaniu 
oraz PIMR, PP i IBMER. Wykazano zmiany mikrobiologiczne, fizyczne i 
chemiczne, fitosanitarne oraz oszacowano poziom emisji gazowych w zależności 
od metody kompostowania. Omówiono wpływ czynników pogodowych na przebieg 
kompostowania. Wykazano, iż koszt technologii tlenowej z zastosowaniem aeratora 
jest niższy od technologii tradycyjnej.

Słowa kluczowe: obornik, technologia tlenowa i beztlenowa, efekt fitosanitarny, 
emisje gazowe,  aerator

Abstract

 Different technologies of manure valorization were described. The paper presents 
the range of research on manure composting process conducted at the Institute of 
Agricultural Engineering (Agricultural University of Poznań) and Industrial Institute 
of Agricultural Engineering, Poznań University of Technology, Institute for Buildings 
Mechanization and Electrification  of Agriculture. The microbiological, physical, 
chemical and phytosanitary changes were proved. The level of gaseous emissions 
in dependence on composting method was estimated. An influence of weather 
conditions on composting process was discussed. It has been shown that cost of 
aerobic technology with usage of aerator is lower in comparison with traditional 
one.

Key words: manure, aerobic and anaerobic technology, phytosanitary effect, gaseous 
emissions, aerator.
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Wprowadzenie

Mimo coraz szybszego rozwoju technologii produkcji bezściołowych, obornik 
jest podstawowym nawozem naturalnym stosowanym w krajowym rolnictwie. 
Odróżnia to w sposób znaczący polskie rolnictwo od zachodnioeuropejskiego, gdzie 
dominuje mniej korzystna dla środowiska intensywna produkcja zwierzęca połączona 
z wytwarzaniem dużych ilości gnojowicy. Tradycyjna metoda zagospodarowania 
obornika polega na przechowywaniu obornika w pryzmach ugniecionych celem 
wyparcia z nich powietrza, a następnie rozrzuceniu nawozu na polu w odpowiednim 
terminie agrotechnicznym i przyoraniu. Celem nawożenia obornikiem powinno być 
zapewnienie uzyskania najlepszego efektu nawozowego na glebę, przy obniżeniu 
strat składników w wyniku wymywania czy emisji gazowych oraz zminimalizowanie 
ryzyka przeniesienia do gleby wraz z obornikiem patogenów i szeregu niepożądanych 
substancji.

Dlatego też od początków XX wieku prowadzone są intensywne badania 
nad opracowaniem technologii ograniczających straty składników w czasie 
przechowywania obornika oraz zwiększających jego wartość nawozową. Obszarem 
szczególnie intensywnych badań już w pierwszym 20-leciu XX wieku były Niemcy, 
gdzie opracowano jedną z pierwszych nowoczesnych technologii waloryzacji 
obornika – tzw. metodę Krantza. Polegała ona na luźnym układania obornika 
warstwami o grubości ok. 50 cm, a następnie po zagrzaniu się warstwy w ciągu 
1-3 dni do temperatury ponad 50oC była ona ugniatana, po czym na nowo ręcznie 
układano następną warstwę [Marchwicki 1932]. W ten sposób osiągano pryzmę o 
wysokości do 5 m, a podwyższona temperatura w jej wnętrzu mogła utrzymać się 
nawet przez kilka miesięcy [Niklewski i in. 1936].

Obecnie z powodu przepisów mających na celu ochronę środowiska, w Europie 
oraz USA i Kanadzie tradycyjna technologia zagospodarowywania obornika jest coraz 
mniej stosowana, natomiast coraz szerzej rozwijają się technologie kompostowania 
obornika w wykorzystaniem do aeracji maszyn lub instalacji napowietrzających oraz 
wykorzystywania go jako substratu w mieszankach używanych w biogazowniach.

Technologia kompostowania obornika z zastosowaniem do napowietrzania 
rozrzutnika lub aeratora wcześniej niż w Europie, bo już w latach 70.-80. rozwijała 
się w USA i Kanadzie [ACSI-BIOREX 1989]. W Europie nad tym zagadnieniem 
podjęto badania na szeroka skalę głównie w latach 90., przede wszystkim we Francji 
i w Austrii. W Bretanii, obszarze zachodniej Francji, o największej intensywności 
produkcji bydła i trzody, od 1993 r. prowadzono szeroko zakrojone projekty badawcze 
we współpracy INRA Rennes oraz lokalnych organizacji rolniczych i producentów 
sprzętu rolniczego. Efektem badań było pojawienie się na rynku francuskim w 1996 r. 
pierwszego aeratora ciągnikowego firmy Jeantil przeznaczonego do kompostowania 
obornika. Ponadto wprowadzono zmiany legislacyjne umożliwiające kompostowanie 
obornika na powierzchni gleby jako alternatywy dla składowania go w warunkach 
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beztlenowych na płycie gnojowej. Właśnie możliwość uniknięcia bardzo dużych 
kosztów budowy płyt była podstawowym czynnikiem rozwoju technologii 
kompostowania we Francji.

W Polsce badania nad kompostowaniem obornika prowadzone są w Instytucie 
Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu od 1994 roku. We współpracy z 
PIMR Poznań, Katedrą Uprawy AR w Poznaniu, Politechniką Poznańską czy IBMER 
podjęto badania zmian właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych 
kompostowanego oraz składowanego beztlenowo obornika, zbadano również 
wielkość emisji gazowych (NH3, CH4, CO2 i N2O) z tlenowej i beztlenowej technologii, 
efekt zniszczenia chwastów i organizmów chorobotwórczych, szybkość tworzenia 
się próchnicy, wpływ efektu nawożenia kompostem w porównaniu do obornika i 
nawozów mineralnych, odporność kompostowanego obornika na intensywne opady w 
aspekcie wymywania składników i wielkość emitowanego ciepła z kompostowanego 
obornika. Dokonano również  kompleksowej oceny kosztów tradycyjnej technologii 
zagospodarowywania obornika w porównaniu z kompostowaniem z zastosowaniem 
różnych maszyn, w różnych wielkościach produkowanego obornika i przy różnych 
rozkładach odległości pól w gospodarstwie. Wyniki badań realizowanych w 
latach 1994-2006 w ramach 7 naukowych programów badawczych, krajowych 
i międzynarodowych, przedstawiono w ponad 50 recenzowanych publikacjach 
naukowych.

Definicja tlenowej i beztlenowej technologii zagospodarowywania obornika

Kompostowanie (czyli tlenowa technologia zagospodarowania obornika) polega 
na rozkładzie materii organicznej prowadzonym przez mikroorganizmy w warunkach 
tlenowych, co połączone jest zazwyczaj z procesem szybkiej mineralizacji i uwalniania 
dużych ilości energii cieplnej. Po okresie trwania intensywnej fazy termofilnej 
następuje wzrost procesów immobilizacji prowadząc w efekcie do uzyskania 
kompostu o zawartości próchnicy wyższej niż uzyskiwana w innych metodach [Huret 
1985, Mustin 1987]. Brak odpowiedniej aeracji kompostowanej masy, zwłaszcza w 
czasie pierwszych 2-3 tygodni kompostowania, gdy zapotrzebowanie na tlen jest 
największe, powoduje nie tylko zakłócenie prawidłowego przebiegu procesu (słabe 
nagrzewanie się masy), ale również sprzyja niekorzystnym przemianom fizycznym 
i chemicznym w nawozie [Dach 2000]. 

W odróżnieniu od kompostowania, w tradycyjnej, beztlenowej technologii 
przechowywania obornika podstawową zasadą jest odcięcie dostępu tlenu do wnętrza 
pryzmy. Uzyskuje się to poprzez uformowanie obornika w pryzmy i jak najszybsze 
zagęszczenie materiału celem wypchnięcia powietrza z wnętrza pryzmy. Należy też 
podkreślić, iż niedokładne ugniecenie pryzmy obornika, zwłaszcza w sytuacji dużej 
zawartości słomy w ściółce (powyżej 4-5 kg/DJP/dziennie), powoduje wystąpienie 
efektu biernej aeracji prymy, a w konsekwencji jej nagrzewania się. W ten sposób 
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występuje proces biernego kompostowania, nazywany w literaturze polskiej 
przechowywaniem „na gorąco” a w literaturze zachodniej „quasi” kompostowaniem. 
W wyniku braku odpowiedniego wymieszania i stopnia aeracji prowadzi on do 
uzyskania niskiej wartości nawozu przy dużych stratach gazowych azotu.

Zmiany mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w oborniku

Badania prowadzone w latach 1994-2004 na kompostowanym oraz składowanym 
beztlenowo oborniku pozwoliły na stwierdzenie, iż proces kompostowania przebiega 
w diametralnie odmienny sposób od tradycyjnego składowania beztlenowego [(Dach 
i in. 2004]. Dotyczy to zarówno zmian fizycznych i chemicznych, składu emitowanych 
gazów, jak i rozwoju i składu dominujących mikroorganizmów.  W technologii 
tradycyjnej najbardziej preferowaną metodą jest przechowywanie obornika „na 
zimno”, czyli unikniecie wystąpienia efektu podwyższonej temperatury. W trakcie 
przechowywania następują wówczas powolne procesy przemian beztlenowych, a 
najbardziej charakterystycznym zjawiskiem (poza temperaturą niewiele wyższą od 
temperatury otoczenia) jest utrzymywanie się wysokiego stężenia azotu amonowego 
[Amon 1998]. W ten sposób nawet po kilkumiesięcznym składowaniu obornik 
cechuje się nieprzyjemnym zapachem amoniaku i odorów, można też wyróżnić 
stosunkowo dobrze zachowaną słomę [Petit i in. 1990]. 

Zupełnie odmiennie przebiega proces kompostowania z zastosowaniem 
napowietrzania rozrzutnikiem lub aeratorem. Już pierwsze napowietrzenie pryzmy 
wywołuje efekt bardzo silnego wzrostu temperatury (nawet do 70-78oC), faza 
termofilna utrzymuje się przy prawidłowo prowadzonym kompostowaniu z reguły 
4-8 tygodni [Dach 2000]. Tak wysoka temperatura powoduje bardzo intensywne 
odparowywanie wody z obornika, co oprócz rozkładu materii organicznej i emisji 
dwutlenku węgla jest głównym powodem strat masy pryzm [ACSI-BIOREX 1989, 
Drieux 1994]. Wzrost ten jest tak intensywny, iż w czasie 6-8 tygodni kompostowania 
pryzmy mogą stracić średnio od 28% (w najgorszych warunkach kompostowania 
zimowego) do 52% masy w okresie wiosenno-letnim [Dach i in. 2004]. Wielu 
autorów wskazuje na jeszcze większe, dochodzące do 70% straty masy w okresie 
2-6 miesięcy kompostowania, podkreślając jednakże, iż związane są one przede 
wszystkim ze zmniejszeniem się zawartości wody oraz węgla [ACSI-BIOREX 1989, 
Petit i in. 1990, Drieux 1994]. Kontrastuje to ze zmniejszeniem się masy w czasie 
beztlenowego składowania obornika, które wynosi zazwyczaj między 12 a 20%. 
Jedynie w warunkach składowania w okresie wiosenno-letnim i przy oborniku o 
dużej zawartości słomy straty te w wyniku głównie odparowania wody mogą wynieść 
do 28%. W trakcie składowania obornika w warunkach beztlenowych nie występują 
znaczące zmiany pH oscylując w zakresie obojętnym lub lekko kwaśnym, z kolei w 
technologii tlenowej występuje bardzo szybki wzrost zasadowości kompostowanej 
masy do poziomu 8,5-9 w ciągu tygodnia od wykonania pierwszego napowietrzenia 



50 Jacek Dach, Zbyszek Zbytek

[Dach i in. 2004]. U schyłku fazy termofilnej pH młodego kompostu waha się z 
reguły między 8 a 8,5 i stabilizuje się w tym przedziale. Bardzo intensywne zmiany 
w pierwszych dwóch tygodniach kompostowania dotyczą także wzrostu zawartości 
popiołu oraz konduktywności. 

Stopień zmniejszenia się zawartości azotu amonowego w pryzmach stanowi 
największ różnic pomiędzy tlenowym i beztlenowym procesem waloryzacji 
obornika [Dach i in. 2004]. W oborniku bydlęcym składowanym beztlenowo, 
zmniejszenie zawartości azotu amonowego wyniosło średnio 28 %. Z kolei w 
oborniku kompostowanym spadek zawartości N-NH4 wyniósł między 79,8 a 
94% początkowej zawartości. Nie można jednak w żaden sposób utożsamiać 
zmniejszenia się zawartości azotu amonowego ze stratami poniesionymi w wyniku 
emisji amoniaku, bowiem we wszystkich badanych pryzmach ogólne straty azotu 
były 1,43-3,19 razy mniejsze niż zmniejszenie się ilości azotu amonowego [Dach i 
in. 2004]. Większość azotu amonowego w trakcie pierwszych dni kompostowania 
jest bowiem przekształcona w azot organiczny w wyniku konsumpcji frakcji N-
NH4 przez mikroorganizmy i włączenia go w organiczną formę jako składnika 
budulcowego komórek bakteryjnych [Mustin 1987]. Dowodzi tego również wzrost 
populacji organizmów termofilnych w badanych pryzmach średnio z 4,2x106 
do 1,36x107 w kompostowanym oborniku [Dach i in. 2006]. Z kolei w oborniku 
składowanym beztlenowo zanotowano zmniejszenie się ilości bakterii mezo i 
termofilnych odpowiednio z 4,2x106 do 8,5x105 i 4,68x1011 do 1,66x108. 

Kompost otrzymany z obornika w technologii tlenowej posiada brunatny 
kolor, zapach ściółki leśnej, jednorodną i drobnoziarnistą strukturę, która pozwala 
na rozrzucanie kompostu adapterami talerzowymi nawet do 20 m szerokości, przy 
bardzo dobrym stopniu pokrycia pola.

Efekt fitosanitarny w tlenowej i beztlenowej technologii

Obornik przechowywany w tradycyjny sposób i stosowany na polu może 
być źródłem wprowadzania do gleby wielu zanieczyszczeń biologicznych (nasion 
chwastów, drobnoustrojów chorobotwórczych, jaj i larw pasożytów) i chemicznych 
(antybiotyków, pestycydów, metali ciężkich i in.). W badaniach prowadzonych w 
AR w Poznaniu wykazano, iż w oborniku z różnych terenów Wielkopolski znajduje 
się średnio 8-13 zdolnych do kiełkowania nasion chwastów. Oznacza to, że w czasie 
nawożenia średnią dawką 30 t/ha wprowadza się do gleby z obornikiem 240-390 tys. 
zdolnych do kiełkowania nasion chwastów [Łowiński i in. 2006]. Z tego powodu 
jednym z pierwszych zadań badawczych dotyczących metod zagospodarowania 
obornika było określenie efektu fitosanitarnego zniszczenia nasion chwastów w 
tlenowej i beztlenowej technologii. Badania przeprowadzono w latach 1994 [Dach 
1994] i 2004 r. [Łowiński 2006]. W metodyce badawczej założono, iż nasiona będą 
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umieszczane w kompostowanym materiale (w rzeczywistych pryzmach w badaniach 
z 1994 r. oraz komorach bioreaktora w latach 2004) oraz dla sprawdzenia wyłącznie 
efektu temperatury również w cieplarkach z temperaturą regulowaną codziennie 
zgodnie z przebiegiem temperatury w składowanym beztlenowo i kompostowanym 
oborniku. Badania zdolności kiełkowania wykonano w Katedrze Uprawy Roli i 
Roślin AR w Poznaniu według standardowej metodyki określania siły kiełkowania 
nasion. Nasiona chwastów po wyjęciu z kompostu i obornika płukano w wodzie 
destylowanej i umieszczano po 100 sztuk na wilgotnej bibule, na szalkach Petriego. 
Zestawienie wyników z eksperymentu z 2004 r. przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wschodów nasion chwastów w do wiadczeniu nr 2 [ owi ski
i in. 2006] 

Table 1. The germination of weed seeds in experiment 2 

Kontrola Control   
Kom-
post Obornik  Manure   

Ro lina
plant

Próba
sample 27.09 05.10 12.10 Suma 

sum
Compo

st 24.09 05.10 12.10 25.10 Suma 
sum

A 87 10 0 97 0 4 41 8 53Pszenica 
B 79 14 0 93 0 4 33 6 43
A 0 27 17 44 0 41 5 46Chwastni

ca B 0 32 21 53 0 27 4 31
A   3 0 3 0 0 0 0ó tlica 
B   6 3 9 0 0 0 0
A   14 2 16 0 5 9 5 19Komosa
B   18 2 20 0 3 3 6
A   48 8 56 0 0 5 5Przytulia 
B   50 1 51 0 0 9 9
A 45 12 0 57 0 0 5 5Bodziszek
B 48 18 2 68 0 0 2 2
A   19 0 19 0 0 2 2W o nica

sina B   19 1 20 0 0 2 2
A 15 17 1 33 0 0 0 0Chaber
B 9 14 0 23 0 0 0 0
A 72 25 1 98 0 26 12 8 46

Rzepak
B 87 9 3 99 0 16 3 3 22
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Badania na obecność nasion chwastów w próbach, prowadzone zarówno w roku 
1994 jak i w 2004, wykazały bardzo wysoką skuteczność niszczenia patogenów. 
Żadnemu z nasion kompostowanych w warunkach termofilnych nie udało się 
skiełkować (tab. 1). Nasiona kompostowane były sczerniałe, włoski poobłamywane, 
a puch lotny skruszały. U przytulii zaobserwowano brak haczyków. Podczas badania 
pierwszego zauważono istotne różnice w kiełkowaniu nasion z kontroli oraz tych 
z kompostu. Żadne z nasion kompostowanych przy temperaturze powyżej 40ºC 
nie wzeszło, co dowodzi dużej skuteczności procesu kompostowania jako bariery 
dla przenoszenia nasion chwastów do gleby. Pasteryzacja obornika w procesie 
kompostowania może być, więc niezwykle ważnym elementem w ograniczeniu 
ilości chwastów, a tym samym stosowania herbicydów w rolnictwie. Ten aspekt 
jest szczególnie ważny w rolnictwie ekologicznym. Należy bowiem pamiętać, 
iż zabronione jest tam stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zaś 
podstawowym stosowanym nawozem jest obornik lub kompost. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż duża część nasion umieszczonych w tradycyjnie składowanym oborniku 
w warunkach beztlenowych wykazuje częściową zdolność do kiełkowania.

Emisje gazowe w tlenowej i beztlenowej technologii 

Podstawowym błędem w ocenie technologii kompostowania oraz tradycyjnej 
metody zagospodarowania obornika jest uwzględnianie emisji gazowych jedynie 
na etapie składowania pryzm. Tymczasem, dla całościowej oceny niezbędne jest 
oszacowanie emisji z obornika składowanego beztlenowo i kompostowanego w całej 
technologii, począwszy od wyprowadzenia obornika z budynku inwentarskiego, 
aż do jego wprowadzenia do gleby [Dach 2005]. Ta idea była tematem badań w 
projekcie KBN Emisje gazowe w różnych technologiach zagospodarowania obornika 
(2001-3), w którym po raz pierwszy w kraju przeprowadzono kompleksowe badania 
emisji ze składowanego, kompostowanego i rozrzucanego na polu obornika [Dach 
i in. 2004]. Do badań emisji z pryzm użyto tunelu aerodynamicznego, a do emisji 
z nawożonego pola zastosowano tunele Lockyer’a [Lockyer 1984]. Dodatkowo, 
w doświadczeniach zastosowano adiabatyczny bioreaktor do modelowania zmian 
fizyko-chemicznych oraz emisji gazowych z kompostowanego i składowanego 
beztlenowo obornika [Dach i in. 2003]. 

W wyniku badań stwierdzono, iż w czasie kompostowania obornika straty azotu 
ogólnego w wyniku emisji amoniaku są średnio nieco wyższe (11,9%) niż w przypadku 
beztlenowego przechowywania obornika (9,7%) [Dach i in. 2004]. Podobny poziom 
emisji z kompostowanego obornika uzyskał Sommer [2001] – 10%, jednak ze 
składowanego beztlenowo całkowita emisja była większa i wyniosła 18%. Z kolei 
Amon i in. [1998] uzyskali odwrotne wyniki (wyższa emisja przy kompostowanym 
oborniku), jednak należy podkreślić, iż napowietrzanie obornika odbywało się 
ręcznie, co mogło mieć znaczący wpływ na podniesienie wielkości strat amoniaku. 
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Trzeba jednak stwierdzić, iż o ile emisja amoniaku z kompostowanego obornika jest 
maksymalna tuż po napowietrzeniu i szybko zanika w ciągu kilku pierwszych dni 
po wykonaniu pierwszej aeracji (rys. 1), to w składowanym beztlenowo oborniku 
utrzymuje się, choć na niewielkim poziomie, przez cały okres przechowywania.

Rys 1. Zmiany emisji amoniaku z powierzchni kompostowanego obornika [Morvan i in. 
1998]

Fig. 1. Changes in ammonia emission from surface of composted manure

Rycina 1. Zmiany emisji amoniaku z powierzchni kompostowanego obornika 
Figure 1. Changes in ammonia emission from surface of composted manure 
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Dodatkowo badania emisji wykonane w czasie rozrzutu obornika i kompostu na 
polu wykazały, iż rozrzucany kompost nie emituje już amoniaku, co jest związane 
z bardzo niską zawartością N-NH4 w kompostowanym oborniku [Dach i in. 2004]. 
Tymczasem w badaniach polowych stwierdzono, iż obornik przechowywany w 
warunkach beztlenowych, w trakcie nawożenia nim pola tracił w wyniku emisji 
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amoniaku od 5% azotu ogólnego (doświadczenia w listopadzie przy bezwietrznej 
i mglistej pogodzie) do 51% w badaniach w okresie czerwca i lipca [Dach i in. 
2006]. Warto też podkreślić, iż składowany beztlenowo obornik jest źródłem 
emisji metanu przez cały okres przechowywania w pryzmie, zaś emisja metanu nie 
występuje przy prawidłowo prowadzonym procesie kompostowania (Dach Zbytek 
2004). Tymczasem z punktu widzenia efektu cieplarnianego, jedna cząsteczka CH4 
wywołuje ponad 20-krotnie silniejszy efekt niż cząsteczka CO2 (Amon i in. 1998). 
Dlatego też składowane beztlenowo nawozy naturalne są jednym z ważniejszych 
czynników wpływających negatywnie na efekt ogrzewania się globu ziemskiego.

Wpływ czynników pogodowych na przebieg kompostowania

Zazwyczaj przy kompostowaniu obornika o typowej zawartości słomy (ok. 
3-6 kg/SD/dziennie) i wilgotności 70-75% do uzyskania prawidłowego przebiegu 
procesu wystarczy wykonanie pierwszego napowietrzenia aeratorem i drugiego 
po 6-10 dniach wtedy, gdy temperatura pryzmy zaczyna opadać [ACSI-BIOREX 
1989]. Warunki pogodowe nie odgrywają w zasadzie dużej roli przy kompostowaniu, 
bowiem badania prowadzone w IIR w Poznaniu wykazały, że nawet przy ujemnej 
temperaturze powietrza wnętrze pryzmy na głębokości 20 cm miało ponad 60oC [Dach 
i in. 2004]. Głównym niebezpieczeństwem występującym przy kompostowaniu w 
okresie zimowym jest odcięcie dostępu powietrza do pryzmy poprzez zasypanie 
jej śniegiem lub utworzenie się na jej wierzchu skorupy lodowej w czasie silnych 
mrozów i wiatru. Należy wówczas wykonać dodatkowe napowietrzenie celem 
doprowadzenia tlenu do wnętrza. Dodatkowe trzecie napowietrzenie powinno być 
też wykonane w przypadku, gdy obornik jest zbyt wilgotny (sucha masa mniej 
niż 20%) oraz posiada zbyt mało słomy. Należy bowiem podkreślić, iż dodatkowe 
napowietrzenie jest najlepszym sposobem redukcji zagrożenia związanego z 
nieodpowiednimi parametrami kompostowanego materiału, co przedstawiono na 
ryc. 2 [Dach i in. 2001]. Chodzi o to, iż nadmiar wilgoci i niedobór słomy powodują 
szybkie zapadanie się obornika po wykonaniu pierwszego napowietrzenia, a w 
konsekwencji tworzą się we wnętrzu pryzmy warunki beztlenowe hamujące proces 
kompostowania [Petit i in. 1990]. Wykonanie trzeciego napowietrzenia (po 2-3 
tygodniach od pierwszego) może być też przydatne w warunkach wyjątkowo silnych 
opadów [Dach i in. 1996]. Niemniej sam proces kompostowanie jest odporny na 
opady, bowiem w badaniach IIR i INRA wykazano, że nawet opady ponad 200 
mm deszczu (prawie połowa rocznej dawki w Wielkopolsce) w ciągu jedynie 
trzech tygodni nie zakłócają przebiegu kompostowania w przypadku 3-krotnego 
napowietrzania pryzmy aeratorem w 1. 7. i 21. dniu [Dach 1994].
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Praktyczna realizacja kompostowania

W badaniach nad kompostowaniem obornika wykorzystywane były zarów-
no rozrzutniki obornika (wąskopasmowe lub średniopasmowe z zaadaptowanym 
adapterem) oraz dwa rodzaje aeratorów: firmy Jeantil i POM Ltd Brodnica [Dach 
1994, 2000, Dach i in. 2004]. W wyniku prac doświadczalnych stwierdzono, iż efekt 
kompostowania (jakość końcowa kompostu) uzyskiwany przy pomocy rozrzutnika 
obornika jest identyczny jak przy pomocy aeratora ciągnikowego [Dach i in. 1998]. 
Zupełnie inny jest natomiast koszt takiej operacji związany ze zdecydowanie więk-
szą wydajnością pracy aeratora w stosunku do rozrzutnika. Koszt wykonania pracy 
maszynowej w celu przekompostowania 1 tony obornika z zastosowaniem rozrzut-
nika wahał się w warunkach polskich w cenach z 2002 r. między 12 a 15 zł, podczas 
gdy przy użyciu aeratorów nie przekraczał 1 zł. [Dach i in. 2002]. 

Należy podkreślić, iż koszt technologii tlenowej z zastosowaniem aeratora jest 
niższy od technologii tradycyjnej. Obliczenia przeprowadzone przez specjalistów 
z IIR, PIMR i IBMER wykazały, że w okresie 20 lat użytkowania zakup i eksplo-
atacja aeratora jest kilkakrotnie tańsza niż wybudowanie płyty gnojowej, nawet w 
przypadku budowania jej sposobem gospodarczym przez rolnika [Zbytek i in. 2004]. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 1 2 3 4 5 6

Odleg o Distance  [km]

Zy
sk

 P
ro

fit
 [€

]

7

100 DJP 
200 DJP
300 DJP
600 DJP

Rys. 2.  Przebieg zmian temperatury w kompostowanych pryzmach napowietrzanych
 1-, 2- i 3-krotnie [Dach i in. 2001]

Fig. 2.  Changes in temperature in the heaps with 1, 2, and 3 aerations
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Nie uwzględniono przy tym o wiele wyższych niż w przypadku kompostu kosztów 
transportu i rozrzutu po polu zwykłego obornika w stosunku do kompostu. Oblicze-
nia wskazują bowiem, iż w przypadku gospodarstw o obsadzie od 100 DJP i średniej 
odległości transportowej na pole co najmniej 1,5 km, koszt nawożenia przekompo-
stowanym obornikiem będzie zawsze niższy od tradycyjnej metody beztlenowego 
zagospodarowania obornika [Dach i in. 2004]. Wynika to bowiem z faktu, iż obornik 
kompostowany traci znaczną część wody w wyniku odparowania, zachowując przy 
tym (poza znacznym spadkiem węgla i kilku-kilkunastoprocentowym azotu) tę samą 
masę pozostałych składników nawozowych. W ten sposób wprowadzenie tej samej 
dawki NPK z kompostem jest możliwe przy wykonaniu znacznie mniejszej liczby 
transportów oraz przejazdów roboczych na polu (jeśli stosuje się szerokopasmowy 
rozrzutnik z adapterem talerzowym do kompostu) niż w tradycyjnym nawożeniu 
obornikiem. Wpływ ilości produkowanego nawozu oraz odległości transportowej na 
zmniejszenie kosztów gospodarowania obornikiem przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Roczny zysk z zastosowania technologii tlenowej nad tradycyjną w zależności od 
wielkości stada (DJP) i odległości transportowej nawozu z gospodarstwa na pole [Dach i 

in. 2007]
Fig. 3. Yearly profit of aerobic over traditional technology related with troop size (DJP 

– Big Animal Unit) and average transport distance from farm to field
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Choć obornik jest bardzo cennym nawozem, wykazującym długotrwały, po-
zytywny efekt nawozowy na glebę, to jednak tradycyjna, beztlenowa technologia 
zagospodarowania obornika może nieść ze sobą pewne zagrożenie ekologiczne 
dla środowiska, związane zwłaszcza z wymywaniem składników nawozowych i 
emisjami gazowymi, zwłaszcza lotnych form azotu i metanu. Wydaje się jednak, 
iż rozwój technologii kompostowania oparty na zastosowaniu do napowietrzania 
pryzm aeratorów może w znaczący sposób poprawić niekorzystne aspekty oddzia-
ływania obornika na środowisko. Dodatkowo, jeśli wzorem innych krajów euro-
pejskich kompostowanie obornika będzie mogło być wykonywane bezpośrednio na 
powierzchni gleby (co jak udowodniono w licznych badaniach, nie powoduje zanie-
czyszczenia gleby wskutek braku odcieków i wysokiej odporności kompostowanej 
masy na opady), wówczas pozwoli na zaoszczędzenie w skali kraju setek milionów 
złotych niezbędnych w inwestycję do brakującej aktualnie powierzchni płyt gnojo-
wych. Znacznie niższy koszt gospodarowania kompostem niż tradycyjna technolo-
gia nawożenia obornikiem pozwoli rolnikom na czerpanie ekonomicznych korzyści 
również w przyszłości.
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 RESEARCH ON BIOLOGICAL ASPECTS OF DIFFERENT METHODS OF 
MANURE MANAGEMENT

Summary

The manure is a basic natural fertilizer applied in national agriculture. The 
traditional method of manure management consists in storage of the manure in 
pressed heaps in order to create anaerobic conditions and next spreading of the 
manure on the field in an applicable period and ploughing. The large losses of 
components during storage period are the specific feature of this method. That is the 
reason why the scientific research on reduction of losses and extension of manure 
fertilizing value has started. The Germans worked out the technology of manure 
valorization – Krantz method. Others studied the manure composting process with 
usage of special machines or aerating installations for aeration purposes, as well as 
manure utilization as a substratum in mixtures used in biogas plants. 

In the 90’s this issue was investigated on a large scale in Europe, mainly in France 
and Austria. In Poland the research on manure composting process has been carried 
out at the Institute of Agricultural Engineering of Agricultural University of Poznań 
since 1994. In co-operation with Industrial Institute of Agricultural Engineering 
in Poznań, Department of Soil and Plant Cultivation of Agricultural University of 
Poznań, Poznań University of Technology and Institute for Buildings Mechanization 
and Electrification of Agriculture were taken the research on changes of physical, 
chemical and microbiological characteristics of composted and anaerobic stored 
manure. The research also concerned the scale and dynamic of gaseous emissions 
(NH3, CH4, CO2 i N2O) from aerobic and anaerobic technology, the effect of weeds 
and pathogenic organisms destruction, the rapidity of decay forming, an influence 
of compost fertilization effect in comparison with manure and mineral fertilizers, 
the resistance of composted manure on intense precipitation in the aspect of leaking 
out of compounds, the size of heat emitted from composted manure and a complex 
estimation of costs of traditional technology of manure management with composting 
with usage of different machines, in different ranges of produced manure and different 
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distances between fields in a farm. The results of research conducted in 1994-2006 in 
the frame of seven scientific research programs, both national and international, are 
described in over 50 reviewed scientific publications. 

Traditional, anaerobic technology of manure management can drift some 
ecological threat for environment, mainly related with leaking out of fertilizing 
components and gaseous emissions, in particular the nitrogen and methane volatile 
forms.  That is why the development of composting technology based on usage of 
aerators for heaps aeration can considerably improve the unfavourable aspects of 
traditional manure management influence on the environment.

Dr Jacek Dach 
Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolniczej w Poznaniu, 
ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, 
tel. 061 846 6062, e-mail: jdach@au.poznan.pl  
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Abstrakt

W pracy przedstawiono techniczne uwarunkowania przechowywania i uzdatnia-
nia nawozów naturalnych spełniające wymagania ustawy o nawozach i nawożeniu 
oraz rozporządzeń wykonawczych, a także najlepszych dostępnych technik (BAT).

Słowa kluczowe: odchody zwierzęce, nawóz naturalny, obornik, gnojówka, gnojo-
wica, gnojownia,  BAT

Abstract 

The paper includes both, the statement and the assessment of the most impor-
tant legal regulation concerning requirements of manure storage capacity. The ef-
fected analysis may be used for designing and construction of liquid manure tanks or 
dung pits according to the standard requirements, and it is expected to enable proper 
exploitation of these facilities as well. Special attention was given to methods of 
manure treatment by methane and aerobic fermentation, resulting in production of 
valuable bio-fertilizer and biogas.

Key words: animal excrements, farmyard manure, liquid manure, slurry, dung hill, 
BAT.

Wprowadzenie

Racjonalna gospodarka odchodami zwierzęcymi stanowi całościowy proces,  
polegający na właściwym ich usuwaniu z pomieszczeń inwentarskich, magazyno-
waniu, a następnie utylizacji i zagospodarowaniu, w tym aplikacji na pola. Badania 
prowadzone przez wiele ośrodków wykazały bardzo duży wpływ związków azo-
tu i fosforu na zanieczyszczenie wody studziennej i gruntowej. Główną przyczyną 
zanieczyszczenia wód gruntowych jest niewłaściwe magazynowanie i gospodarka 
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obornikiem, gnojowicą oraz gnojówką. Bardzo często pryzmy obornika zlokalizo-
wane są na przepuszczalnym podłożu, z którego odcieki dostają się do wód grun-
towych lub najbliższego cieku wodnego. Z niezabezpieczonej pryzmy obornika 
deszcz wymywa duże ilości rozpuszczalnej substancji. Gleba na podłożu w pobliżu 
pryzmy obornika zawiera bardzo duże ilości azotanów i amoniaku, często aż do 
poziomu wody gruntowej. Według aktualnego rozeznania ciągle zbyt mała liczba 
gospodarstw ma odpowiednio pojemne i szczelne zbiorniki na gnojówkę.

W pracy przedstawiono wybrane techniczne rozwiązania przechowywania i 
uzdatniania nawozów naturalnych spełniających wymagania stosownych przepisów 
prawnych. Dla jednoznacznego zrozumienia pojęć użytych w pracy przedstawiono 
na wstępie  ich definicje.
Odchody zwierzęce – wszelkie odchody wydalane przez inwentarz żywy lub mie-
szanina ściółki i odchodów wydalanych przez inwentarz, nawet w formie przetwo-
rzonej (Dyrektywa Rady 91/676/EEC z dn. 12 grudnia 1991).
Nawozy naturalne - odchody zwierząt: obornik, gnojówka i gnojowica, przezna-
czone do rolniczego wykorzystania (Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i 
nawożeniu, DzU RP nr 89, poz. 991. z późniejszymi zmianami).
Obornik – odchody stałe i ciekłe zwierząt zmieszane ze ściółką /np. słomą/, stano-
wiące nawóz organiczny.
Gnojówka – odciek powstający w budynku inwentarskim przy ściółkowym syste-
mie utrzymania zwierząt, stosowany jako nawóz organiczny.
Gnojowica – mieszanina odchodów zwierzęcych, resztek pasz oraz wód techno-
logicznych z budynków inwentarskich wraz z przeciekami z instalacji wodociągo-
wych.
Gnojownia – budowla zewnętrzna, związana technologicznie i funkcjonalnie z okre-
ślonym budynkiem inwentarskim, przeznaczona do składowania obornika. Urządze-
nie gnojowni obejmuje: płytę gnojową betonową z ukształtowaniem spadków w kie-
runku studzienki zbiorczej oraz zbiornik na wodę gnojową, do którego grawitacyjnie 
spływają części płynne obornika poprzez studzienkę zbiorczą.
System utrzymania zwierząt – całokształt warunków środowiskowych, w których 
zwierzęta przebywają i produkują. Wyróżnia się systemy utrzymania pastwiskowy, 
oborowo-pastwiskowy i oborowy (alkierzowy). Utrzymanie oborowe dzielimy na 
stanowiskowe, wolno stanowiskowe i wolno wybiegowe.
BAT (ang.: Best Available Techniques) – najlepsze dostępne techniki zastosowane 
według Dyrektywy Rady 96/61/EC z dn. 24 września 1996 (IPPC). Siedziba Euro-
pejskiego Biura Zintegrowanego Zapobiegania i Kontroli Zanieczyszczeń znajduje 
się w Sewilli (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau).
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Problem badawczy

Nawozy naturalne są zazwyczaj stosowane dwa razy w roku,  jesienią i wiosną. 
W okresie, kiedy wywożenie na pole nie jest możliwe ze względów pogodowych (np. 
zamarznięta gleba) lub agrotechnicznych (rośliny w trakcie wegetacji), konieczne 
jest ich składowanie w sposób bezpieczny dla środowiska w oborze lub na gnojowni 
(obornik) lub w zbiornikach (gnojówka i gnojowica). 
Celem pracy jest przedstawienie problemów technicznych i innych wynikających z 
wymagań Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (z późniejszymi 
zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Przechowywanie nawozów naturalnych

Zestawienie polskiego prawodawstwa dotyczącego magazynowania nawozów 
naturalnych przedstawiono w tabeli 1.

Gospodarstwa położone w strefie zaliczonej do OSN (obszary szczególnie 
narażone), obowiązane są do 6. miesięcznego magazynowania nawozów naturalnych, 
w przeciwieństwie do pozostałych, które obowiązuje okres 4. miesięczny (6. miesięcy 
jest wielkością zalecaną). Ten fakt rzutuje na to, że gospodarstwa położone na OSN 
ponoszą większe koszty, chociaż koszty te podlegają refundacji. Pojemność oraz 
powierzchnię magazynów nawozów naturalnych na OSN przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Pojemność i powierzchnia minimalna magazynów nawozów naturalnych 
na obszarach szczególnie narażonych

Rodzaj nawozu Zalecana wielkość
Obornik i „głęboka ściółka” Powierzchnia 3,5 m2 na 1 DJP
Gnojówka (w tym odcieki z pryzm 
obornika i głębokiej ściółki Objętość 2,5 m3 na 1 DJP

Gnojowica Objętość 10 m3 na 1 DJP

Wyposażenia  gospodarstw w urządzenia do magazynowania nawozów naturalnych

Wyposażenie gospodarstw w Polsce w urządzenia do magazynowania nawozów 
(stan na 2002 r.) zamieszczono w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Gospodarstwa posiadające urządzenia do magazynowania nawozów naturalnych    
(opracowano na podstawie PSR’2002)

Grupy obszarowe 
użytków rolnych

Powierzchnia [m2] 
do przechowywania:

Pojemność magazynowa [m3] do 
przechowywania:

obornika gnojówki gnojowicy
Ogółem: 21 836 641 27 465 145 9 220 372
0 - 1 ha 665 782 729 992 178 501
1-5 ha 4 843 475 5 067 174 1 127 218
5 – 10 4 171 393 5 626 693 1 436 059

10-20 ha 5 493 632 8 183 248 2 487 214
20-50 ha 4 012 014 5 688 310 2 140 698
50 – 100 820 329 927 402 647 285

100 ha i więcej 1 830 016 1 242 326 1 203 397

Tabela 4. Ilość gospodarstw posiadających zamknięte (zakryte) zbiorniki do przechow-
ywania nawozów naturalnych (opracowano na podstawie PSR’2002)

Grupy obszarowe 
użytków rolnych

Gospodarstwa posiadające zamknięte (zakryte)
zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych:

obornika gnojówki gnojowicy

Ogółem: 122 565 404 537 69 253

0 - 1 ha 12 533 25 889 3 849
1-5 ha 57 249 174 064 20 711
5 - 10 24 512 85 575 14 305

10-20 ha 17 883 75 237 17 069
20-50 ha 8 561 36 949 10 487
50 – 100 1 301 4 678 1 638

100 ha i więcej 526 2 145 1 194
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Obecnie (2007 r.) trudno ocenić stan wyposażenia polskich gospodarstw w 
urządzenia do magazynowania nawozów, ze względu na brak wiarygodnych danych. 
Z obserwacji własnych wiadomo, że ciągle jest jeszcze niewystarczający.

Rozwiązania techniczne magazynów nawozów naturalnych

Gospodarstwa prowadzące produkcją zwierzęcą, budując nowe lub modernizując 
istniejące budynki inwentarskie muszą posiadać możliwość magazynowania 
nawozów naturalnych w sposób określony ustawą o nawozach i nawożeniu oraz 
stosownych przepisach wykonawczych. Od 25 października 2008 wymogi będą 
dotyczyć już wszystkich gospodarstw. Zgodnie z BAT magazyny musza spełniać 
następujące wymagania :

Pojemność magazynu musi umożliwić przechowywanie nawozu do chwili 
jego zastosowania na polu. Wymagana pojemność zależy od klimatu oraz długości 
okresów, kiedy nawożenie pól nie jest możliwe.

Magazyny musza być wyposażone w podłogi betonowej z systemem 
odpływowym i zbiornikiem na wycieki.

Posadowienie magazynu w takim miejscu, gdzie będą on możliwie jak najmniej 
uciążliwy dla otoczenia z uwzględnieniem odległości magazynu od sąsiedniej działki 
oraz przeważającego kierunku wiatru.

BAT precyzuje także określone wymagania w zakresie magazynowania 
gnojowicy w zbiornikach betonowych lub stalowych.

Stabilny zbiornik wytrzymujący prawdopodobne obciążenia mechaniczne, 
termiczne i chemiczne. 

Dno i ściany zbiornika – szczelne i odpowiednio zabezpieczone przed korozją.
Regularne opróżnianie zbiornika w celu dokonania kontroli jego stanu oraz prac 

konserwacyjnych.
Podwójne zawory na wszystkich wyposażonych w zawór otworach wylotowych 

zbiornika.
Laguna na gnojowicę jest rozwiązaniem równorzędnym ze zbiornikiem, o ile 

ma szczelne dno, system wykrywania przecieków oraz odpowiednia pokrywe 
Sztywna pokrywa, dach lub namiot;
Pokrywa pływająca: sieczka ze słomy, naturalna pokrywa, folia, torf, keramzyt 

lub styropian.
Postępowanie z nawozami naturalnymi w skali gospodarstwa może stanowić 

BAT jedynie pod pewnymi warunkami (warunkowa BAT). Kryteria, na podstawie, 
których stwierdza się, czy dana technika przetwórstwa nawozów w gospodarstwie 
stanowi BAT, wiążą się z czynnikami takimi, jak obszar gruntów uprawnych, 
nadmiar bądź niedobór składników nawozowych, popyt na zieloną energię, 
miejscowe regulacje prawne oraz istnienie technik pozwalających na zmniejszenie 
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ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Przy określaniu, które systemy i techniki 
można uważać za BAT, należy uwzględniać przede wszystkim  związek pomiędzy 
rozmiarami gospodarstwa, ryzykiem zanieczyszczenia środowiska oraz dodatkowymi 
kosztami, jakie musiałby ponieść rolnik.

Przykładowe rozwiązania techniczne magazynowania nawozów naturalnych

Główne sposoby magazynowania nawozów naturalnych przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Sposoby magazynowania nawozów naturalnych 

W dalszych rozważaniach autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu 
uwarunkowań i technicznych rozwiązań magazynowania nawozów naturalnych na 
zewnątrz budynku.

Zbiorniki

Zewnętrzne (poza budynkiem) zbiorniki do magazynowania gnojowicy i 
gnojówki budowane są najczęściej z betonu, ale mogą być również stalowe, czy 
z tworzyw sztucznych, a także tzw. laguny. Chociaż magazynowanie gnojowicy w 
lagunach zostało włączone do dokumentu referencyjnego o BAT, to jednak stwarza 
dużo trudności. Istniejące metody pomiaru emisji amoniaku i odoru z gnojowicy 
zmagazynowanej w lagunach są kosztowne i mało miarodajne ze względu na dużą 
powierzchnię. Przykrycia betonowe w ogóle nie wchodzą w rachubę. Przykrycia 
laguny słoma wymaga zastosowania rozdrabniacza słomy oraz urządzenia 
rozprowadzającego słomę po powierzchni gnojowicy. Przykrycia z folii są trudne 
w stosowaniu na dużej powierzchni. Efektywnym sposobem ograniczenia emisji 
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amoniaku może być użycie keramzytu, który stanowi warstwę pływającą. Kolejny 
problem stanowi kontrola szczelności laguny, aby zapobiec przeciekowi gnojowicy 
do gruntu. 

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie sposób transportu gnojowicy z 
budynku i magazynowania w zbiorniku. Przy użytkowaniu zbiorników na gnojowicę 
istotnym rozwiązaniem mającym dodatni wpływ na ograniczenie emisji amoniaku 
jest zastosowanie tzw. wlewu zanurzonego, aby dolewanie gnojowicy do zbiornika 
nie powodowało naruszenia warstwy wierzchniej gnojowicy. Dodatkowym atutem 
tego rozwiązania jest fakt, że w warunkach zimowych nie dochodzi do zwiększania 
grubości warstwy lodu.

Straty amoniaku ze zbiorników zalezą w pierwszym rzędzie od sposobu ich 
przykrycia (Tab.5) 

Tabela 5. Emisja amoniaku przy zastosowaniu różnych przykryć zbiornika [Rudnik 
2005]

Zbiornik 
otwarty

Sieczka ze 
słomy Keramzyt Folia 

pływająca
Powłoka 

namiotowa

Szczelna 
pokrywa 
betonowa

100 % 30 % 20 % 15 % 10 % 5 %

Najpopularniejszą metodą ograniczania emisji amoniaku ze zbiorników jest naturalna 
pokrywa pływająca (rys. 3). Na rys. 4 przedstawiono zbiorniki betonowe, z których 
jeden przykryty jest pokrywą betonową, a drugi przykryciem namiotowym.

Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie techniczne zbiornika na ciekłe nawozy naturalne [wg: 
Praca zbiorowa. „Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik”. 2005]
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Rys. 3. Pokrywa pływająca z ciętej słomy (fot. W.J. Wardal)

Rys. 4. Przykład przykrycia pokrywą betonową zbiornika na gnojowicę oraz przykrycia typu 
„namiot” (fot. W.J. Wardal)
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Gnojownie
Chociaż prawodawstwo nie narzuca konieczności wyposażania gnojowni w obrzeże, 
to jednak względy praktyczne przemawiają za takim rozwiązaniem technicznym. 
Może być to obrzeże wysokie (ok. 80 cm wysokości lub więcej) lub niskie (ok. 30 
cm).
Przykładowe rozwiązania techniczne gnojowni z wysokim i niskim obrzeżem 
przedstawiono na rys. 5, 6 oraz 7.

Rys. 5. Przykładowy schemat gnojowni z wysokim obrzeżem przystosowanej do 
mechanicznego załadunku i rozładunku obornika. Pojemność gnojowni: a) 225 m3 o wym. 

600 x 1500 x 250 cm; b) 500 m3 o wym. 800 x 2500 x 250 cm; c) 500 m3 o wym. 1000 x 
2000 x 250 cm. [Romaniuk 2000].
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Rys. 6. Przykładowe rozwiązanie techniczne gnojowni z wysokim obrzeżem 
przystosowanej do mechanicznego załadunku i rozładunku obornika [wg: Praca 
zbiorowa - „Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik”. 2005]

Rys. 6. Przykładowe rozwiązanie techniczne gnojowni z niskim obrzeżem 
przystosowanej do mechanicznego załadunku i rozładunku obornika [wg: Praca 

zbiorowa - „Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik”. 2005].
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Uzdatnianie nawozów naturalnych

Skutecznymi metodami uzdatniania nawozów naturalnych jest przetwarzanie 
ich w biogazowniach i kompostowniach. 

Biogazownie są przetwórniami wielofunkcyjnymi, które łączą wytwarzanie 
energii odnawialnej z korzyściami dla rolnictwa i środowiska. Mogą być z 
powodzeniem  stosowane w gospodarstwach, dla których ze względu na rozmiary 
produkcji, konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
Kwestie związane z lokalizacją biogazowni i zbiorników na ciekłe odchody zwierzęce 
regulują następujące przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (tekst 
ujednolicony), który w art. 7, ust. 2, pkt. 1 i 2 stanowi o przepisach wykonawczych:
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw z 1997 r. nr 132, 
poz. 877).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

Kompostowanie może stanowić alternatywny wobec obróbki w biogazowni 
sposób przetwarzania nawozu naturalnego w celu poprawy jego jakości, bądź 
też jako etap następny. Minimalne wymagania jakościowe stawiane nawozom 
organicznym, w tym kompostom, a także nawozom organiczno-mineralnym, określa 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2004 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Produkcją 
kompostu mogą być także zainteresowane gospodarstwa ekologiczne przy spełnieniu 
postanowień Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU 
2004 nr 93 poz. 898).

Biogazownie

Biogazownie mogą przetwarzać obornik i gnojowicę wraz z innymi odpadami 
organicznymi, przede wszystkim pochodzącymi z przemysłu spożywczego. W 
poniższym opisie surowce te zwane są biomasą. Biomasę miesza się w komorze 
wstępnej, a następnie pompuje do jednej lub kilku komór fermentacyjnych. Najczęściej 
stosowane są dwa zakresy temperatur fermentacji 32-35°C (czas retencji 3 tygodnie) 
i 55-56°C (czas retencji 2 tygodnie). W okresie tym około połowy suchej masy 
zmienia się w biogaz, zaś przefermentowana biomasa pompowana jest do zbiornika 
magazynowego. Należy zauważyć, że ogólna objętość biomasy nie zmniejsza się 
poważnie podczas tego procesu, ponieważ ponad 90% biomasy stanowi woda. Nawet 
po przepompowaniu biomasy do zbiornika magazynowego może jeszcze wytwarzać 
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się w niej pewna ilość biogazu. Można go odzyskać przykrywając zbiornik lekką 
szczelną membraną. Wszelkie przemieszczanie biomasy w obrębie biogazowni 
odbywa się przy pomocy pomp. Mieszanina gnojowicy i odpadów organicznych 
musi zatem posiadać zawartość suchej masy pozwalającą na jej pompowanie, 
tzn. nie wyższą niż 12-14%; nie można mieszać nawozu stałego – z wyjątkiem 
pomiotu kurzego – z gnojowicą w celu wspólnej fermentacji. W przypadku zamiaru 
poddawania fermentacji anaerobowej materiałów o wyższej zawartości suchej masy 
(np. obornik) wymagana jest inna konstrukcja biogazowni. Technologię obróbki 
przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Technologia utylizacji gnojowicy (wg projektu EUREKA 1241): 1 - budynek 
inwentarski, 2 - ruszt, 3 - kanał gnojowicowy (zbiornik wstępny), 4 - zbiornik ścieków, 5 
- rurociąg zasilający, 6 - rurociąg mieszający, 7 - przelew, 8 - komora fermentacyjna, 9 - 
rurociąg spustowy, 10 - nagrzewnica, 11 - rurociąg gazowy, 12 - bezpiecznik, 13 - przerywacz 
płomienia, 14 - odwadniacz, 15 - odsiarczalnik, 16 - gazomierz, 17 - zbiornik gazu, 18 - 
przerywacz płomienia, 19 - piec c.o., 20 - komory kompostowe, 21 - drenaż, 22 - zbiornik na 
odciek, 23 - rozrzutnik z ciągnikiem, 24 - płyta kompostowa, 25 – wentylator
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Kompostowanie

Produkcja kompostu (obok obróbki beztlenowej) może być jednym ze sposobów 
w procesie zagospodarowania gnojowicy i obornika w celu bardziej intensywnego 
jej wykorzystania. Przekrój poprzeczny kompostowni przedstawiono na rys. 8, a 
technologię dalszego uzdatniania do użycia jako bionawozu zaprezentowano na rys. 
9.

Rys. 8. Przykład kompostowni - wg projektu EUREKA 1241: 1 - rurociąg 
gnojowicowy, 2 - beczkowóz, 3 - pompa, 4 - studzienka na odciek, 5 - kanały 

poprzeczne odprowadzające odciek, 6 - kanały wzdłużne odprowadzające odciek,  
7 - przykrycie kanałów, 8 - kanał napowietrzający.
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Podsumowanie

Nawozy organiczne, jakimi są: obornik, gnojówka, gnojowica i woda gnojowa, 
są bogatym źródłem azotu, fosforu, potasu i innych składników pokarmowych. 
Przeciętna procentowa jej zawartość jest następująca [Romaniuk 2000]:

N P2O5  K2O

obornik 0,5 0,3 0,7

gnojówka 0,3-0,6 0,01-0,1 0,4-1,0

gnojowica świńska 0,64 0,41 0,29

gnojowica bydlęca 0,45 0,18 0,59

woda gnojowa 0,101 0,019 0,235

Podczas przechowywania i stosowania nawozów naturalnych następują, w wy-
niku ulatniania  i wymywania, bardzo duże straty zawartego w nich azotu. Straty te 
dochodzą do 30%.. Skażeniu między innymi związkami azotu, azotanami, ulegają 
również źródła wody pitnej, które stają się szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Dlatego też 
prawidłowa gospodarka nawozami naturalnymi, zmierzająca do ograniczenia strat 
azotu, jak i skażenia środowiska, staje się szczególnie istotna. Mechanizacja usuwa-
nia i magazynowania nawozu naturalnego jest uzależniona od sposobu utrzymania i 
gatunku zwierząt oraz od wielkości produkcji. Prace rozwojowe producentów urzą-
dzeń do usuwania, utylizacji i zagospodarowania nawozu naturalnego zmierzają do 
poprawienia niezawodności pracy urządzeń oraz minimalizacji oddziaływania na 
środowisko naturalne. Również elementy budowlane budynków inwentarskich, ta-
kie jak ścianki i kształt kanałów, podłogi szczelinowe, zbiorniki do magazynowania 
gnojowicy, gnojownie, powinny być wykonane np. z betonu o wysokiej jakości i 
odpowiedniej trwałości lub z innych materiałów zabezpieczających wyciek i ogra-
niczający emisje gazów np. amoniaku. Ważną sprawą jest wprowadzenie nowych 
technologii umożliwiających właściwe magazynowanie i utylizację nawozu natu-
ralnego zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie oraz wykorzystanie 
nawozu do produkcji energii w formie biogazu.

Wnioski

1. Sposób usuwania i magazynowania nawozu naturalnego jest uzależniony od 
systemu chowu i gatunku zwierząt oraz kierunku produkcji.
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2. Magazynowanie nawozów naturalnych (obornika, gnojówki, gnojowicy) 
powinno  odbywać się w urządzeniach magazynowych uniemożliwiających 
przeciek do wód gruntowych.

3. Konstrukcja zbiorników powinna umożliwiać monitoring w zakresie 
szczelności.

4. Techniki magazynowania płynnych nawozów powinny uwzględniać ograniczanie 
emisji gazów (np. amoniaku) do atmosfery. 

5. Proponowaną metodą doskonalenia technologii utylizacji (uzdatniania) 
nawozów naturalnych, zwłaszcza gnojowicy jest obróbka poprzez fermentację 
metanową i kompostowanie.
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TECHNICAL CONTITIONS FOR STORAGE AND UTILIZATION 
OF MANURE AS NATURAL FERTILIZER 

Summary

Rational management of agricultural wastes based on their proper removal from 
livestock buildings, storage and afterwards utilization have enormous meaning for 
natural environment. Inappropriate storage and management of liquid and solid 
manure are the main reasons of ground waters contaminations. Very often piles of 
dung are situated on permeable basement soil, from which drained liquid is falling 
into ground waters or nearest water-courses. Rain is rising great quantities of soluble 
substances from not protected pile of dung. Basement soil near dung pile contains 
considerable quantities of nitrates and ammonia, very often down to level of ground 
waters. The paper includes both, the statement and the assessment of the most 
important legal regulation concerning requirements of manure storage capacity. The 
effected analysis may be used for designing and construction of liquid manure tanks 
or dung pits according to the standard requirements, and it is expected to enable 
proper exploitation of these facilities as well. Special attention was given to methods 
of manure treatment by methane and aerobic fermentation, resulting in production of 
valuable bio-fertilizer and biogas.

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
e-mail: roman@ibmer.waw.pl



PRZETWARZANIE GNOJOWICY I POMIOTU DROBIOWEGO 
NA NAWOZY WAPNIOWO-ORGANICZNE TECHNOLOGIĄ  FuelCal®.

Stanisław Rogut

Multichem Eko Sp. z o.o.  Pyrzyce

Abstrakt

W artykule przedstawiono technologię FuelCal® rozwiązującą istniejący w dużych 
fermach wielkoprzemysłowych problem magazynowania, przetwarzania i wykorzy-
stania nawozowego odchodów zwierzęcych a zwłaszcza gnojowicy. Porównano te 
technologie z innymi rozwiązaniami polegającymi na przetwarzaniu gnojowicy na 
biogaz lub kompost. Porównanie pokazuje pełną zgodność technologii z koncepcją 
Life Cycle promowaną przez UE w odniesieniu do ochrony środowiska. W procesie 
suszenia i sterylizacji gęstwy z jednoczesną zamianą jej na nawóz wapniowo-orga-
niczny wykorzystywana jest wyłącznie energia  reakcji hydratacji wapna palonego. 
Słowa kluczowe: gnojowica, biogaz, Life Cycle. 

Abstract

 Paper presents FuelCal®  technology solving in innovative way slurry utilization 
problems existing in big industrial scale animal farms. The technical, economical 
and ecological aspects related with FuelCal®  technology are described and compared 
with biogas option and composting. Presentation proves full technology agreement 
with Life Cycle concept in relation to environment protection. For slurry drying and 
sterilization process only hydration heat is used. During the process valuable lime 
– organic fertilizer is produced. 

Key words: slurry, biogas, Life Cycle, 

Wstęp 

W artykule przedstawiono porównanie dwóch najbardziej obiecujących techno-
logii z zakresu utylizacji odchodów zwierzęcych i gnojowicy w dużych fermach 
przemysłowych. Jedną z nich jest szeroko znana i rozpowszechnione szczególnie 
w Niemczech, Danii i Holandii technologia przetwarzanie gnojowicy i odchodów 
zwierzęcych na biogaz, drugą przetwarzanie odchodów zwierzęcych a zwłaszcza   
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gnojowicy na nawozy wapniowo-organiczne technologią  FuelCal® stworzoną przez 
Multichem Eko Sp. Z o.o. Technologia FuelCal ® jest polskim, unikalnym w skali 
światowej modelowym rozwiązaniem problemu uciążliwości wielkoprzemysłowych 
ferm hodowlanych dla środowiska.  

Technologia FuelCal®  

Zastosowane w technologii FuelCal®  rozwiązania procesowe i aparaturowe po-
zwalają na przetwarzanie w miejscu powstawania odchodów zwierzęcych i innych 
odpadów organicznych na suche, wysterylizowane   nawozy wapniowo –organiczne 
o dużej wartości rynkowej. W pierwszym etapie procesu przetwórczego odchody   
potraktowane zostają środkami koagulującymi i blokującymi rozkład biologiczny 
zawartych w niej substancji organicznych a następnie poddawane procesom separa-
cji. Proces separacji może być pominięty w przypadku gdy przetwarzany jest pomiot 
kurzy lub obornik pochodzący z hodowli ściółkowej. Odseparowany odciek kiero-
wany jest do węzła gdzie ulega procesom oczyszczania podobnym do procesów za-
chodzących w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczony odciek zawie-
rający większość zawartego w przetwarzanych odchodach potasu  stanowi doskona-
łą bazę do wytwarzania nowoczesnych nawozów zawiesinowych (tzw. RSM-ów). 

Rys. 1

REAGENT 1 
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Neutralisation unit
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OCZYSZCZALNIA
Waste water 
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Rys 1. Schemat procesu  przetwarzania gnojowicy 
Fig 1.  Scheme of the slurry  processing slurry
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Przetwarzanie surowej gnojowicy w oczyszczalniach jest niemożliwe ze względu 
na zbyt duży ładunek biologiczny; dopiero odseparowanie 90% tego ładunku po-
zwala na przetwarzanie pozostałego odcieku w biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Do drugiego produktu  powstającego w procesie separacji czyli tzw. gęstwy prze-
chodzi do 90% ładunku biologicznego występującego w surowej gnojowicy. Gęstwa 
ma postać gęstej półpłynnej masy zawierającej do 45% składników organicznych.  
W takiej postaci podawana jest na instalację przetwórczą realizująca technologię 
FuelCal®. W instalacji przetwórczej gęstwa  przetwarzana jest ciepłem reakcji che-
micznej w suchy, wysterylizowany i bezwonny  produkt  zawierający co najmniej 
85% wszystkich składników nawozowych zawartych w oryginalnej gnojowicy (Rys. 
1). 

W procesie suszenia i sterylizacji gęstwy z jednoczesną zamianą jej na nawóz 
wapniowo-organiczny wykorzystywana jest wyłącznie energia reakcji hydratacji 
stosowanego reagenta (wapna palonego mielonego wysokiej reaktywności). Ten 
sam reagent w przypadku bezpośredniego wykorzystania w rolnictwie jako wapna 
nawozowego tlenkowego traciłby tą  energię bezużytecznie. Powstająca w trakcie 
procesu przetwórczego  para  wodna jest wykraplana. Powstająca w procesie chło-
dzenia w znacznych ilościach ciepła woda może być wykorzystywana w procesie 
hodowli na przykład do podgrzewania wody pitnej dla zwierząt czy ogrzewania po-
mieszczeń hodowlanych.

Porównanie technologii przetwarzania gnojowicy

Technologia wytwarzania biogazu z gnojowicy w przeciwieństwie do techno-
logii FuelCal® jest  nieekonomiczna i pozbawiona wielu zalet ekologicznych. Naj-
ważniejszą wadą jest ujemny efekt energetyczny. W przypadku przetwarzania na 
biogaz  samej tylko gnojowicy wartość wyprodukowanej energii jest mniejsza od  
energii zużytej na jej wytworzenie (licząc w efekcie ciągnionym zgodnie z zasa-
dą Life Cycle). Nadal pozostaje także do rozwiązania problem zagospodarowania 
pozostałości po fermentacji. Poprawę  efektywności energetycznej można uzyskać 
uzupełniając  gnojowicę  poddawaną  fermentacji  znacznymi ilościami  (do 30% 
wagowych) dostarczanej z zewnątrz biomasy. Przykładowo w Niemczech popularne 
jest uzupełnianie gnojowicy poddawanej fermentacji metanowej  kiszonką z kuku-
rydzy lub rozdrobnionymi odpadami roślinnymi. Takie rozwiązanie poza wątpliwą 
efektywnością ekonomiczną zubaża okoliczne tereny rolnicze w cenne i bardzo waż-
ne dla dobrego plonowania  składniki biogenne (źródło humusu). W prywatnych 
rozmowach z użytkownikami biogazowni z Niemiec  przetwarzającymi  gnojowicę 
na biogaz powszechnie prezentowany jest pogląd, iż sens ekonomiczny ich eksploa-
tacji wynika wyłącznie z olbrzymich dotacji rządowych  do energii odnawialnej 

Próbę porównania  obu technologii uwzględniającą aspekty środowiskowe i eko-
nomiczne  w ujęciu ciągnionym (Life Cycle) przedstawiono w tabelach 1 i 2. Dla 
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lepszego porównania  technologii przyjęto podobne  założenia wyjściowe.  Symula-
cja bazuje w przypadku technologii FuelCal ®  na informacjach własnych autora na-
tomiast w przypadku biogazowni  na  informacji  firmy eksploatującej   biogazownię 
o podobnej skali przetwarzania.
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Tabela 2. Porównanie emisji CO2 i kosztów (symulacja). 
Table  2. CO2 emission and cost comparison  (simulation). 

Porównanie podstawowych kosztów  technologii 
Technologia 
FuelCal®

Bioga-
zownia

Kompo-
stownia 

Skala przetwarzania  Mg rok-1 30 000 40 000* 40 000* 
Szacunkowy koszt 
inwestycji  

 k PLN 4 200  6 600 ** 2 100 ** 

W przeliczeniu na 1 Mg 
(zak adaj c 10 lat pracy )  

PLN Mg-1 14 22 7

Koszt reagenta na 1 Mg 
surowej gnojowicy  

PLN Mg-1 8,6*** 0 0

Warto  nawozowa 
produktu 

W przeliczeniu na 1 
Mg gnojowicy PLN 
Mg-1

- 8,9**** - 2**** - 4**** 

Obs uga i energia  PLN Mg-1 10 12 8
Warto   energii z 1 Mg 
przetworzonej gnojowicy 

PLN Mg-1

(zak adaj c
dostarczanie biomasy 
z zewn trz)

0 - 6***** 0 

Efekt cieplarniany  w przeliczeniu na 1 
Mg surowej 
gnojowicy             
Mg CO2 Mg-1

- 0,61 +0,17 +0,16 

Warto   sprzeda y praw 
do emisji  ( efekt Life 
Cycle)

Zak adaj c 5% 
stawki za 
przekroczenie emisji 
PLN Mg-1

CO2 ******

- 23 6,5 6,1 

Efekt ko cowy  W PLN Mg-1 0,7 32,5 17,1 
* Uzupe niona o  10 000 Mg  biomasy z zewn trz. 
** Informacje  oferentów. 
***    Za o enia: w wyniku separacji uzyskuje si  1 Mg g stwy z 10 Mg gnojowicy, zu ycie 

reagenta 240 kg Mg-1 g stwy; cena reagenta z transportem 410 PLN Mg-1.
****     Za o enia: w  przypadku technologii  FuelCal® sprzeda  produktu w ilo ci 3 360 Mg po 80 

PLN Mg-1 netto. W przypadku biogazowni tylko warto  fosforu i potasu ; w przypadku 
kompostu tylko warto  NPK. 

*****   Rz d wielko ci  podawany w prospektach  reklamowych  oferentów linii. 
****** Przyj to warto  5% stawki za przekroczenie emisji, w rzeczywisto ci realne mo e by

nawet 25%. 
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Wnioski

1.  Przetwarzanie gnojowicy powinno  być ukierunkowane na  jej wykorzystanie 
nawozowe. 

2.  Zaproponowana technologia FuelCal®  likwiduje problem uciążliwości ferm 
przywracając jednocześnie  obszarom  na których te fermy są   zlokalizowane  
walory turystyczne i rekreacyjne.

Stanisław Rogut
74-200 Pyrzyce
Zabytkowa 30
e-mail: stanislawrogut@poczta.onet.pl
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Abstrakt

 W pracy o charakterze przeglądowym i częściowo oryginalnym przedstawiono 
próbę ilościowej wyceny wartości nawozowej azotu i zdolności próchnicotwórczej 
nawozów naturalnych. Wartość nawozową wyceniano z zastosowaniem równoważ-
nika nawozowego azotu FNRV, a zdolność próchnicotwórczą z zastosowanie współ-
czynnika reprodukcji  WR substancji organicznej (węgla) nawozów naturalnych. 
Zaproponowano wartości obydwu parametrów dla obornika, gnojowicy i gnojówki, 
zależnie od  terminu stosowania nawozów i kategorii agronomicznej gleby. 
Słowa kluczowe: równoważniki nawozowe azotu, współczynniki reprodukcji wę-
gla, nawozy naturalne 

Abstrakt

In the paper, partly of review and partly of original character the quantitative ap-
proach to the nutritional and humus building value of organic fertilizers is presented. 
The measure of nutritional value is fertilizer nitrogen replacement value NFRV and 
the measure of humus building value the coefficient of humification WR. The pre-
liminary values of both parameters for farmyard manure, slurry and liquid manure 
are proposed for further investigation. 
Key words : fertilizer nitrogen replacement value, coefficient of humification or-
ganic fertilizers 

Wprowadzenie

Produkcyjne efekty stosowania nawozów naturalnych, wyrażające się ich wpły-
wem na wielkość i jakość plonów roślin, można w uproszczeniu podzielić na krót-
kookresowe i długookresowe. Efekty krótkookresowe, ujawniające się w pierwszym 
ewentualnie drugim roku po zastosowaniu nawozów polegają na działaniu pokar-
mowym zawartych w nich składników mineralnych, przede wszystkim azotu. Efekt 
długookresowy polega na wpływie tych nawozów na obieg glebowej materii orga-
nicznej i związane z tym zmiany właściwości biologicznych, fizycznych i chemicz-
nych gleby. Oczywiście podział ten jest umowny i obydwa rodzaje efektów nakła-
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dają się na siebie co znacznie utrudnia ich śledzenie i planowanie odpowiednich 
układów doświadczeń. Jeszcze trudniejsza jest ilościowa wycena tych efektów w 
postaci pewnych wartości normatywnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w 
systemach doradztwa specjalistycznego. Zagadnienie to stanowi istotę tego refera-
tu.  

Krótkookresowe efekty stosowania nawozów naturalnych

Przyjętą obecnie metodą ilościowej wyceny krótkotrwałych (pokarmowych) 
efektów stosowania nawozów naturalnych jest wyznaczenie tzw. równoważników 
nawozowych zawartych w nich składników, a w praktyce azotu  (z angielska N fer-
tilizer replacement value NFRV, Schroeder 2005). Skrót NFRV wydaje się użytecz-
ny, mimo zapożyczenia z piśmiennictwa anglojęzycznego i autorzy będą się nim 
posługiwać w dalszych częściach tego  referatu. NRFV jest to współczynnik przez 
który należy pomnożyć całkowitą zawartość azotu w nawozie naturalnym, aby uzy-
skać ilość tzw. azotu działającego równoważną w działaniu odpowiedniej ilości azo-
tu z nawozów mineralnych. Wyznaczanie wartości NFRV powinno  teoretycznie 
bazować na porównaniu krzywych plonowania określonej rośliny wyznaczonych 
równolegle dla wzrastających dawek azotu w nawozie naturalnym i w nawozie mi-
neralnym.

Wyznaczanie równoważników nawozowych wchodzi w zakres teoretycznych 
podstaw porównywania nawozów. Porównanie działania dwóch nawozów, a ściślej 
porównanie działania zawartego w nich składnika wymaga wyznaczenia funkcji re-
akcji dla tych nawozów [ Black 1992 str. 454] zgodnie z ogólnymi wzorami :

y = fs (xs)  i y = ft(xt)

gdzie y – oznacza plon lub inny wskaźnik roślinny,  indeks “s „ oznacza dane dla 
nawozu odniesienia(standardowego), a indeks „t” dane dla nawozu porównywanego 
(testowanego). Dokonując porównania obydwu funkcji można wyznaczyć wartość 
NRFV zgodnie ze wzorem[Barrow 1985] :

NFRV = ft(xt) / fs(xs) i y = fs(NFRV*xt), lub y = f(xs+NFRV*xt)

Znając wartość NFRV można działanie azotu pochodzącego z dwóch źródeł (nawo-
zów) sprowadzić do wspólnego mianownika, którym będzie tak zwany azot działa-
jący.

Sytuacja komplikuje się w przypadku wyznaczania wartości NFRV dla nawozów 
naturalnych  poprzez ich porównanie z działaniem prostego nawozu azotowego. Na-
wozy naturalne stanowią źródło innych poza azotem składników mineralnych co 
pozornie zwiększa wyliczoną w podany wyżej sposób wartość NFRV. Efekt dzia-
łania innych poza azotem składników można częściowo wyeliminować prowadząc 
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badania w warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin testowych w te składniki. 
Trudniejszy do wyeliminowania jest efekt oddziaływania nawozów naturalnych na 
cechy fizyczne i biologiczne gleby [Lorry i in. 1995]. Efekt ten będzie tym większy 
im mniejsze jest stężenie azotu w nawozie naturalnym i tym samym trzeba stosować 
większe dawki tego nawozu. Z tego, między innymi względu, wyznaczanie wartości 
NFRV dla gnojowicy i gnojówki jest znacznie łatwiejsze, niż dla obornika. Kolejny 
problem polega na stopniowym uwalnianiu azotu zawartego w połączeniach orga-
nicznych. Proces uwalniania (mineralizacji) azotu rozciąga się na okres kilku lat i 
dlatego wartości NFRV wyznaczone w doświadczeniach krótkotrwałych są zaniżone 
[Dauden i in. 2004]. W doświadczeniach z nakładanymi na te same poletka dawkami 
nawozów naturalnych efekty bezpośredni i następczy azotu ulegają kumulacji we-
dług krzywej „wygasającej” [Schroeder i in 2005a], aż do osiągnięcia stanu równo-
wagi pomiędzy dopływem azotu związków organicznych i mineralizacją składnika. 
Długość czasu do osiągnięcia tej równowagi zależy w głównej mierze od stosunku 
C:N w nawozach naturalnych. W praktyce im stosunek ten jest szerszy tym więk-
sza jest różnica pomiędzy krótkotrwałą, a długotrwałą wartością NRFV.W modelach 
opisujących te zależności uwzględnia się z reguły względną szybkość mineralizacji 
nawozów naturalnych ( z angielska RDR relative decomposition rate ). Z uwagi na 
wielość czynników wpływających na wartości NFRV (gleba, klimat, rodzaj i skład  
nawozu itd.) są one w piśmiennictwie podawane w dosyć szerokich przedziałach. 
Takie wskaźnikowe wartości  NFRV podano za Schroederm [2005] w tabeli 1.

Należy wspomnieć, jakkolwiek wykracza to poza temat tej pracy, że równoważ-
niki nawozowe fosforu i potasu z uwagi na możliwość ich sprawdzenia poprzez 
analizę gleby są znacznie łatwiejsze do wyznaczenia. W praktyce doradztwa nawo-
zowego przyjmuje się na ogół, że wartość tych równoważników w ujęciu długotrwa-
łym wynosi 1 (100%) [Van Dijk i Sturm 1983, Jadczyszyn  ].   

Tabela 1. Wskaźnikowe wartości NFRV (według Schroedera 2005)
Table 1. Nitrogen fertilizer replacement values NFRV (acc. To Schroeder 2005)

Rodzaj nawozu
Fertilizer

Efekt krótkotrwały
(pierwszy rok)

Short-term effect (first year )

Efekt długotrwały
 (regularne stosowanie)

Long-term effect
 (regular application)

Jesień* 
autumn

Wiosna** 
spring

Jesień* 
autumn

Wiosna** 
spring

Gnojówka, 
liquid manure 0,1 – 0,2 0,5 – 0,9 0,1 – 0,2 0,5 – 0,9

Gnojowica, slurry 0,1 – 0,3 0,3 – 0,7 0,3 – 0,4 0,4 – 0,8

Obornik, FYM 0,1 – 0,3 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,7
* niższe wartości odnoszą się do lekkich gleb i/lub dużych opadów, 
** niższe wartości odnoszą się do nawozów nie przykrytych natychmiast glebą
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W badaniach własnych, wykorzystując wyniki statycznego doświadczenia na-
wozowego  zaproponowano inną metodę wyznaczania wartości NFRV dla oborni-
ka. Doświadczenie prowadzone jest od 1980 w ZD IUNG-PIB Grabów k. Puław. 
W doświadczeniu porównuje się dwa zmianowania : A. ziemniak- pszenica ozima- 
jęczmień-kukurydza, określone jako wyczerpujące glebę z materii organicznej, i B. 
ziemniak – pszenica ozima- jęczmień jary z wsiewką-koniczyny z trawami, okre-
ślone jako wzbogacające  glebę w materię organiczną. Pod ziemniak stosuje się 5 
dawek obornika, 0,20,40,60 i 80 t*ha-1, a pod każdą z roślin 4 dawki azotowych 
nawozów mineralnych. Opis doświadczenia i ostatnie podsumowanie jego wyników 
można znaleźć w pracy Filipiak i Fotymy [2006]. Wyliczanie wartości równoważni-
ka azotowego obornika oparto o założenie , że pobranie azotu przez plon roślin (Ur) 
zależy od dawki azotu działającego (Ndz), będącego sumą dawek azotu mineralnego 
(Nmineralny)  i azotu z obornika (Nobornik) pomnożonego przez nieznaną wagę NRFV, 
czyli Ur = f (Ndz =  Nmineralny + NRFV* Nobornik), gdzie f jest wielomianem pierwszego 
lub drugiego stopnia. Przyjęto, że azot stanowi 0,4% dawki obornika wyrażonej w 
kg*ha-1  a ocenę wartości NFRV przeprowadzono  metodą iteracyjną dla NFRV z 
przedziału <0,05; 0,50> przyjmując za wynikową taką wartość wagi, przy której 
otrzymano najwyższy współczynnik determinacji dla równania regresji opisującego 
zależność Ur = f(Ndz). Jest to podejście podobne do zaproponowanego przez Van der 
Meera i in. [ 1987] do interpretacji wyników doświadczeń z nawożeniem gnojowicą 
użytku zielonego. Podobnie jak u tego autora ocenę oparto o pobranie azotu przez 
rośliny (zmienna zależna Ur), a nie o wielkość ich plonów. W pierwszej kolejno-
ści, b metodą analizy wariancji oszacowano procentowy udział zmienności efek-
tów nawożenia obornikiem, azotem mineralnym oraz płodozmianów w zmienności 
całkowitej pobrania azotu dla poszczególnych roślin. Dla kukurydzy, uprawianej 
tylko w zmianowaniu A, uwzględniono w modelu analizy wariancji jedynie efek-
ty nawozowe. Obliczenia wykonano na średnich wieloletnich, aby wyeliminować 
zmienność wynikającą z warunków pogodowych. Wyniki prezentujące procentowy 
udział czynników doświadczenia w zmienności całkowitej pobrania azotu przez ro-
śliny zamieszczono na rysunku 1.

 Największy wpływ efektu nawożenia obornikiem na pobranie azotu zaobser-
wowano dla ziemniaków, czyli bezpośrednio po zastosowaniu tego nawozu. Był on 
ponad dwukrotnie wyższy od efektu nawożenia azotem mineralnym. W następnym 
roku efekt nawożenia obornikiem na pobranie azotu z ziarnem pszenicy ozimej oka-
zał się o 20% niższy i stanowił 1/3 efektu nawożenia azotem, a w roku kolejnym 
– dla pobrania azotu z ziarnem jęczmienia jarego wynosił zaledwie 10,4% i był 
pięciokrotnie mniejszy w stosunku do nawożenia azotem. Dla czwartej rośliny zmia-
nowania A - kukurydzy, całą zmienność pobrania azotu można wyjaśnić efektem 
nawożenia mineralnego, bo efekt nawożenia obornikiem  był praktycznie zerowy. 
Dlatego też, w dalszym etapie opracowania  nie uwzględniono tej rośliny. Można 
zatem wnioskować, że w zmianowaniu czteropolowym, istotny wpływ azotu po-
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chodzącego z obornika na pobranie tego składnika z plonem kolejnych gatunków 
roślin corocznie maleje o połowę i ma znaczenie tylko dla trzech pierwszych roślin 
zmianowania.

W następnej kolejności wyliczono wartość NFRV dla poszczególnych roślin 
(tabela 2). Wartości NFRV potwierdzają, że największe wykorzystanie azotu z obor-
nika występuje w roku zastosowania tego nawozu pod roślinę, natomiast w drugim 
i trzecim roku jest już znacznie mniejsze i można je uznać za  podobne. Parametr 
NFRV jest nieznacznie wyższy w zmianowaniu wzbogacającym glebę w materię 
organiczną B, niż w zmianowaniu zubożającym A, jednak zależność korelacyjna 
między pobraniem azotu z plonem roślin i sumaryczną dawką azotu działającego z 
obu źródeł nawożenia jest, oprócz jęczmienia jarego, wyższa w zmianowaniu A (bez 
koniczyny). 
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Rysunek 1. Procentowy udzia  efektów dzia ania czynników do wiadczenia w zmienno ci ca kowitej
pobrania azotu przez ro liny.

Fig. 1. The share of effects of the treatments in experiment in the total variation of nitrogen 
uptake by crops.

Rysunek 1. Procentowy udział efektów działania czynników doświadczenia w zmienności 
całkowitej pobrania azotu przez rośliny.

Fig. 1. The share of effects of the treatments in experiment in the total variation of nitro-
gen uptake by crops.
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Tabela 2. Ocena warto ci NFRV i wspó czynnik determinacji dla najlepszego 
modelu regresji Ur = f ( Nmineralny + NFRV* Nobornik) . 

Table 2. Calculated NFRV for the best fit regression model Ur = f(Nmineral + 
NFRV*NFYM)

Zmianowanie A 
rotation A

Zmianowanie B 
rotation BRo lina, crop

NRFV R2 NRFV R2

Ziemniak, potato 0,30 39,2 0,34 18,2 
Pszenica ozima, winter wheat 0,12 65,3 0,13 30,1 
J czmie  jary, spring barley 0,11 24,2 0,12 39,7 

Po wyznaczeniu wartości współczynników NFRV dla uprawianych roślin w 
obydwu zmianowaniach możliwe było określenie reakcji roślin wyrażonej plonem 
organów użytkowych lub ilością pobranego N na dawki azotu działającego (tab. 3, 
4). Reakcja plonów bulw ziemniaka na dawki azotu działającego różniła się istotnie 
między zmianowaniami. Poziom plonów bez nawożenia azotem w zmianowaniu A 
był o prawie 10 ton niższy niż w zmianowaniu B (stałe równań regresji), natomiast 
wzrost plonów bulw ziemniaka wraz ze wzrostem działającej dawki azotu był pra-
wie dwukrotnie wyższy w zmianowaniu A w stosunku do zmianowania B (wartości 
współczynnika regresji). Podobną reakcję na azot działający obserwuje się w pszeni-
cy ozimej, a poziom plonów ziarna w obiekcie bez azotu był o około 1,5 t wyższy w 
zmianowaniu B. Dla plonów ziarna jęczmienia jarego reakcja na wzrastające dawki 
azotu okazała się taka sama w obu zmianowaniach (współczynniki regresji nie róż-
niły się istotnie), natomiast stała równania regresji była istotnie niższa (o 0,7 tony) w 
zmianowaniu A. Należy również podkreślić, że współczynnik determinacji modelu 
regresji dla jęczmienia jarego był znacznie niższy niż dla dwóch pierwszych roślin 
płodozmianu (ponad 10%).

Tabela 3.  Reakcja plonów roślin na dawki azotu działającego w  zmianowaniach
Table 3.   Regression coefficients of the equation describing relation between the crop 

yield and active* nitrogen rate in rotations 

Roślina, 
crop

Zmianowanie 
rotation

Stała równania 
constant

Współczynnik 
regresji,
 slope

R2 modelu

Ziemniak, potato A 17,8 0,060 34,2B 27,1 0,037
Pszenica ozima,
Winter wheat

A 3,89 0,018 34,4B 5,30 0,008
Jęczmień jary, 
spring barley

A 2,78 0,010 22,7B 3,55 0,012



103Produkcyjne skutki stosowania nawozów naturalnych

Na podstawie tych samych wyników starano się wstępnie wyznaczyć wartość 
NFRV dla azotu związanego z powietrza przez koniczynę z trawami. Z analizy da-
nych zawartych w tabeli 4 wynika, że uprawiane w kolejnych latach rośliny pobrały 
z resztek koniczyny następujące ilości azotu: ziemniak (uprawiany w pierwszym 
roku po koniczynie) 34,4 kg N*ha-1 (85,7 – 50,3), pszenica ozima (uprawiania w 
drugim roku po koniczynie) 27,5 kg N*ha- (81,4 – 53,9 ) i jęczmień (uprawiany 
w trzecim roku po koniczynie) 15,6 kg N*ha-1 (57,9-42,3). Ilości te odniesiono do 
całkowitej masy azotu nagromadzonego w nadziemnych częściach koniczyny z tra-
wami, gdyż masy resztek pozbiorowych i zawartości w nich azotu nie oznaczano. 
Wyniki odpowiednich wyliczeń przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 4. Reakcja pobrania azotu przez rośliny na dawki azotu działającego w  
zmianowaniach

Table 3.   Regression coefficients of the equation describing relation between the 
nitrogen uptake  and active* nitrogen rate in rotations 

Roślina, 
crop 

Zmianowanie, 
rotation

Stała równania, 
constant

Współczynnik 
regresji,
 slope

R2 modelu

Ziemniak, potato A 50,3 0,267 42,4B 85,7 0,210
Pszenica ozima, 
winter wheat

A 53,9 0,460 51,4B 81,4 0,332
Jęczmień jary, 
spring barley 

A 42,3 0,307 36,9B 57,9 0,404

Tabela 5. Wstępne wartości NFR dla azotu koniczyny z trawami
Table 5. Preliminary values of NFRV for the nitrogen  of clover with grasses

Roślina 
nastepcza, 

succeeding crop

Plon * koniczyny 
t*ha-1s.m., 

yield of clover 
dry matter

Pobranie azotu 
kg N*ha-1, 

nitrogen uptake

Azot działający**

active nitrogen
 kg N*ha-1

NRFV

Ziemniak,potato

10,6 260

34,4 0,13

Pszenica ozima, 
winter wheat 27,5 0,10

Jęczmien jary, 
spring barley 15,6 0,06

* plon suchej  masy nadziemnych części roslin (suma 3-4 pokosów), the yield of the above-ground plant 
dry matter (sum of 3-4 cuts)

** wyliczony na podstawie tabeli 4, calculated from the table 4
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Jak wspomniano wcześniej stosunkowo najprostsze jest wyznaczanie równo-
ważników nawozowych azotu gnojówki i gnojowicy, przede wszystkim z uwagi na 
wąski stosunek C:N w tych nawozach. W warunkach naszego kraju  obszerne ba-
dania nad porównaniem działania azotu z gnojowicy z działaniem azotu nawozów 
mineralnych przeprowadził  Maćkowiak [1992 ]. Dla 6 badanych roślin uprawy po-
lowej  przeciętne wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych wynosiło 25-62 %, 
a wykorzystanie azotu z gnojowicy 6-24% było zatem ponad 2 krotnie gorsze. W 
dyskusji swoich wyników autor potwierdza zasadność przyjęcia wartości NFRV wy-
znaczonych w latach 70tych i 80tych ubiegłego wieku w byłym NRD. Przy jesien-
nym terminie stosowania gnojowicy pod rośliny jare wartości te badacze niemieccy 
podawali w granicach 0,2-0,4, a przy stosowaniu wiosennym w granicach 0,6-0,7 [ 
Koriath 1980, Gorlitz 1983].

W gnojowicy i gnojówce duża część azotu ogólnego występuje w formie amo-
nowej. Azot ten jest bezpośrednio dostępny dla roślin i można przyjąć, że jego rów-
noważnik nawozowy wynosi 1 (100%) [ Amberger 1984]. Analityczne oznaczanie 
azotu amonowego w płynnych nawozach naturalnych było dotychczas dosyć kło-
potliwe i czasochłonne. Ostatnio upowszechniają się zestawy gazometryczne po-
zwalające na oznaczanie azotu amonowego w warunkach polowych z bezpośrednim 
uzyskaniem jego zawartości. Badania nad przydatnością takiego zestawu (rys 2) w 
warunkach Polski i krajów ościennych przeprowadzono w ramach międzynarodo-
wego projektu badawczego MAINTAIN [ Bhogal i in. 2001]. 

Rys. 2. Zestaw Agros-Nitro do gazometrycznego pomiaru zawartości N-NH4
Fig. 2. Agro Nitro check meter for gazometric estimation of N-NH4
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Zgodność wyników dotyczących zawartości N+NH4 w gnojowicy oznacza-
nej metodami laboratoryjnymi i przy pomocy zestawu gazometrycznego Agros-N  
była bardzo dobra. Wyraz wolny odpowiedniego równania regresji był nie istotny, 
a współczynnik kierunkowy przybierał wartość bliską 1. Z badan tych wynika rów-
nież, że przeciętna zawartość azotu amonowego w gnojowicy stanowi 50 % zawarto-
ści azotu ogólnego co zgadza się z wynikami podawanymi przez Ambergera[1984]. 
Tym samym można przyjąć, że wartość NFRV dla azotu gnojowicy wynosi 0,5. 

Dla optymalizacji zarówno produkcyjnych jak i środowiskowych skutków sto-
sowania nawozów naturalnych pożądane jest, aby wartość NFRV była możliwie 
duża. Decydują o tym zarówno właściwości samych nawozów jak i sposób i warunki 
ich stosowania.  W aspekcie wartości NFRV o właściwościach nawozów decydują 
dwa powiązane ze sobą parametry : stosunek C: N oraz stosunek Nmin:Nog ( gdzie 
Nmin oznacza zawartość azotu azotanowego i amonowego, a Nog zawartość azotu 
całkowitego ). Jeżeli nawozy naturalne traktowane są przede wszystkim jako źródło 
azotu (przy wiosennym stosowaniu) pożądane jest, aby stosunek C:N był możliwie 
wąski, a stosunek Nmin:Nog możliwie szeroki. Jeżeli natomiast są one traktowane jako 
środek polepszania właściwości gleby stosunek C:N powinien być szeroki, a stosu-
nek Nmin:Nog możliwie wąski [ Smith i Chambres 1993]. 
                        

Długookresowe skutki stosowania nawozów naturalnych  

Długookresowe skutki stosowania nawozów naturalnych oceniano na podstawie 
wartości współczynnika reprodukcji zawartej w nich substancji organicznej. Współ-
czynnik reprodukcji WR jest to wartość, przez jaka należy pomnożyć masę substan-
cji organicznej (lub węgla) wprowadzoną do gleby w formie nawozu naturalnego, 
aby uzyskać ilość materii organicznej (próchnicy) pozostałą w glebie po określonym 
upływie czasu. Pojęciowo (nie w znaczeniu matematycznym) odwrotnością współ-
czynnika reprodukcji WR jest wspomniany wcześniej współczynnik mineralizacji 
substancji organicznej w nawozach naturalnych RDR. Wartość WR służy do oceny 
stopnia wzbogacenia gleby w materię organiczną pod wpływem określonej dawki 
nawozów naturalnych, natomiast RDR jest względną miarą ubytku substancji orga-
nicznej nawozów naturalnych po wprowadzeniu ich do gleby. 

Do wyliczania wartości WR nawozów naturalnych wykorzystuje się z regu-
ły wyniki wieloletnich doświadczeń polowych, w których określana jest zależność 
pomiędzy ilością (substancji organicznej – węgla) w nawozach i przyrostem zawar-
tości materii organicznej (węgla) w glebie. Według często cytowanych badań Kor-
schensa [2002] należy ściśle rozróżniać inertną część glebowej materii organicznej 
(próchnica) od jej części  aktywnej, łatwo ulegającej rozkładowi. Zawartość części 
inertnej rozumiana jako ilość materii organicznej (węgla) w obiektach kontrolnych 
wieloletnich doświadczeń polowych zależy wyłącznie od zawartości cząstek koloi-
dalnych, z którymi pozostaje w prostej regresyjnej zależności. Analizując wyniki 21 
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wieloletnich doświadczeń Korschens [2002] stwierdził, że zawartość węgla w gle-
bach poletek kontrolnych (nie nawożonych) wahała się w granicach 0,3 – 1,6 % C i 
wzrastała o 0,068 % C na 1 % cząstek koloidalnych (R=0,95). W obiektach regularnie 
nawożonych nawozami naturalnymi i mineralnymi tych samych doświadczeń średnia 
zawartość materii organicznej była wyższa o 0,33 % C (z zakresem wahań od 0,14 
do 0,66 % C) i przyrastała szybciej również w glebach o większej zawartości cząstek 
koloidalnych (Rys. 3 ). W praktyce oznacza to, że w glebie zależnie od jej składu gra-
nulometrycznego ustala się każdorazowo stan równowagi pomiędzy dopływem i ubyt-
kiem materii organicznej wprowadzanej w formie nawozów i resztek korzeniowych 
roślin. Według Korschensa [ Korschens i Schulz 1999] dla poszczególnych typów i 
gatunków gleb istnieje optymalna zawartość materii organicznej (węgla), której nie 
powinno się przekraczać z uwagi na możliwe ujemne skutki środowiskowe. Wszystkie 
wymienione względy świadczą o trudności w wyznaczaniu wartości współczynników 
reprodukcji substancji organicznej (węgla) nawozów naturalnych. Tak jak w przypad-
ku długookresowej oceny wartości NFRV przy wyznaczaniu wartości WR nawozów 
naturalnych należy przede wszystkim  uwzględniać czynnik czasu. W praktyce warto-
ści WR podaje się jednak z reguły w horyzoncie czasowym jednego roku co stanowi 
duże uproszczenie i może wprowadzać w błąd. Kolejna trudność polega na analityce 
i sposobie przedstawiania wyników. Bezpośrednie oznaczanie zawartości glebowej 
materii organicznej nie jest możliwe i oznacza się z reguły albo utlenialność gleby 
(metoda Tiurina), albo zawartość węgla organicznego. Z uwagi na postęp aparatu-
rowy ta ostatnia metoda jest coraz częściej stosowana (suche spalanie w atmosferze 
O2). Zawartość węgla przelicza się na zawartość materii organicznej stosując z reguły 
mnożniki 1,724 lub 2,000. Wielu autorów zwraca jednak uwagę, że rzeczywiste war-
tości tego współczynnika przeliczeniowego dla różnych gleb wahają się w szerokich 
granicach 1,4 do 3,3 [Rasmussen, Collins 1991]. 

Rys. 3. Zawartość węgla organicznego w glebach o różnej zawartości części koloidalnych , 
zależnie od regularnego nawożenia [wg. Korschensa 2002]

Fig. 3. The content of organic carbon in the soils with different share of clay depending on 
the regular fertilization [ acc. to Korschens 2002] 
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W polskim piśmiennictwie podręcznikowym przyjęto za badaczami niemiecki-
mi wartość współczynnika reprodukcji glebowej materii organicznej dla obornika 
na 0,35 (na 1 tonę suchej masy obornika) i dla gnojowicy na 0,28 [ Fotyma, Mercik 
1995]. Wartości WR podawane (lub wynikające z przeliczeń) w piśmiennictwie pol-
skim są jednak dosyć różne. Mercik i In. 1995] analizując archiwizowane próbki gle-
by ze statycznych doświadczeń polowych prowadzonych w Skierniewicach podaje 
wartość WR dla obornika (określaną przez autora jako współczynnik humifikacji) 
na 0,19 na polu z monokulturą ziemniaka i 0,22 na polu z monokultura żyta. Mazur 
[1993] porównując zawartość węgla organicznego w glebach z pod różnych obiek-
tów doświadczenia polowego, prowadzonego przez okres 20 lat uzyskał wartości 
WR dla obornika 0,33-0,38, dla gnojowicy od bydła ok. 0,34 i dla gnojowicy od 
trzody ok. 0,24. Uogólniając te wyniki autor stwierdza, że próchnicotwórcze działa-
nie gnojowicy wyrażone przyrostem zawartości węgla w glebie odpowiada w 86-92 
% działaniu obornika. Po 16 latach prowadzenia doświadczenia statycznego Mać-
kowiak [2000] stwierdził , że przyrost zawartości węgla w glebie stanowi ok. 21 % 
(0,21) ilości wniesionej w oborniku. Przyrost ten był uzależniony od wielkości daw-
ki stosowanego co 4 lata obornika i od doboru roślin uprawianych w zmianowaniu. 
Z przeliczenia przez autorów tej pracy, danych przedstawionych przez Murawską 
i in. [1993] wynika, że współczynnik reprodukcji węgla wnoszonego w oborniku 
wynosi 0,15 – 0,18 i jest uzależniony od stosowanych w zmianowaniu dawek na-
wozów azotowych. Doświadczenia stanowiące podstawę tych badan prowadzono 
przez okres 12 lat na glebie o składzie piasku gliniastego mocnego. Z przedstawio-
nych, dosyć fragmentarycznych danych wynika, że przyjmowana dotychczas war-
tość współczynnika reprodukcji substancji organicznej (węgla) obornika jest zbyt 
optymistyczna i prawdopodobnie nie przekracza 0,25 w stosunku do suchej masy 
(węgla) tego nawozu. Analogicznie wartość WR dla gnojowicy prawdopodobnie nie 
przekracza 0,18. Wartości te są jednak wysoce zmienne i zależą od długości okresu 
prowadzenia badań, właściwości gleby, doboru roślin w zmianowaniu i stosowane-
go nawożenia azotem mineralnym. 

Wnioski

Przedmiotem przeglądowej a w części oryginalnej pracy była próba standa-
ryzacji  równoważników nawozowych azotu NFRV nawozów naturalnych oraz 
współczynników reprodukcji WR substancji organicznej (węgla) tych nawozów w 
oddziaływaniu na zawartość glebowej materii organicznej. Wartości NFRV mogą 
być wykorzystane w doradztwie nawozowym, a wartości WR do przewidywania 
długotrwałych skutków stosowania nawozów naturalnych. Z tego względu zamiast 
wniosków zaproponowano w celu dalszej weryfikacji przeciętne wartości obydwu 
parametrów
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Nawóz, 
fertilizer

Rok 
zastosowania,

 year of 
application

Termin 
stosowania, 

date of 
application

Kategoria gleby, soil category
B. 

lekka, 
very 
light

Lekka, 
light

Średnia, 
medium

Cięzka, 
heavy

Obornik, 
farmyard 
manure 
FYM

1 0,35 0,3 0,25 0,2
2 0,12 0,15 0,18 0,2

3 0,08 0,10 0,12 0,15

Gnojowica 
i gnojówka, 
slurry, 
liquid 
manure

1

Wiosna 
spring 0,4* 0,5* 0,5* 0,5*

Jesień, 
autumn 0,15 0,2 0,25 0,3

2 0,08 0,12 0,15 0,20
* lub według rzeczywistej zawartości azotu amonowego oznaczonej analitycznie 

Tabela 7. Proponowane wartości WR dla warunków Polski
Table 7. Suggested values of WR for polish conditions 

Nawóz, 
fertilizer

Kategoria gleby, soil category
B. lekka, very 

light Lekka,  light Średnia, 
medium Ciężka, heavy

Obornik, FYM 0,20 0,25 0,30 0,35
Gnojowica 0,15 0,20 0,25 0,30
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Mariusz Fotyma, Krystyna Filipiak

The agronomic consequences of organic manures 
applicaTion

Summary

 The paper has partly review and partly original character and it is focused on 
quantification the short term and long term effects of manure application  As the 
measure of short term effect  fertilizer nitrogen replacement value RFNV  was pro-
posed which brings the effect of nitrogen in the manure to the effect of nitrogen in 
mineral fertilizers. In the original part of the paper the method of calculation RFNV 
on the base of long-term experiment with manure and mineral nitrogen application 
was described. Calculated RFNV were in the range 0,3 – 0,12 (table 2) depending on 
the time from manure application. As the measure of long term effect  the coefficient 
of reproduction organic substance (carbon) WR from manure was proposed which 
refers to the proportion of manure dry matter (carbon) incorporated into soil organic 
matter (carbon). The values of WR presently used in Poland (“borrowed” mainly 
from the German literature) seem to be to high against the  date from experiments 
carried on in Poland. The paper is summarized by preliminary values of RFNV and 
WR depending on soil category (tab.  6).
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ROLA NAWOZÓW NATURALNYCH W OBIEGU WĘGLA I AZOTU
W ŚRODOWISKU GLEBOWYM

Sławomir S. Gonet

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

W pracy przedstawiono aktualne problemy związane ze stosowaniem nawozów 
naturalnych, obornika i gnojowicy. Nawozy naturalne stanowią jedno z głównych 
źródeł składników pokarmowych – azotu, potasu, fosforu, potasu i mikroelementów. 
Oprócz funkcji nawozowej odgrywają istotną rolę w bilansie materii organicznej 
gleb uprawnych, przez co ich stosowanie w istotny sposób wpływa na chemiczne, 
fizyczne i biologiczne właściwości gleb. Omówiono zasady prawidłowego stosowa-
nia tych nawozów. Możliwe konsekwencje stosowania obornika i gnojowicy prze-
dyskutowano w kontekście tematycznej strategii ochrony gleb Unii Europejskiej. 
Słowa kluczowe: obornik, gnojowica, nawożenie azotem, materia organiczna gle-
by

Abstract 

The problems connected with the utilization of bovine and pig manure and slur-
ries in agricultural production were discussed. These organic fertilizers are very 
important sources of macro- and micronutrients in plant production. Manure and 
slurries as exogenous organic matter incorporated into the soil environment are the 
main sources of the organic matter stocks in soil. It is important for the soil fertility 
and soil properties (chemical, physical and biological). The conditions, doses and 
consequences of manure and slurries application were discussed regarding to the UE 
Thematic Strategy for Soil Protection.

Key words: manure, slurry, nitrogen fertilization ,soil organic matter 

Wprowadzenie

Zgonie z Ustawą o nawozach i nawożeniu [Dz.U. Nr 89, poz. 991] wraz z póź-
niejszymi zmianami [Dz.U. Nr 91, poz. 876], do nawozów naturalnych zalicza się 
przeznaczone do rolniczego wykorzystania: obornik, gnojowicę i gnojówkę, odcho-
dy zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, 
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bez dodatków innych substancji) oraz guano. Do najczęściej wykorzystywanych w 
rolnictwie nawozów naturalnych należy zaliczyć obornik i gnojowicę.

Nawozy te od odległych czasów były stosowane w rolnictwie. Pozwalały one 
na utrzymywanie produkcji rolnej na pewnym poziomie adekwatnym do potrzeb 
konsumentów. W połowie XX wieku rozpowszechnił się pogląd, że wszystkie prob-
lemy produkcji żywności uda się rozwiązać przy pomocy zwiększonego nawożenia 
mineralnego. Okazało się jednak, że wyeliminowanie lub ograniczenie systematycz-
nego stosowania nawozów organicznych powoduje spadek żyzności i produkcyj-
ności gleb, naruszenie równowagi jonowej i procesów zachodzących w środowi-
sku glebowym. Współcześnie przyjmuje się, że równoczesne stosowanie nawozów 
mineralnych i naturalnych lub organicznych stanowi niezbędny czynnik produkcji 
roślinnej oraz równowagi agroekosystemów. Okazało się, że nawożenie organiczne 
jest jednym z podstawowych warunków utrzymania wysokiej efektywności nawo-
żenia mineralnego.

Problemy związane z wykorzystaniem nawozów naturalnych w środowisku 
glebowym wynikają z ich specyficznej i ważnej roli, jaką odgrywają w regulowa-
niu właściwości i kształtowaniu żyzności gleb oraz w żywieniu mineralnym roślin. 
W ostatnich latach funkcje nawozów naturalnych rozpatruje się również z punktu 
widzenia ochrony środowiska glebowego, co związane jest z wprowadzaniem, w 
ramach Unii Europejskiej, strategii ochrony gleb oraz przygotowywaną dyrektywą 
glebową. 

Obornik i gnojowica jako źródło składników pokarmowych dla roślin

Jedną z podstawowych zalet nawozów naturalnych, uzasadniającą ich powszech-
ne stosowanie jest to, że zawierają one praktycznie wszystkie składniki pokarmowe 
konieczne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Znajdują się wśród nich za-
równo makroelementy: azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarka, jak i mikroele-
menty: miedź, cynk, bor, molibden, kobalt, żelazo i inne. Jedynym problemem jest 
to, że proporcje w jakich składniki pokarmowe znajdują się w oborniku i gnojowicy 
nie zawsze są właściwe z punktu mineralnego żywienia roślin oraz fakt, że ilości 
nawozów jakimi dysponujemy nie są w stanie zaspokoić w pełni potrzeb pokarmo-
wych roślin. Dotychczas panował pogląd, że praktycznie nie istnieje problem prze-
nawożenia gleby obornikiem, szczególnie w warunkach jego deficytu, a stosowanie 
go w dawkach nieco zawyżonych może być nawet pożyteczne [Łoginow 1988]. Na-
leży również uwzględnić fakt, że zawartość składników w oborniku i gnojowicy są 
bardzo niskie, co jest konsekwencją wysokiej zawartości w nich wody (60-95%).
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W tabeli 1 zestawiono zawartość makro- i mikroelementów w oborniku i gno-
jowicy. Duży zakres zmienności zawartości składników w nawozach jest konse-
kwencją technologii ich otrzymywania oraz metod skarmiania zwierząt. Z punktu 
widzenia technologii stosowania nawozów naturalnych ważna jest nie tylko ogólna 
zawartość składników, ale również formy ich występowania (w postaci związków 
organicznych lub mineralnych), co bezpośrednio wpływa na dostępność dla roślin. 
Pod tym względem między obornikiem i gnojowicą występują duże różnice, szcze-
gólnie dotyczy to zawartego w nich azotu. W oborniku 70-80% azotu występuje w 
postaci związków organicznych, natomiast 20-30% w postaci związków mineral-
nych, potencjalnie dostępnych dla roślin. Odwrotna sytuacja występuje w gnojowi-
cy, gdzie około 60% azotu ogółem stanowi azot związków mineralnych (tabela 2). 
Dlatego też gnojowicę często traktuje się jako płynny nawóz mineralny, ze wszystki-
mi konsekwencjami jego stosowania: możliwości przenawożenia roślin, zagrożenia 
środowiska, strat azotu itp.

Tabela 1. Zawarto  makro- i mikrosk adników w oborniku (o zawarto ci suchej 
masy 25%)i gnojowicy ( o zawarto ci suchej masy 10 %) 

Table 1. Content of macro- and microelements in manure (with 25% content of dry 
mass)and in slurry( with 10 % content of dry mass)  

Obornik, FYM Gnojowica od trzody, 
pig slurry 

Gnojowica od byd a,
cattle slurry  Sk adnik - 

Component rednia 
– Mean 

Zakres - 
Range 

rednia – 
Mean

Zakres - 
Range 

rednia – 
Mean

Zakres - 
Range 

N g*kg-1 5,0 3,0 – 8,0 6,5 3,7-9,1 4,5 3,5-7,0 
P g*kg-1 1,3 0,5 – 2,0 1,8 0,9-2,9 0,9 0,6-1,7 
K g*kg-1 6,0 4,0 – 8,5 4,2 1,2-6,0 5,0 2,2-7,4 
Ca g*kg-1 3,6 1,5 – 5,5 2,1 1,5-3,3 2,1 1,3-2,9 
Mg g*kg-1 1,2 0,5 – 3,0 0,6 0,4-0,8 0,6 0,3-1,0 

Cu mg*kg-1 5,2 3,6 – 35,8 10,4 3-29 3,7 3-5 
Zn mg*kg-1 36 12 - 96 40 19-52 20 17-35 
Mo mg*kg-1 0,45 0,15 – 1,10 0,16 0,15-0,17 0,30 0,14-0,50 
Co mg*kg-1 0,30 0,08 – 0,75 0,09 0,04-0,16 0,15 0,10-0,24 
B mg*kg-1 4,8 2,2 – 8,4 3,0 2,6-3,6 3,5 2,7-4,0 
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Z powyższych względów jest oczywistym, że w produkcji roślinnej niemożli-
we jest stosowanie wyłącznie nawozów naturalnych lub organicznych. Takie postę-
powanie należy uznać za całkowicie utopijne, jak to wcześniej wykazał Łoginow 
[1988]. Łatwo obliczyć, że w celu zaspokojenia potrzeb nawozowych roślin, w czte-
roletniej rotacji zmianowania należałoby wprowadzić do gleby przynajmniej 100t 
obornika na hektar, co jest zupełnie nierealne. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
składniki pokarmowe wprowadzone do gleby z obornikiem (lub gnojowicą) faktycz-
nie stanowią niejako zwrot składników uprzednio pobranych przez rośliny z gleby. 
Dlatego też zaleca się stosowanie równoległe nawozów naturalnych i mineralnych, 
oczywiście w ilościach zbilansowanych, z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych 
roślin, równoważników nawozowych oraz wymagań ochrony środowiska. Łączne 
stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych lub organicznych, jest uzasadniony 
również z innych względów, które będą omówione w następnym rozdziale. Dawki 
nawozów naturalnych należy ustalać według zawartości tzw. azotu działającego [Ko-
deks Dobrej Praktyki Rolniczej 2002, Maćkowiak 1999]. Zgodnie z definicją, azot 
działający wykazuje takie samo działania jak azot nawozów mineralnych. Kodeks 
wprowadził uproszczony system obliczania ilości azotu działającego z obornika i 
gnojowicy w zależności od terminu ich stosowania. I tak: dla azotu obornika stoso-
wanego w terminach jesiennym i wiosennym wartość tego równoważnia ustalono 
na 0,3, a dla gnojowicy odpowiednio 0,5 i 0,6. Oczywiście, ze względu na potrzeby 
pokarmowe różnych roślin wartości te mogą nieco się różnić [Maćkowiak 1986].

Dyrektywa Unii Europejskiej [1991] dotycząca ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych limituje 
stosowanie nawozów naturalnych. Generalnie, roczna dawka nawozu naturalnego 
nie może przekraczać jego ilości zawierającej 170 kg azotu ogółem na 1 ha użytków 
rolnych. Uwzględniając średni skład chemiczny obornika i gnojowicy przyjmuje się, 
że roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m3 na hektar, a obornika 

Tabela 2. rednia zawarto  form azotu w oborniku i gnojowicy [Leclerc 2001] 
Table 2. Average N-forms content in manure and slurries 

Obornik/gnojowica, 
Manure/slurry 

Nog – Nt 
g kg-1 sm (dm) 

N-NH4
%Nog - %Nt 

Obornik byd a,
Bovine manure 

12,6 – 28,6 10

Obornik trzody,  
Pig manure 

21,9 – 32,7 10

Gnojowica byd a,
Bovine slurry 

31,4 – 47,3 25 - 78 

Gnojowica trzody, 
 Pig slurry 

55,0 – 103,2 56 - 65 
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nie powinna przekraczać 40 ton na hektar. Dodatkowo dyrektywa nakazuje, aby pod 
rośliny, pod które stosowano nawozy naturalne, dawka azotu mineralnego musi sta-
nowić różnicę między potrzebami nawozowymi roślin i ilością azotu działającego w 
nawozach naturalnych.

Jak wiadomo, trzoda i bydło są skarmiane paszami do dodatkiem mikroskład-
ników (głównie Cu i Zn), co prowadzi do „wzbogacenia” odchodów zwierząt w te 
składniki, co może spowodować wyższe zawartości tych mikroelementów w nawo-
zach naturalnych. Problem ten został podjęty przy opracowywaniu w ramach Unii 
Europejskiej tematycznej strategii ochrony gleb [Reports 2004]. Kontrola jakości 
wprowadzanych do gleb kompostów obejmuje oznaczanie zawartości metali cięż-
kich, co nie dotyczy oznaczania zawartości, np. miedzi i cynku wprowadzanych do 
gleby w oborniku i gnojowicy. W tej sytuacji ilości Cu i Zn wprowadzanych tą drogą 
do gleby faktycznie nie są kontrolowane. A mogą to być ilości bardzo znaczące. We 
Francji ocenia się, że miedź wprowadzana corocznie do gleb z nawozami naturalny-
mi stanowi 19% całkowitego jej dopływu do środowiska glebowego, a cynk nawet 
70% [Bourrelier, P.Ph, Berthelin, J. 1998]. Według wielu badaczy polskich [Łogi-
now 1988, Maćkowiak 1999, Mazur i in. 1993], zawartość miedzi i cynku w gnojo-
wicy i oborniku nie przekracza krytycznych zawartości ograniczających stosowanie 
nawozów naturalnych, jednak brak jest aktualnych danych na ten temat. Tematyczna 
strategia ochrony gleb UE rekomenduje, aby „profilaktycznie” ograniczyć ilości Cu 
i Zn dodawanych do pasz.

 

Obornik i gnojowica jako źródło materii organicznej w glebie

O ile rola nawozów naturalnych w zakresie dostarczania składników pokarmo-
wych w uprawie roślin jest wyjaśniona i opiera się na prostym bilansowaniu skład-
ników z uwzględnieniem równoważników nawozowych oraz ograniczeń wynika-
jących z potrzeby ochrony środowiska (wód, powietrza), o tyle drugi aspekt ich 
stosowania, wynikający z ich wpływu na zawartość i stan próchnicy budzi coraz 
więcej zainteresowania, szczególnie w kontekście ochrony środowiska glebowego. 
Próchnica decyduje bowiem o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych gleb.

Zawartość próchnicy (ogólnie: materii organicznej) w glebie nie jest wartością 
stałą i zależy wielu czynników siedliskowych (typ gleby, klimat, stosunki wodne) 
oraz antropogenicznych (sposób użytkowania gruntów, zmianowanie, nawożenie). 
Zasoby materii organicznej stanowią wypadkową zachodzących w glebie procesów 
humifikacji i mineralizacji, a ich aktualny stan jest wynikiem równowagi dynamicz-
nej procesów nagromadzenia i rozkładu. W tabeli 3 przedstawiono wyniki oznaczeń 
zawartości węgla organicznego (jako wskaźnika zawartości materii organicznej) w 
glebach wieloletnich doświadczeń w Rothamsted.
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W procesie genezy gleb tworzy się poziom próchniczny, w którym następuje 
akumulacja materii organicznej (rysunek 1). W naturalnych ekosystemach leśnych, 
w wyniku wielusetletniej pierwotnej sukcesji roślinnej, zachodzi akumulacja ma-
terii organicznej, aż do osiągnięcia stanu równowagi. W stanie równowagi ekolo-
gicznej zawartość węgla organicznego w glebach osiąga swój maksymalny poziom, 
charakterystyczny dla danego typu gleby (okres I). Niektórzy autorzy określają ten 
poziom jako „naturalny” lub „ekologiczny”, charakteryzujący się tym, że w stanie 
równowagi dynamicznej dopływ i mineralizacja materii organicznej bilansują się 
całkowicie. 

Tabela 3. Zawarto  w gla organicznego w glebie w wieloletnich do wiadczeniach
w Rothamsted [Reports 2004] 

Table3. Organic carbon content in the topsoil in long-term trials in Rothamsted 

Pokrywa ro linna lub u ytkowanie  
Type of wegetation or cropping %C

Pastwiska – pasturelands 1,52 
Las – forest 2,38 

Pod monokultur  pszenicy od 18893r., 
Under wheat monoculture since 1883 

Bez nawo enia, Without fertilization 0,89 
Nawozy mineralne, Only mineral fertilization 1,10 
14t ha-1 obornika rocznie, 14 t ha-1 of manure yearly 2,23 

           TOC 

                                                                                                                                                  4 
                                                                                                                                                   3 
                                                                                                                                                   1 
                                                                                                                                                   2 
                                                                                                                                                   5 

                                                                                                                                    Czas 
                                   Okres I                           Okres II                                 Okres III 

Rysunek 1. Wp yw rolniczego u ytkowania gleby na zawarto  materii organicznej. 
Figure 1. Effect of agricultural soil management on organic matter content 
Rys. 1. Wpływ rolniczego użytkowania gleby na zawartość materii organicznej.

Fig.  1. Effect of agricultural soil management on organic matter content
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Po wprowadzeniu gleby w użytkowanie rolnicze (okres II), które odbywa się 
najczęściej drogą wycięcia lub pożaru lasu, następuje radykalne obniżenie zawar-
tości materii organicznej w glebie. W glebie użytkowanej rolniczo (bez stosowa-
nia nawożenia) ustala się nowy poziom zawartości materii organicznej, znacznie 
niższy od „naturalnego”. Spadek zawartości materii organicznej związany jest z jej 
intensywną mineralizacją wywołaną zabiegami agrotechnicznymi, głównie orką, 
przy jednoczesnym niskim poziomie dopływu świeżej masy organicznej w postaci 
resztek pozbiorowych. Zasadnicza część wyprodukowanej biomasy wynoszona jest 
z ekosystemu w postaci plonu użytkowego.

W warunkach intensyfikacji produkcji roślinnej (okres III, dziesiątki lat) zmia-
ny zawartości materii organicznej w glebach mogą przebiegać różnie, jednak bez-
względne wahania zawartości węgla organicznego są niewielkie i nie przekracza-
ją 1% masy gleby. W warunkach stosowania wyłącznie nawożenia mineralnego w 
dawkach pokrywających potrzeby pokarmowe roślin notuje się niewielki wzrost lub 
spadek zawartości TOC (krzywe 1. i 2.). W warunkach stosowania optymalnego 
nawożenia organicznego obserwuje się znaczniejszy przyrost zawartości próchnicy 
w warstwie ornej (krzywa nr 3). Stosując nawozy organiczne w dawkach ″melio-
racyjnych″ można uzyskać nawet znaczny, choć nie nieograniczony (i nie trwały) 
przyrost zapasów próchnicy (krzywa nr 4). Pod wpływem  postępującej erozji lub 
działania innych czynników degradujących gleby może natomiast nastąpić nawet 
znaczne obniżenie zawartości węgla (krzywa nr 5).

Jeżeli rozpatrujemy bilans materii organicznej w glebach uprawnych, należy 
uwzględnić wszystkie pozycje jej dopływu i rozchodu. Większa część wyprodu-
kowanej na polu materii organicznej wynoszona jest z pola w postaci plonu uży-
tecznego. Ponieważ w strukturze zasiewów często dominują rośliny pozostawiające 
stosunkowo niewielką ilość resztek pozbiorowych, mniej uprawia się roślin wzbo-
gacających glebę w materię organiczną, a zabiegi agrotechniczne powodują natle-
nienie i przesuszenie warstwy ornej, zachodzą procesy mineralizacji prowadzące 
do ubytków materii organicznej z gleby. Takim procesom może zapobiegać jedynie 
wnoszenie do gleby materiału organicznego w postaci nawozów naturalnych i orga-
nicznych. Pozwala to przynajmniej na utrzymanie zawartości próchnicy na stałym 
poziomie.

W celu uzyskania orientacyjnych danych na temat bilansu materii organicznych 
w glebach uprawnych opracowano tak zwane współczynniki reprodukcji i degrada-
cji materii organicznej w glebach, oparte na przyjęciu odpowiednich wskaźników 
dla uprawy różnych roślin oraz stosowanych nawozów naturalnych (tabela 4). Rośli-
ny można podzielić na wzbogacające i zubożające glebę w próchnicę (odpowiednio 
z dodatnimi i ujemnymi wartościami wskaźników). Wartości wskaźników dla nawo-
zów naturalnych wyrażają ich dawki ekwiwalentne suchej masie materii organicz-
nej pozostającej po roku od ich wprowadzenia, z uwzględnieniem współczynnika 
humifikacji materiału organicznego. Pozwala to na obliczenie zapotrzebowania na 
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materię organiczną, a w konsekwencji ustalić dawki nawożenia. Oczywiście, ustala 
się w ten sposób dawkę równoważną z punktu widzenia bilansu materii organicznej, 
a nie zawartych w niej składników pokarmowych.

Tabela 4. Wspó czynnik reprodukcji i degradacji (w t ha-1) glebowej materii 
organicznej [Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2002] 

Table 4. Coefficients of reproduction and degradation (t ha-1) for organic matter 

Wspó czynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-) 
dla gleb 

Coefficient od reproduction(+) or degradation(-) 
for soil 

Ro lina lub nawóz 
Plant or manure 

Jednostka 
Unit 

lekkie 
light 

rednie 
medium 

ci kie 
heavy

czarne ziemie 
black earth 

Okopowe – root crops 1 ha -1,26 -1,4 -1,54 -1,02 
Kukurydza - maize 1 ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91 
Zbo a, oleiste - cereals 1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38 
Str czkowate - 
leguminous 1 ha +0,32 +0,35 +0,38 +0,38 

Trawy w polu - grases 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16 
Motylkowe- 
papilionaceae         1 ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10 

Obornik - manure 10 t +0,70 
Gnojowica - slurry  10 t +0,28 
S oma - straw 10 t +1,80 

Próchnicotwórcza rola nawozów naturalnych jest nie do podważenia (rysu-
nek 2), jednak w literaturze naukowej jest wiele doniesień dyskutujących wartości 
współczynników reprodukcji materiału organicznego tych nawozów. Już dawno Ło-
ginow i in. [1988] stwierdzili, że mineralne nawozy azotowe zwiększają minerali-
zację świeżo wprowadzonej do gleby materii organicznej obornika nawet o 2-4 t 
ha-1, co może znacznie ograniczać wzrost zawartości próchnicy w glebie. Na ogół 
jednak straty materii organicznej z tytułu zwiększonej mineralizacji są z nawiązką 
pokrywane przez wzrost masy resztek pozbiorowych. W rezultacie nawet wyłączne 
nawożenie mineralne, przy braku stosowania nawozów naturalnych i organicznych, 
nie musi prowadzić do spadku zawartości próchnicy w glebie. 
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Z kolei Mazur [1993] na podstawie wyników wieloletniego doświadczenia, w 
którym gnojowice stosowano w dawkach odpowiadającym dawce obornika pod 
względem zawartości azotu lub węgla organicznego sugeruje, że obornik i gnojowi-
ca bydlęca działają korzystniej na zawartość próchnicy w glebie, niż obornik i gno-
jowica trzody chlewnej. Wynika to nie tylko z warunków glebowych, ale również ze 
składu chemicznego nawozów naturalnych.

Podsumowanie

Rola nawozów naturalnych we współczesnym rolnictwie, mimo stosowania na-
wozów mineralnych, nie zmniejszyła się, choć nieco inaczej dyskutuje się różne 
aspekty ich działania. Ponieważ nie stanowią one już podstawowego źródła skład-
ników pokarmowych dla roślin (średnio w Polsce około 50% puli NPK wnoszone 
jest z obornikiem), dlatego na pierwszy plan wysunęła się rola nawozów natural-
nych dla utrzymania równowagi zasobów materii organicznej, żyzności i produk-
tywności gleb. Dotyczy to głównie gleb lekkich, które stanowią około 60% areału 
użytków rolnych. Powszechnie przyjmuje się, że materia organiczna jest głównym 
czynnikiem warunkującym żyzność gleby i produkcję biomasy, szczególnie w wa-
runkach rolnictwa zrównoważonego jest to konsekwencja istotnej roli próchnicy w 
kształtowaniu chemicznych (pojemność sorpcyjna, właściwości buforowe, uwalnia-
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Rysunek 2. Zawarto  w gla organicznego w glebach wieloletnich do wiadcze  nawozowych. 
(BA – Baborówko, CH – Chylice, LA – Laskowice, WI – Wierzchucinek) 

Figure 2. Organic carbon content is soils from long-term fertilization experiments 

Rys. 2. Zawartość węgla organicznego w glebach wieloletnich doświadczeń nawozo-
wych, (BA – Baborówko, CH – Chylice, LA – Laskowice, WI – Wierzchucinek).
Fig. 2. Organic carbon content is soils from long-term fertilization experiments
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nie składników pokarmowych, tworzenie kompleksów), fizycznych ( retencja wody, 
stabilizacja agregatów, barwa i gęstość gleby) i biologicznych (źródło energii dla 
mikroorganizmów, stymulacja wzrostu i rozwoju roślin, bioróżnorodność) właści-
wości gleb.

Aspekt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w strategii tematycznej ochrony 
gleb opracowanej w ramach Unii Europejskiej, a szczególnie w zakresie ochrony 
glebowych zasobów materii organicznej. W strategii podkreśla się znaczną rolę tzw. 
zewnętrznej materii organicznej (EOM – exogenous organic matter) w bilansie ma-
terii organicznej gleb. Zewnętrzna materia organiczna definiowana jest jako całość 
materiału organicznego, który jest wprowadzany do gleby w celu polepszenia ja-
kości gleby lub zachowania potencjału produkcyjnego na przyszłość. Zewnętrzna 
materia organiczna obejmuje szeroki zakres bioodpadów z różnych źródeł, takich 
jak tereny zurbanizowane, rolnictwo, leśnictwo, przemysł. W strukturze materiałów 
organicznych wprowadzanych do gleby, 97% stanowią obornik i gnojowica, 2% od-
pady przemysłowe, a ok. 1% - osady ściekowe.

Stosowanie zewnętrznej materii organicznej, zarówno pochodzącej bezpo-
średnio z produkcji rolnej (np. obornik i gnojowica) jak i z przemysłu rolno-spo-
żywczego i przetwórstwa odpadów komunalnych (osady ściekowe, komposty), 
z pewnością może przynieść szereg korzyści dla środowiska glebowego. W celu 
bezpiecznego ich stosowania należy jednak przestrzegać rygorystycznie wyma-
gań jakościowych. Zrównoważona, długoterminowa aplikacja tych odpadów musi 
uwzględniać kontrolę i redukcję zanieczyszczeń, które mogą zostać wprowadzone 
do gleby, na przykład redukcję zawartości metali ciężkich i antybiotyków w oborni-
ku i gnojowicy.

Biorąc pod uwagę inne aspekty stosowania obornika i gnojowicy podkreśla 
się konieczność ich produkcji, przechowywania i stosowania zgodnie z wymaga-
niami szeroko pojętej ochrony środowiska. Zgodnie z tzw. dyrektywą azotanową 
UE [1991] dawki gnojowicy i obornika muszą być tak limitowane, aby do gleby nie 
wprowadzać z nimi w odpowiednich warunkach większej ilości niż 170 kg azotu na 
hektar rocznie. Osobnym problemem, wymagającym jeszcze badań, jest ogranicze-
nie ulatniania produktów gazowych powstających w wyniku nieprawidłowego prze-
chowywania i stosowania nawozów naturalnych. Wśród nich do najważniejszych 
należy zaliczyć dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu (należące do grupy gazów 
cieplarnianych), a także amoniak i siarkowodór.

Wykaz piśmiennictwa

Bourrelier, P.H., Berthelin, J. 1998. Contamination des sols par les elements en tra-
ces: les risiques et leur gestion. Rapport no42 de l’Academie des sciences. 
Lavoisier Tec&Doc.



121Rola nawozów naturalnych w obiegu węgla i azotu środowisku glebowym

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rol-
niczych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 991. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo-
żeniu.

Dz.U.  z 2004 r. Nr 91, poz. 876. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o nawozach i nawożeniu.

Gonet, S.S. 1889. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawo-
żeniu. Rozprawy 33. Wyd. ATR Bydgoszcz: s.55.

Gonet S.S. 1993. Stan humusu w glebach wieloletnich statycznych doświadczeń 
nawozowych. Zesz.Nauk.AR Kraków, 277: 39-49.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej. 2002. MRiRW, MŚ, Warszawa: s. 96.
Leclerc, B. 2001. Guide des Matieres organiques. 2eme edition. ITAB edition: s. 

329.
Łoginow, W. 1988. Nawożenie organiczne. WOPR Minikowo: s. 20.
Łoginow W., Murawska, B., Janowiak, J. 1988. Wpływ równoległego nawożenia 

obornikiem i słomą oraz azotem na zawartość węgla organicznego w glebie. 
W: Nawozy organiczne. PAN, AR Szczecin. Z 1: 19-27.

Maćkowiak, C. 1999. Gnojowica jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnie-
niem ochrony środowiska. Materiały szkoleniowe 75/99. IUNG, Puławy: s. 
30.

Maćkowiak, C. 1986. Nawożenie. Praca zbiorowa pod red. R. Czuby. PWRiL, War-
szawa.

 Mazur, T., Mineev, M.V., Debreczeni, B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicz-
nym. Wyd.ART Olsztyn: s. 139.

Mazur, T., Sądej, W. 1993. Działanie gnojowicy, obornika i nawozów mineralnych w 
wieloletnich, statycznych doświadczeniach polowych. Zesz.Nauk.AR Kra-
ków, 277: 299-311.

Reports of the technical working groups. Established under the Thematic Strategy 
for Soil Protection. 2004. Vol. III. European Commision. Directoriate Gen-
eral. EUR 21319 EN/3.

Sławomir Gonet

THE ROLE OF MANURE IN THE CYCLE OF C AND N IN SOILS 

Summary

The problems connect with the utilization of bovine and pig manure and slurries 
in agricultural production were discussed. These organic fertilizers are very impor-
tant sources of macro- and micronutrients in plant production. Manure and slurries 
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as exogenous organic matter incorporated into the soil environment are the main 
sources of the organic matter stocks in soil. It is important for the soil fertility and 
soil properties (chemical, physical and biological). The conditions, doses and con-
sequences of manure and slurries application were discussed regarding to the UE 
Thematic Strategy for Soil Protection.
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Porównanie wPływu wieloletniego nawożenia 
nawozami mineralnymi i obornikiem 

na stan łąki trwałej na glebie mineralnej

Halina Jankowska-Huflejt

 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Abstrakt 

W doświadczeniu  prowadzonym na  łące trwałej na glebie mineralne porównywano 
wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi  na skład 
roślin łąkowych, zadarnienie i właściwości chemiczne gleby. Najkorzystniej na 
stan runi działał obornik  stosowany co drugi  rok przemiennie z nawożeniem NPK.  
W obiektach z obornikiem stwierdzono również stabilizacje odczynu, pH gleby, 
wzrost zawartości próchnicy oraz stabilizacje lub wzrost zawartości przyswajalnych 
form składników mineralnych.

słowa kluczowe: laka trwała, nawożenie łąk, glebowa materia organiczna

abstract

In long-term experiment on permanent meadow the influence of manure and mineral 
fertilizers on sward composition and some soil charactersitics were compared. With 
respect to sward density and composition manure applied every second year inter-
mitently with NPK proved to be the best choice. In the treatments with manure the 
increase of humus content and stabilization of the most soil chemical parametres, 
including pH was observed. 
key words: meadow,grassland fertilization, soil organic matter 

wprowadzenie 

 Nawożenie trwałych użytków zielonych nawozami naturalnymi, a zwłasz-
cza obornikiem jest w naszym kraju stosunkowo mało rozpowszechnione, mimo 
wszechstronnego korzystnego wpływu tych nawozów na wielkość i jakość plonów 
siana oraz właściwości gleb łąkowych. 

Celem pracy jest porównanie wpływu wieloletniego nawożenia obornikiem  
z nawożeniem mineralnym na stan runi i zmiany niektórych własności chemicznych 
gleby mineralnej pod łąką trwałą. 
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metodyka badań 

Badania prowadzono w latach 1986-1996 na doświadczeniu założonym w 
1982 r na łące trwalej w dolinie rzeki Pisi Tucznej (Łąki Jaktorowskie) na czarnej 
ziemi właściwej (III klasa bonitacyjna), wytworzonej z piasków starego tarasu 
rzecznego, na utworach gliniastych, zalegających na głębokości około 100 cm. 
Glebę tę zaliczono do III klasy bonitacyjnej, a pod względem uwilgotnienia - do gleb 
umiarkowanie suchych, typologicznie określanych łęgami zgrądowiałymi [Grzyb, 
Prończuk, 1995].

Doświadczenie obejmowało 8 kombinacji nawozowych w czterech 
powtórzeniach: 1. - 0 (bez nawożenia), 2. - PK, 3. - PN, 4. - KN, 5. - NPK, 6. - 
NPKCa (Ca co trzeci rok), 7. - obornik (corocznie), 8. - NPK-obornik (nawożenie 
mineralno-obornikowe przemienne, tj. w jednym roku NPK, w drugim obornik. 
Dawki nawozów wynosiły : N -240 kg *ha-1, P2O5 - 75 kg ha-1 , K2O - 120 kg ha-1 
, CaCO3 - 1 t ha-1 (Ca 715 kg ha-1) co 3 lata, obornik bydlęcy - 30 t ha-1. Obornik 
stosowano jesienią, a wiosną wygrabiano i ważono jego nie  rozłożone resztki. 
Przeciętny skład chemiczny i średnią ilość składników w oborniku  podano w tabeli 
1.
Tabela 1.  Skład chemiczny obornika i resztek wygrabianych wiosną oraz zawartość 

niektórych składników pokarmowych wprowadzonych do gleby – średnie 
z lat 1986-1996. 

Table 1.  Chemical composition of manure and remainders raked away in spring 
and content of some components introduced into the soil - mean from 
years 1986-1996

Składnik 
nawozowy
Nutrient 

Zawartość w oborniku Content in manure

Wprowadzo-
no do gleby
Introduced 
in to the soil

zastosowanym 
jesienią 

applied in autumn

wygrabionym 
raked away
 in spring

zastosowa-
nym 

jesienią 
applied in 

autumn

wygrabionym 
wiosną

raked away in 
spring

% świeża 
masa

% 
sucha 
masa

% sucha masa. kg ha-1 kg ha-1 kg ha-1

N ogólny
 N total 0,69 2,43 1,20 205 61,0 144

P2O5 0,30 1,06 0,47 90,9 24,1 66,8
K2O 0,78 2,74 0,37 232 19,0 213
CaO 0,38 1,34 0,69 113 35,4 78,3
MgO 0,15 0,53 0,31 45,1 16,3 28,8
Na2O 1,12 0,41 0,23 4,9 11,8 23,1
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Każdego roku określano skład chemiczny i botaniczny runi , plony zielonej i 
powietrznie suchej masy, zadarnienie ( od 1988 r metodą Kostucha [1977]), poziom 
wody gruntowej (co 10 dni), średnie miesięczne opady i temperaturę powietrza. 
W roku 1982 (przed założeniem doświadczenia) oraz w 1996 (na zakończenie) 
oznaczono w warstwie 0-20 cm gleby  wartość pH, zawartość substancji organicznej, 
azotu ogólnego, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i sodu. 

W roku założenia doświadczenia (1982) w runi dominowały: wiechlina łąkowa 
(Poa pratensis L.) - 34,5%, kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) - 31,1%, 
udział grupy ziół i chwastów wynosił 2,3%. W roku 1986 gatunkami dominującymi 
na większości obiektów były: wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.), kupkówka 
pospolita (Dactylis glomerata L.) i życica trwała (Lolium perenne L.), która w 
niewielkich ilościach występowała na wszystkich obiektach. Motylkowate w ilości 
zaledwie 1,2 i 0,2% występowały tylko na „0” i na poletkach z PK. Poziom wody 
był corocznie najwyższy w kwietniu i wynosił 28-61 cm od powierzchni gruntu, z 
wyjątkiem lat 1990 i 1993, w których wynosił odpowiednio 100 i 110 cm. Najniższy 
poziom wody gruntowej rejestrowano we wrześniu - od 112 do 160 cm, a w latach 
1994, 1995 i 1996 już w sierpniu. 

Sumy opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym były znacznie niższe 
od 550 mm opadów, ustalonych dla tego rejonu za optymalne [Hohendorf, 1948]. 
Najbardziej niekorzystne były lata 1992 i 1993, kiedy sumy opadów wyniosły ok. 
240,2 mm. W ostatnim roku badań 1996 suma opadów była największa (454,6 mm), 
ale był to rok najmniej korzystny pod względem ich rozkładu, gdyż prawie połowę 
opadów (195 mm) odnotowano dopiero we wrześniu. Średnia temperatura powietrza 
w tym okresie wahała się od 14,6 do 17,0°C, a więc w granicach temperatur sprzy-
jających wzrostowi i rozwojowi roślinności łąkowej.

wyniki badan 

skład botaniczny i zadarnienie łąki

W tabeli 2 przedstawiono zmiany składu botanicznego runi w ciągu 11 lat ba-
dań. W obiektach nawożonych nawozami mineralnymi nastąpił znaczny spadek 
udziału traw, największy w obiekcie PK oraz w obiekcie  KN. Zwiększenie udziału 
traw nastąpiło  na nawożeniu NPKCa oraz na oborniku . W obiekcie nawożonym 
przemiennie (NPK-obornik) udział traw w zasadzie nie uległ większej zmianie. Za-
chwaszczenie porostu było największe na kontroli  i na nawożeniu  nawozami mi-
neralnymi, z wyjątkiem NPK i NPKCa. Coroczne stosowanie obornika przez 11 lat 
wpłynęło na  zmniejszenie się udziału ziół i chwastów a także  stymulowało rozwój 
roślin motylkowatych. Nawożenie przemienne w niewielkim stopniu  stymulowało 
rośliny motylkowate, natomiast nie wpłynęło na zachwaszczenie porostu, a zatem 
pod jego wpływem ukształtowała się ruń wartościowa, o dosyć stabilnym składzie.
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Tabela 2. Grupowy udział roślin w runi łąkowej (w %) - stan wyjściowy i końcowy
Table 2.  Groups of plants in meadow sward (%) –initial state and final state

Kombinacja 
nawozowa
Fertilizing 
treatment

1986 1996
Średnio z lat 1986-1996

Mean from years
1986-1996

trawy
grasses

motyl-
kowate
fabaceae

zioła, 
chwasty
herbs, 
weeds

trawy
grasses

motyl-
kowate
fabaceae

zioła, 
chwasty
herbs, 
weeds

trawy
grasses

motyl-
kowate

fabaceae

zioła, 
chwasty
herbs, 
weeds

i pokos 1st cut
„0” 75,0 1,2 23,8 70,6 1,5 27,9 77,2 1,5 21,3
PK 90,2 0,2 9,6 73,5 2,4 24,1 82,4 1,6 16,0
PN 90,4 - 9,6 83,7 - 16,3 85,8 - 14,2
KN 92,6 - 7,4 77,8 - 22,2 85,5 - 14,5
NPK 97,0 - 3,0 94,4 - 5,6 90,6 - 9,4
NPKCa 88,1 - 11,9 95,7 + 4,3 91,4 + 8,6
Obornik 
manure 80,4 - 19,6 87,7 3,4 8,9 80,8 2,8 16,4

Obornik-NPK
Manure-NPK 93,1 - 6,9 92,2 1,0 6,8 92,5 1,0 6,5

ii pokos 2nd cut
„0” 31,2 1,6 67,2 64,1 3,5 32,4 45,6 5,5 48,9
PK 38,5 0,6 60,9 70,0 3,8 26,2 57,0 5,9 37,1
PN 60,5 - 39,5 80,9 - 19,1 70,4 + 29,6
KN 38,5 - 61,5 79,0 - 21,0 72,8 0,1 27,1
NPK 65,6 - 34,4 89,6 - 10,4 79,1 - 20,9
NPKCa 50,2 0,2 49,6 87,7 + 12,3 76,5 0,1 23,4
Obornik 
manure 25,3 7,5 67,2 66,5 4,2 29,3 52,3 7,0 40,7

Obornik-NPK
Manure-NPK 59,5 - 40,5 86,0 2,3 11,7 77,2 1,4 21,4

iii pokos 3rd cut
„0” 19,2 1,1 79,7 68,9 1,0 30,1 52,3 6,1 41,6
PK 26,1 2,5 71,4 72,9 2,1 25,0 61,9 7,2 30,9
PN 69,0 - 31,0 81,7 - 18,3 79,4 1,0 19,6
KN 91,2 - 8,8 82,8 - 17,2 83,4 0,4 16,2
NPK 98,9 - 1,1 91,6 - 8,4 90,3 - 9,7
NPKCa 77,9 - 22,1 90,7 + 9,3 86,1 1,2 12,7
Obornik 
manure 24,9 6,3 68,8 72,6 3,0 24,4 59,2 10,2 30,6

Obornik-NPK
Manure-NPK 86,3 - 13,7 88,8 0,8 10,4 87,1 0,9 12,0
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Najlepszym zadarnieniem (92% pokrycia powierzchni), o którym decydują 
przede wszystkim trawy niskie, charakteryzowały się obiekty nie nawożone, z 
dużym udziałem kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej (rys. 1). Nieco gorsze i 
z tendencją do  zmniejszania się w latach było pokrycie powierzchni obiektów PK i 
NPK-obornik. 

Zadarnienie
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Pełne nawożenie mineralne NPK i NPKCa nie wpływało na stan zadarnienia, 
natomiast najmniejszym stopniem pokrycia powierzchni charakteryzowały się 
obiekty nawożone corocznie obornikiem. Prawdopodobnie podczas wygrabiania 
obornika wczesną wiosną wyrywano również całe kępy traw.

zmiany pH i zawartości niektórych składników pokarmowych w glebie 

Zmiany właściwości gleby określano po 14 latach doświadczenia w 1996 roku 
(Tab. 3). Największe zakwaszenie gleby stwierdzono na obiektach NPK, KN i PN a 
nieco korzystniej pod tym względem przedstawiał się obiekt nawożony przemiennie. 
Najmniejsze zakwaszenie gleby wystąpiło w obiektach z nawożeniem obornikiem

Rys. 1. Kształtowanie się zadarnienia w zależności od rodzaju nawożenia
Fig. 1. Vegetative cover of meadow (%) according to the type of fertilization 
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Tabela 3. Zmiany pHKCl gleby w warstwie 0-20 cm
Table 3. Change of pHKCl of soil – layer 0-20 cm

Kombinacje 
nawozowe

Fertilizing treatment

Lata Years

1982 1985 1996

„O” 4,45 4,50 4,32   (4,68)**
PK 4,38 4,33 4,14   (4,20)
PN 4.33 4,16 3,80   (3,90)
KN 4,40 4,23 3,77   (4,00)
NPK 4,40 4,16 3,76   (3,95)
NPKCa* - - 4,43   (4,94)
Obornik manure 4,73 4,53 4,60   (5,10)
Obornik- NPK 

Manure-NPK
4,43 4,26 3,94   (4,12)

* - kombinacja wprowadzona w 1986 roku;  ** - w nawiasach wartości pH w H2O
* treatment introduced in 1986, ** - in brackets the values of pH in H2O

 
Uzyskane wyniki są zgodne z danymi piśmiennictwa  o wyraźnie zakwaszającym 

działaniu nawożenia azotem zwłaszcza w dużych dawkach. Wprawdzie obniżenie 
pH gleby nastąpiło na wszystkich obiektach nawozowych, ale szczególnie wyraźnie 
na obiektach z nawożeniem mineralnym zawierającym azot. Obornik ,szczególnie 
stosowany corocznie działał natomiast stabilizująco na odczyn gleby. Zakwaszające 
działanie nawożenia NPK, a zobojętniające obornika stwierdzili również  Dembek i 
Łyszczarz [1992] oraz Mikołajczak i Nowak [1992]. 

Zakres zmian zawartości substancji organicznej w glebie przedstawiono w 
tabeli 4. Największy ubytek zawartości SOM wystąpił na obiekcie kontrolnym oraz  
na obiekcie KN). Mniejsze ubytki miały miejsce na nawożeniu PN, NPKCa  i NPK 
.Zwiększenie zawartości substancji organicznej nastąpiło pod wpływem obornika, 
zarówno stosowanego corocznie jak i przemiennie z NPK, oraz nawożenie PK. 

Zawartość azotu ogólnego (tab. 4) w glebie zwiększyła się prawie na wszystkich 
obiektach nawozowych, z wyjątkiem kontroli, gdzie nastąpiło jej zmniejszenie 
o 20% w stosunku do zawartości wyjściowej, oraz na nawożeniu PK, gdzie nie 
zaobserwowano żadnych zmian. Zawartość fosforu  była znacznie mniej uzależniona  
od rodzaju nawożenia . Na obiektach NPK i PN nie zaobserwowano żadnych zmian 
zawartości P, PK, obornik i NPK-obornik zawartość P uległa zwiększeniu , natomiast 
na obiektach: „0”, KN oraz w znacznie mniejszym stopniu na NPKCa zmniejszyła 
się. Duże zróżnicowanie zawartości potasu było spowodowane  rodzajem nawożenia 
i wielkością plonów. Zmniejszenie zawartości wyjściowej K  nastąpiło nie tylko 
na obiektach „0” i PN, ale również na obiektach  z nawożeniem NPK i NPKCa , 
mimo wnoszenia potasu w nawozach . Na tych obiektach uzyskiwano jednak duże 
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plony siana, w związku z czym następowało duże pobranie tego składnika przez 
rośliny. Zwiększenie zawartości potasu w glebie uzyskano głównie w wyniku 
nawożenia obornikiem i obornikiem z NPK. Zawartość magnezu uległa bardzo 
wyraźnemu zmniejszeniu na wszystkich obiektach oprócz obiektu z obornikiem. 
Podobny kierunek zmian jak w przypadku magnezu obserwowano w odniesieniu 
do zawartości sodu  w glebie. Na większości obiektów nastąpiło jej zmniejszenie 
się, natomiast na  oborniku zawartość Na uległa istotnemu zwiększeniu. Zawartość 
wapnia zmniejszyła się na obiektach bez nawożenia oraz po nawożeniu mineralnym 
NK i NPK, na których nastąpiło również największe zakwaszenie gleby. Największe 
zwiększenie zawartości wapnia uzyskano po nawożeniu obornikiem. 

Tabela 4. Zmiany niektórych w a ciwo ci chemicznych gleby w warstwie 0-20 cm 
(lata 1982 1996) 

Table 4.  Changes of some chemical properties of soil – layer 0-20 cm (years 
1982-1996) 

Zawarto  sk adników mineralnych, w % asm. 
Content of mineral components, in g kg-1

Kombinacje 
nawozowe
Fertilization 
treatment

Lata
Years

Substancja
organiczna
Organic

matter N P K Mg Ca Na

1982 303,0 9,0 3,49 18,33 6,02 7,86 5,26 "0"
1996 211,0 7,0 2,18 13,33 3,01 6,43 3,01 
1982 272,0 11,0 3,49 20,83 6,02 7,86 6,77 PK
1996 326,0 11,0 3,93 23,33 4,82 10,00 4,51 
1982 289,0 10,0 3,49 18,33 6,02 7,14 5,26 PN
1996 247,0 14,0 3,49 14,17 4,22 8,57 3,76 
1982 310,0 7,0 3,93 18,33 6,02 7,86 4,51 KN
1996 240,0 15,0 3,06 20,83 3,61 7,14 3,76 
1982 271,0 10,0 3,49 21,67 7,23 10,00 5,26 NPK 
1996 255,0 13,0 3,49 19,17 3,61 7,86 3,01 
1982 291,0 09,0 3,49 19,17 6,02 8,57 5,26 NPKCa* 
1996 263,0 14,0 3,06 17,50 4,82 10,71 4,51 
1982 281,0 9,0 3,49 21,67 6,02 8,57 5,26 Obornik 

Manure 1996 400,0 12,0 3,93 30,00 7,23 12,86 6,77 
1982 277,0 9,0 3,49 20,00 6,63 7,86 5,26 Obornik - 

NPK 
Manure-NPK 1996 358,0 16,0 3,93 25,83 6,02 12,86 6,02 

* - rednie dla ca ego obiektu w 1982 r. 
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Dyskusja 

 Stosowanie obornika wbrew powszechnemu mniemaniu [m.in. Lazarević, 1994; 
Szuniewicz, 1970] nie powodowało zachwaszczenia łąki, a nawet zachwaszczenie 
uległo  zmniejszeniu, co zresztą obserwowali także m.in. Jankowski [1997], 
Wesołowski [1995]. Obornik stymulował rozwój roślin motylkowatych, których 
udział w runi tego obiektu był największy, nie przekraczał jednakże 10%. Lepsze 
wyniki (powyżej 50% udziału tych roślin) na glebach organicznych  Honczarenko 
[1960], Moraczewski [1965; 1973], a także Falkowski i Skolimowski [1968]. 
Natomiast na glebach mineralnych wyniki były porównywalne do uzyskanych w 
badaniach własnych [Niczyporuk, 1992; Wesołowski, 1995] lub nieco lepsze, jak 
u Kostucha, Góry, Pajdzika [1998], którzy uzyskali 15% udziału motylkowatych 
(aż 7 gatunków) stosując corocznie 10 t ha-1 obornika, czy Lazarevića [1994] - 20% 
udziału w runi. Z kolei Mikołajczak [1960] podaje, że na lekkich glebach mineralnych 
obornik powodował zmniejszenie udziału motylkowatych, podobnie jak innych 
dwuliściennych. Obornik stosowany przemiennie z NPK stymulował motylkowate 
w nieco mniejszym stopniu niż stosowany corocznie, ale w doświadczeniu 
Wesołowskiego i Burczyka [1996] stosowany łącznie z małą dawką NPK zwiększał 
udział motylkowatych prawie dwukrotnie w stosunku do samego obornika. W 
nawożeniu NPK-obornik przemiennie wnoszono (co 2. rok) więcej azotu (240 kg) niż 
w oborniku stosowanym corocznie (ok. 145 kg N), a intensywne nawożenie azotem 
powoduje zanik motylkowatych. Klęczek [1976] tłumaczy to zacienieniem ich przez 
wysokie trawy i ograniczeniem aktywności fotosyntetycznej. Ponadto, jak podaje 
Poetsch [1998], azot z nawozów mineralnych działa bardziej hamująco na rozwój 
motylkowatych niż azot z nawozów organicznych. Poprzez wzrost koncentracji jego 
form jonowych [Mazur, 1996] obniża się aktywność drobnoustrojów, w tym ilość 
bakterii wiążących azot z powietrza.

Najlepszym zadarnieniem charakteryzowały się obiekty nie nawożone. 
Decydowały o tym trawy niskie, kostrzewa czerwona i wiechlina łąkowa. Na 
nawożeniu przemiennym (obornik-NPK) zadarnienie było znacznie mniejsze od 
kontroli, ale najkorzystniejsze spośród obiektów nawożonych (oprócz nawożenia PK). 
Potwierdza to wyniki uzyskane przez Godfreyow [1984], chociaż im nie dorównuje. 
Zadarnienie na obiektach z pełnym nawożeniem mineralnym (NPK i NPKCa) 
było przez 11 lat prawie jednakowe. Nie potwierdziły się poglądy [Krzywonos, 
1993; Nazaruk, Niczyporuk, 1978] o rozluźnianiu i zanikaniu darni a wkraczaniu 
roślin mniej wartościowych, nawet segetalnych i ruderalnych. Wg Halvy [1991] 
wszystkim tym niekorzystnym zmianom przeciwdziała obornik, ale w omawianym 
doświadczeniu na oborniku stosowanym corocznie  stopień pokrycia powierzchni 
był najmniejszy. Prawdopodobnie podczas wygrabiania obornika wczesną wiosną 
wyrywano jednocześnie całe kępy traw. Można tak przypuszczać na podstawie 
znacznie lepszego zadarnienia obiektów z nawożeniem przemiennym, na których 
zabiegi wygrabiania były wykonywane co drugi rok. Rozwiązaniem właściwym 
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byłoby stosowanie obornika bardziej rozłożonego, najlepiej kompostowanego, bez 
konieczności wygrabiania nie rozłożonych resztek.

Stosowane nawozy oddziaływały w różny sposób na środowisko glebowe. 
Zmiany pH gleby dowodzą zakwaszającego działania nawożenia mineralnego zgodnie 
z wynikami wielu autorów [Dembek, Łyszczarz, 1992; Kopeć, Misztal, Smoroń, 
1992]. Nawożenie obornikiem spowodowało najmniejsze zmiany pH. Również 
tempo zmian stawało się wolniejsze w miarę trwania doświadczenia. Uwidoczniło 
się jego stabilizujące działanie, podobnie jak w doświadczeniach Mikołajczak i 
Nowaka [1992]. Nawożenie obornikiem, nawet w dużych dawkach, zapobiega 
jedynie spadkowi pH nie podwyższając go. Ale gleba wykazuje większą zdolność 
buforową, podobnie jak po wapnowaniu, które wstrzymuje proces zakwaszania i 
jego ujemne skutki poprzez wolniejsze tempo zmian stopnia wysycenia zasadami 
[Sapek, 1993].

Zawartość próchnicy w glebie uległa zmniejszeniu na kontroli  i obiektach z 
nawożeniem azotem mineralnym, natomiast obornik oraz nawożenie PK wpływały 
na zwiększenie jej zawartości. Potwierdza to wyniki uzyskane wcześniej m.in. przez 
Moraczewskiego [1965], Lazarevića [1994] i Kalembasę i in. [1995]. Natomiast w 
doświadczeniach Skolimowskiego, Dembka i Łyszczarza [1988] nie stwierdzono 
wyraźnej zależności między zawartością próchnicy a rodzajem nawożenia, być może 
z powodu krótkiego okresu badań. Brak wyraźnego zróżnicowania zawartości węgla 
organicznego w glebie w zależności od jego ilości  wprowadzonych z nawożeniem 
Kalembasa [1978] tłumaczy biologicznymi właściwościami gleby, która dąży 
do utrzymania pewnego poziomu koncentracji masy organicznej, po którego 
przekroczeniu dalsze jej wprowadzanie zwiększa proces jej mineralizacji.

Zawartość azotu w glebie zwiększyła się na wszystkich obiektach nawożonych 
tym składnikiem [Kopeć, Misztal, Smoroń, 1992], co oznacza że ilości wnoszone 
w nawozach nie były w pełni wykorzystane. W literaturze natomiast [Myśków, 
Stąsiek, 1976] eksponowane jest zwiększanie się zasobności gleby w azot dostępny 
dla roślin głównie w wyniku wieloletniego nawożenia obornikiem. Zwiększenie 
zawartości w glebie fosforu i potasu ogólnego na nawożeniu obornikiem corocznie i 
przemiennie z NPK  na nawożeniu PK dla fosforu i PK i KN dla potasu jest zbieżne 
z wynikami Mazura i Sądej [1992]. Mikołajczak i Nowak [1992] uzyskali natomiast 
zmniejszenie zawartości fosforu i niewielkie zwiększenie zawartości potasu, 
tłumacząc je nadmiernym pobieraniem przez rośliny. Na obiektach z nawożeniem 
NPK czy NPKCa mimo wnoszenia potasu w nawozach nastąpiło zmniejszenie jego 
zawartości, z powodu dużego pobrania z plonem siana. Na większości obiektów 
zmniejszyła się zawartość w glebie magnezu, sodu i wapnia. Jedynie stosowanie 
obornika wpływało albo na wyraźne zwiększenie zawartości tych makroskładników 
(sód, wapń), albo przynajmniej na ich stabilizację. Podobnie otrzymali wcześniej 
Kopeć, Misztal, Smoroń [1992] oraz Mazur i Sądej [1992], natomiast u Mikołajczak 
i Nowaka [1992] ubytek magnezu nawet 50% wystąpił na wszystkich obiektach 
nawozowych.
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wnioski

Obornik stosowany corocznie sprzyjał dużej różnorodności gatunków (łącznie 
z motylkowatymi) nie zwiększając jednakże procentowego udziału chwastów w 
runi. Wpływ obornika stosowanego co drugi rok przemiennie z NPK okazał się 
najkorzystniejszy. Zadarnienie po oborniku stosowanym i wygrabianym corocznie 
było najsłabsze. Właściwsze jest więc stosowanie obornika dobrze rozłożonego, 
najlepiej kompostowanego. Nawożenie mineralne powodowało zakwaszanie gleby, 
natomiast obornik działał stabilizująco zmniejszając tempo zmian pH. Korzystny 
był również  wpływ obornika  na zawartość próchnicy w glebie, która w ciągu 14 lat 
zwiększyła się o ponad 40%w stosunku do zawartości początkowej. 
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Halina Jankowska-Huflej

COMPARISON OF THE INFLUENCE OF LONGTERM  MINERAL-ORGANIC 
FERTILISATION ON STATE OF PERMANENT MEADOW ON MINERAL 

SOIL SUMMARy 

The studies on 3-cut permanent meadow on mineral soil were conducted. The 
influence of long-term manure fertilisation, mineral (NPK, NK, NP, KP, 0), and 
manure-mineral (NPK-manure alternately, every second year) on meadow plant 
groups, meadow sod, soil pH, content of organic matter and some mineral nutrients 
(N, K, P, Ca, Mg, Na) were compared. The influence of manure applied every second 
year alternately with NPK occurred to be the most advantageous. It was created the 
sward with stable and valuable (legumes also) botanical composition. In spite of 
high doses of NPK every second year the sward was compact. 

After mineral fertilisation the acidity of soil was stated, while manure was a 
stabilizing agent, lowering the rate of pH changes. It has also favorable impact on 
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humus content in soil, that during 14 years increased by over 40% in relation to initial 
content. Manure application prevented from the soil impoverishment in examined 
macronutrients. The content of majority of nutrients even increased, independently 
from high output with crop as on object with alternate manure fertilisation. Only the 
content of potassium was too high, which means that manure dose 30 t ha-1 was in 
this case too high, applied even every second year.
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WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA  GNOJOWICY NA  
MIKROBIOLOGICZNO-BIOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

Stefan Martyniuk, Anna Stachyra 

Abstrakt
	

W oparciu o wieloletnie doświadczenie poletkowe	 przeprowadzono badania 
właściwości mikrobiologiczno-biochemicznych gleby, która 10 lat wcześniej 
nawożona była przez 17 lat różnymi dawkami gnojowicy, w porównaniu do tej 
samej gleby nawożonej tylko nawozami mineralnymi (NPK). Wartości wszystkich 
analizowanych w tej pracy parametrów mikrobiologiczno-biochemicznych, takich jak 
liczebność i biomasa mikroorganizmów glebowych, oddychanie gleby i aktywność 
enzymów glebowych, były istotnie wyższe w przypadku gleby nawożonej gnojowicą 
(50m3 i 100m3/ha) niż tej samej gleby nawożonej tylko NPK. Biorąc pod uwagę, 
że omawiane właściwości gleby badano po 10 latach od zakończenia nawożenia 
gnojowicą należy stwierdzić, że omawiane zmiany były nie tylko korzystne, ale 
również długotrwałe. 
Słowa kluczowe: gnojowica, nawozy mineralne, gleba, parametry mikrobiologiczne, 
enzymy glebowe

Abstract

Microbiological and biochemical properties of a soil that 10 years earlier had 
been treated for 17 years with different rates of cattle slurry were compared to 
those of the same soil treated with mineral fertilizers only, based on a long-term 
microplot experiment. The amendments of soil with 50m3 and 100m3 of slurry per ha 
significantly improved microbial (numbers and microbial biomass, soil respiration) 
and biochemical (enzymatic activity) parameters of the soil as compared to NPK-
treatment. The changes were also long-lasting. 
Key words: slurry, mineral fertilizers, soil, microbial parameters, soil enzymes

Wstęp

Nawozy naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka) stosowane są w rolnictwie od 
bardzo dawna, przede wszystkim dlatego, że zawierają duże ilości materii organicznej 
oraz składników odżywczych dla roślin uprawnych [Górski i Chmielewski 1938, 
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Maćkowiak i Żebrowski 2000]. Aktualnie, wykorzystywanie tych nawozów w 
rolnictwie jest w niektórych krajach europejskich, charakteryzujących się intensywną 
hodowlą zwierząt inwentarskich, dość restrykcyjnie regulowane i kontrolowane w 
celu ochrony środowiska i ograniczania strat składników pokarmowych, zwłaszcza 
N i P [Archer i Marks 2001, Mackenzie i Taureau 2001]. 

Wartość nawozowa tych nawozów oraz ich korzystne oddziaływanie na chemiczno-
fizyczne i biologiczne właściwości gleby są szczególnie dobrze poznane w przypadku 
obornika wykorzystywanego od stuleci do użyźniania gleb [Górski i Chmielewski 
1938, Maćkowiak 2000]. Gnojowica jest pod tym względem słabiej rozpoznana, ale 
również w przypadku tego nawozu przeprowadzono już liczne doświadczenia, także 
wieloletnie, zarówno jeżeli chodzi o ocenę wartości nawozowych gnojowicy jak i 
aspektów środowiskowych związanych ze jej stosowaniem jako nawozu [Mazur i 
Sądej 1989, Maćkowiak 2000, Fotyma i in. 2006a, 2006b]. Mazur i Sądej (1989, 1999) 
wykazali w wieloletnich doświadczeniach polowych, że gleby nawożone gnojowicą 
charakteryzowały się znacznie wyższymi zawartościami węgla organicznego i N 
ogólnego oraz kationów wymiennych, a także większą pojemnością sorpcyjną, niż 
gleby nawożone NPK. Oddziaływanie gnojowicy na biologiczne właściwości gleb 
badano dotychczas w doświadczeniach wazonowych i stwierdzono, że aplikacja tego 
nawozu powodowała okresową stymulację liczebności niektórych drobnoustrojów 
glebowych, m.in. bakterii proteolitycznych i urolitycznych [Kaszubiak i Kaczmarek 
1977, Mysków i in. 1978, Ślizak i Bartkowiak 1981].

W  pracy porównano właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby, która 
przez 17 lat nawożona była różnymi dawkami gnojowicy lub nawozami mineralnymi, 
przy czym właściwości te charakteryzowano po 10 latach od zaprzestania stosowania 
gnojowicy.

Materiały i Metody

Badania przeprowadzono w oparciu o wieloletnie doświadczenie poletkowe 
w Puławach, założone w 1972 roku. Doświadczenie to składało się z serii 
obetonowanych poletek o pow. 1m� wypełnionych do głębokości 1m glebą o 
składzie granulometrycznym piasku gliniastego. Począwszy od wiosny 1973 aż 
do wiosny 1989 roku glebę w poletkach nawożono wzrastającymi dawkami (od 
25m3 do 200m3/ha/rok) gnojowicy bydlęcej lub NPK. Od 1990 roku zaprzestano 
nawożenia gleby gnojowicą i przez 10 kolejnych lat badano jej efekty następcze, 
stosując na wszystkich poletkach tylko nawożenie mineralne, dostosowane do 
potrzeb uprawianych roślin. Szczegółowy opis doświadczenia, w tym  kolejność i 
plony uprawianych roślin,  podane są w pracy Maćkowiaka (2000). 
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Na wiosnę 2000 r. z wybranych obiektów  doświadczenia pobrano próbki z 
warstwy ornej gleby (0-20cm) do badań mikrobiologiczno-biochemicznych 
właściwości  gleby. Badania te obejmowały następujące oznaczenia: - ogólnej 
liczebności bakterii i grzybów metodą płytkową [Martyniuk i in. 2001], - C zawartego 
w biomasie mikroorganizmów glebowych metodą fumigacji-inkubacji i oddychania 
gleby (wydzielanie CO�),  [Martyniuk i in. 2001], - aktywności dehydrogenazy 
[Casida i in. 1964], - aktywności fosfataz [Tabatabai i Bremner 1969] oraz – 
parametrów chemicznych (zawartość substancji organicznej, drobno-cząsteczkowej 
materii organicznej (POM), N ogól. i pH) wykonanych w GLACH IUNG. 

Wyniki i dyskusja

Wartości wszystkich analizowanych w tej pracy parametrów mikrobiologiczno-
biochemicznych gleby  nawożonej przez 17 lat gnojowicą były wyższe niż tej 
samej gleby nawożonej tylko NPK. Wzrost aktywności mikrobiologicznej i 
biochemicznej gleby pod wpływem nawożenia gnojowicą należy uznać za zmiany 
korzystne, wynikające w dużej mierze z polepszenia także właściwości fizycznych 
i chemicznych tej gleby, zwłaszcza takich jak zawartość substancji organicznej i 
N ogólnego, czy ukształtowanie się pod wpływem gnojowicy korzystniejszego dla 
rozwoju drobnoustrojów glebowych odczynu gleby (tabela 1). Biorąc pod uwagę, 
że omawiane właściwości gleby badano po 10 latach od zakończenia nawożenia 
gnojowicą należy stwierdzić, że omawiane zmiany były nie tylko korzystne, ale 
również długotrwałe. 

Badane charakterystyki gleby nawożonej większą dawką (100m3/ha) gnojowicy 
były na ogół jeszcze korzystniejsze niż gleby nawożonej o połowę mniejszą dawką 
gnojowicy (tabela 1). Trzeba jednak zaznaczyć, że coroczne jednorazowe stosowanie 
w praktyce tak wysokiej dawki gnojowicy (100m3/ha) byłoby obecnie niedozwolone 
ze względu na ochronę środowiska. Na przykład, z dawką tą wnoszono do gleby 
aż około 320kg azotu [Maćkowiak 2000]. Jednorazowe wprowadzenie takiej ilości 
N do gleby, nawet obsianej roślinami, wiązałoby się niewątpliwie z jego stratami, 
m.in. na skutek wymywania, a tym samym z możliwością zanieczyszczenia wód 
tym pierwiastkiem. Z tych względów w niektórych krajach europejskich stosowanie 
gnojowicy i innych nawozów organicznych jest dość precyzyjnie regulowane i 
kontrolowane, zarówno pod względem ilościowych jak i terminów aplikacji polowej 
[Archer i Marks 2001, Mackenzie i Taureau 2001]. Zasady te zawarte są również 
w Kodeksach Dobrej Praktyki Rolniczej, opracowanych dla rolników w licznych 
państwach Europy, w tym także w naszym kraju.
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Tabela 1. Właściwości gleby nawożonej gnojowicą lub NPK (w latach 1973-1989) po 10 
latach od zaprzestania nawożenia gnojowicą

Table 1.  Properties of soil treated with slurry or NPK (in 1973-1989) 10 years after slurry 
application had been terminated

Właściwości gleby
Soil characteristics

Gleba nawożona gnojowicą*
Soil treated with slurry

50m3                      100m3

Gleba nawożona
Soil treated with 

NPK**
Parametry mikrobiologiczne; Microbial parameters:

Liczebność bakterii   x 106

Numbers of bacteria
(w 1g s.m. gleby; in 1g soil d.m.)     
Liczebność grzybów  x 104   
Numbers of fungi                               
(w 1g s.m. gleby, in 1g soil d.m)    
C w biomasie mikroorganizmów
C in microbial biomass
(µg C-CO� w 1g s.m. gleby)     

12,5 b

8,6  b

179,1 a
                        
  

16,8 a

12,5 a

180,3 a

8,9  c

6,9 b

154,6 b

Parametry biochemiczne; Biochemical parameters:
Oddychanie gleby 
Soil respiration                                        
(µg CO� – C /1g s.m. gleby
Aktywność dehydrogenaz 
Dehydrogenase activity                             
(mm3H� /1g s.m. gleby)
Aktywność fosfataz   
Phosphatase activity                                     
(µg p-nitrofenolu/1g s.m. gleby)

85 a     

6,0 b    

70,5 b              
                        
                        

               

79,2 a

7,1 a

87,5 a

50 b

4,7 c

60,7 c

Parametry fizyczno-chemiczne; Physical and chemical parameters
Próchnica (%) 
Organic matter 
POM (%) 
Particulate organic matter
N ogólny (%) 
N total  
pH (H�O)                                   
                                                  
               

1,59 b

0,24 b    

0,05 a 
 

6,5  a                
                        

         

1,76 a

0,28 a

0,06 a

6,2 b

1,37 c

0,21 b

0,04 a

6,0 b

* Nawożenie gnojowicą w dawkach 50 i 100m3/ha co roku w latach 1973-1989, Slurry application in 
doses 50 and 100m3/ha every year during 1973-1989  

** Nawożenie: N - 100kg, P – 50kg(P�O5), K – 
100kg (K�O) na ha w latach 1973-89, Mineral fertilization: N - 100kg, P – 50kg(P2O5), K – 
100kg (K2O) per year during 1973-1989
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INFLUENCE OF LONG-TERM APPLICATION OF SLURRy ON THE 
MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF SOIL

Summary
In 1972 a micro-plot experiment was established at the Experimental Station 

of IUNG Pulawy to study effects of different rates of slurry application on crop 
yields. Lyzimeter-like micro-plots (1x1m) had concrete walls to a depth of 1m. The 
plots were filled-up with a natural profile of soil, a loamy sand with 1.1% of OM, 
7% clay and pH = 6.1. Starting with the spring of 1973 until the spring of 1989 
the plots were treated once a year with different rates of cattle slurry (from 25m3 

to 200 m3 ). For comparison, in another set of plots soil was treated with mineral 
fertilizers only. During the years 1973-89 direct effects of slurry application, in 
comparison to NPK, on the yields of different crops were tested. In 1990 slurry 
amendment was terminated and all the plots were treated with similar doses of 
NPK to test residual effects of slurry on plat yields. For the purpose of this study 
in the spring of 2000 soils samples were collected from the selected slurry and NP 
treatments. The samples were taken from the top-soil layer (0-20cm) and analyzed 
for the following microbial and biochemical parameters: - total numbers of bacteria 
and fungi (c.f.u. – colony forming units on agar media), - microbial biomass C by a 
fumigation-incubation method, - soil respiration (CO� released), and – soil enzymes 
activity (dehydrogenase, phosphatases). Total N and organic C contents in soil were 
also measured. We have shown that the amendments of soil with 50m3 and 100m3 
of slurry per ha significantly improved all the microbial (numbers and microbial 
biomass, soil respiration) and biochemical (enzymatic activity) parameters of the 
soil as compared to NPK-treatment. The changes were also long-lasting. 
Prof dr hab Stefan Martyniuk
Zakład Mikrobiologii, IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, 
sm@iung.pulawy.pl



WPŁYW WIELOLETNIEGO NAWOZENIA OBORNIKIEM 
NA PLONOWANIE ROŚLIN ORAZ WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY 

Stanisław Mercik, Wojciech Stępień

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, SGGW

Abstrakt

Wyniki przedstawione w pracy pochodzą z 2 serii wieloletnich doświadczeń 
nawozowych prowadzonych od 1923r w Stacji Doświadczalnej SGGW w Skier-
niewicach. Pierwsza seria doświadczeń obejmuje plony ziemniaków, żyta, pszenicy 
ozimej i jęczmienia jarego z obiektów, na których nie zmieniono kombinacji nawo-
zowych (CaNPK, NPK, CaNPK + obornik, NPK + obornik) od 1923roku. Wyniki 
drugiej serii doświadczeń obejmują plony tych samych roślin oraz wybranych właś-
ciwości gleb z kilku pól, na których stosowano wyłącznie nawożenie mineralne w 
latach 1923-1992 i na dwóch z nich kontynuowano to samo nawożenie do chwili 
obecnej a na innych pięciokrotnie zastosowano obornik (25 t . ha-1) w odstępach 3 
letnich.

W pierwszej serii doświadczeń w okresie 30 lat systematycznie malały plo-
ny ziemniaków a wzrastały plony zbóż. Nawożenie obornikiem co 5 lat od 1923 r. 
wywierało duży wpływ na plonowanie ziemniaków, pszenicy i jęczmienia ale nie 
wpływało na plonowanie żyta. Żyto i ziemniaki były najbardziej tolerancyjne na 
silne zakwaszenie gleb. Zastosowanie obornika od 1992 roku, w drugiej serii do-
świadczeń, znacznie zwiększało plony wszystkich roślin i poprawiało najważniejsze 
właściwości gleb.
Słowa kluczowe: doświadczenia wieloletnie, nawożenie obornikiem, wapnowanie, 
ziemniak rośliny zbożowe.

Abstract

Results present in this paper were collected from 2 series long-term fertilizing 
experiments, conducted since 1923 on Experimental Stadion in Skierniewice. At 
the first series experiment we insert yields of potato, rye, winter wheat and spring 
barley for period 1976-2006 on plots with not change fertilization treatments (CaN-
PK, NPK, CaNPK + FYM, NPK + FYM) since 1923. At the second serie yields of 
the same plants and chosen soil properties were collected from some fields without 
FYM since 1923 to 2006 and without FYM since 1923-1992 and on another two 
with FYM since 1992 (25 t . ha-1 every 3 years).
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At the first serie decrease yields of potato and increase yields of rye, wheat and 
barley at last 30 years were obtained. Regular manuring since 1923 had strong effect 
on yields of potato, wheat and barley but not of rye. The rye and potato had the best 
toleration to soil acidity. Farmyard manure applied to soil since 1992 significantly 
increased yields of each plants and improved majority of soil properties.
Key words: Long-term experiments, FYM fertilization, liming, potato, corn plants.

Wstęp

Plonowanie roślin oraz właściwości gleb na przestrzeni wielu lat zależą od bar-
dzo  wielu czynników i dlatego duże znaczenie maja wyniki badań, w których naj-
ważniejsze czynniki wpływające na glebę i rośliny nie zmieniały się w dłuższym 
przedziale czasowym. W przedstawionych badaniach takimi czynnikami były  daw-
ki i formy nawozów mineralnych i obornika i agrotechnika. Gleby Polski w przewa-
żającej większości są kwaśne i bardzo kwaśne (Fotyma i in. 2001) a w wielu regio-
nach zawierają również bardzo mało próchnicy (Szafranek 2000). Z tego powodu 
do badań wybrano te obiekty z wieloletnich  doświadczeń nawozowych prowadzo-
nych w Stacji Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach od 1923 roku, w których 
na przestrzeni wielu lat stosowano wyłącznie nawożenie mineralne lub nawożenie 
mineralne z obornikiem. W doborze kombinacji uwzględniono również gleby bar-
dzo kwaśne i słabo kwaśne. Niektóre wyniki wieloletnich doświadczeń wskazują, że 
większe jest oddziaływanie obornika na glebach nienawożonych niż na nawożonych 
nawozami mineralnymi [Ellmer i in 1999, Körschens 1999, Mercik i in. 2003 i 2004, 
Łabętowicz i in. 1999]. Z tego powodu publikacja ta obejmuje również oddziaływa-
nie obornika na obiektach nienawożonych nawozami mineralnymi od wielu lat.

Materiał i metody

 Wyniki badań zamieszczone w  pracy pochodzą z 2 serii wieloletnich doświad-
czeń nawozowych prowadzonych nieprzerwanie od 1923 r. w Wydziałowej Stacji 
Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach. Pierwsza seria doświadczeń obejmuje 
pola, na których uprawia się rośliny w zmianowaniu 5-cio polowym: ziemniaki na 
oborniku- 30 t.ha-1, jęczmień jary, koniczyna czerwona, pszenica ozima i żyto – pola 
E. Wyniki  pochodzą z lat 1976-2006 gdy na wszystkich polach stosowano jednako-
we dawki nawozów mineralnych (90 kg N, 20 kg P, 91 kg K .ha-1). Doświadczenia 
prowadzone sa na glebie płowej o składzie granulometrycznym warstwy próchnicz-
nej piasku gliniastego mocnego (zawierającej 15-17 % części spławianych i około 
5 % iłu koloidalnego)[Mercik i Stępień 2005]. W drugiej serii badań zamieszczono 
wyniki z 4 pól, na których od 1923 do 1991 uprawiano rośliny w zmianowaniu 
dowolnym bez obornika i bez roślin motylkowych – pola A. Na dwóch z tych pól 
nie zmieniono sposobu prowadzenia doświadczenia aż do chwili obecnej a na po-
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zostałych pięciokrotnie zastosowano obornik w dawkach ok.25 t .ha-1 w odstępach 3 
letnich [Mercik i in. 2005].. Zawartość węgla organicznego w glebie z drugiej serii 
doświadczeń oznaczono metodą bezpośrednią przez spalanie na sucho. Pozostałe 
właściwości gleb oznaczono metodami powszechnie stosowanymi w badaniach rol-
niczych.

Wyniki badań i dyskusja

Plony ziemniaków (tab.1) uprawianych na oborniku w zmianowaniu 5-cio po-
lowym (pola E) były znacznie większe niż na polu bez obornika (pola A). Różnice 
te wahają się od 6 t .ha-1 przy nawożeniu CaNPK do 9,6 t .ha-1 na poletkach bez 
nawozów mineralnych (Ca). Obornik złagodził również ujemny wpływ silnego za-
kwaszenia gleby na plonowanie. Przy uprawie ziemniaków na oborniku nie stwier-
dzono różnic w plonowaniu na glebie bardzo kwaśnej (pH 4) i słabo kwaśnej (pH 6), 
natomiast ziemniaki uprawiane w zmianowaniu bez obornika plonowały gorzej na 
obiektach nie wapnowanych (NPK) niż na wapnowanych (CaNPK). 

Na przestrzeni 30 lat wystaapił wyraźny spadek plonów ziemniaków na wszyst-
kich obiektach (tab.1). Spadek ten był większy przy uprawie ziemniaków w zmia-
nowaniu z obornikiem (pola E) niż bez tego nawozu (pola A). Poziom nawożenia, 
agrotechnika i właściwości gleb w obydwu zmianowaniach na przestrzeni lat były 
jednakowe i dlatego można przypuszczać, że spadek plonów w ostatnich latach był 
spowodowany pogorszeniem się warunków klimatycznych. Jak wynika z badań 
Mercika i Stępnia [2005] w ostatnich wielu latach istotnie  zmniejszały się opady 
w okresie wegetacji a szczególnie w lipcu. Niezależnie od tego średnia miesięczna 
temperatura lipca i sierpnia istotnie wzrosła. Jak wynika z badań stosowanie oborni-
ka pod ziemniaki nie złagodziło niekorzystnego wpływu warunków klimatycznych 
na plonowanie ziemniaków. 

Żyto uprawiano w 5-tym roku po oborniku i dlatego przy pełnym nawożeniu 
mineralnym nie stwierdzono różnic w plonach na polu z obornikiem i bez tego nawo-
zu (tab.1). Jedynie na poletkach bez nawożenia mineralnego (Ca) znacznie wyższe  
były plony w zmianowaniu z obornikiem. Z uprawianych roślin żyto jest najbardziej 
tolerancyjne na zakwaszenie gleb i dlatego nie otrzymano różnic w plonach przy 
nawożeniu CaNPK i NPK. Otrzymano natomiast bardzo dużą reakcję na nawożenie 
mineralne. Zastosowanie NPK zwiększyło plony o 1,8 t . ha-1 na polu z obornikiem i 
aż o 2,7 t . ha-1 na polu bez obornika. W przeciwieństwie do ziemniaków nie nastąpił 
spadek plonów żyta na polu bez obornika na przestrzeni wielu lat. Natomiast plony 
żyta uprawianego w zmianowaniu z obornikiem na wszystkich trzech ocenianych 
kombinacjach nawozowych wzrastały na przestrzeni lat. Wzrost ten wahał się od 
0,015 t . ha-1 na glebie niewapnowanej (NPK) do 0,029 t . ha-1 rocznie na poletkach 
bez nawozów mineralnych (Ca 



144 Stanisław Mercik, Wojciech Stępień

Pszenica ozima uprawiana jest na polach E w czwartym roku po oborniku i w 
pierwszym roku po roślinie motylkowej (tab.2). Przypuszczalnie głównie przedplon 
spowodował, że wyraźnie większe były plony na tych polach niż na polach A bez 
obornika i bez roślin motylkowych. Różnica między tymi polami była najmniejsza 
przy pełnym nawożeniu mineralnym - CaNPK (0,37 t . ha-1) a największa na po-
letkach bez nawożenia mineralnego - Ca (1,03 t.ha-1). Systematyczne wapnowanie 
gleb co 5 lat na polach E znacznie zwiększyło plony pszenicy, średnio o około 0,7 t 
. ha-1. Z uprawianych zbóż plony pszenicy najbardziej przyrastały na przestrzeni 30 
lat. Przyrost ten był znacznie większy na polach z obornikiem i rośliną motylkową 
( 0,07 – 0,10 t . ha-1) niż na polach bez nawozów naturalnych ( 0,016 – 0,022 t . ha-1 
rocznie). Otrzymano również większe przyrosty plonów na przestrzeni 30 lat na 
poletkach nawożonych nawozami mineralnymi niż na poletkach kontrolnych (Ca). 
Wyniki te wskazują na większy potencjał plonowania odmian uprawianych w ostat-
nich latach ( Alba, Symfonia)  w porównaniu z odmianami uprawianymi w latach 
osiemdziesiątych  (Grana, Begra,). Körschens (2006) w wieloletnich doświadcze-

Tabela 1  Plony bulw ziemniaków i ziarna yta, rednie z 30 lat, oraz z lat 1976 i 
2006, w t . ha-1

Table 1. Yield of potato tuber and rye grain, average of 30 years, and in 1976 or 
2006 in t . ha-1

Nawo enie od 1923. Fertilization since 1923 Parametry 
do wiadczenia, 

experiment parameters CaNPK NPK Ca CaNPK NPK Ca

ziemniaki, potato yto, rye 
rednie,mean 30,1 30,0 20,8 4,53 4,44 2,72 

% 100 100 69 100 98 60
1976x 37,28 37,51 25,53 4,27 4,21 2,44 
2006x 23,51 23,11 16,4 4,88 4,81 3,15 

b -0,59 -0,62 -0,40 0,024 0,015 0,029 

E

r -0,46 -0,52 -0,48 0,35 0,26 0,28 
rednie,mean 24,1 21,1 11,2 4,34 4,40 1,60 

% 100 88 46 98 100 36
1976x 27,3 23,1 11,7 4,35 4,49 1,67 
2006x 20,9 19,0 10,7 4,34 4,23 1,43 

b -0,23 -0,15 -0,04 0,0 -0,01 -0,01 

A

r -0,33 -0,29 -0,15 -0,01 -0,11 -0,13 
x) plony pocz tkowe i ko cowe z krzywej regresji. Yields in the beginning and final counted out of regression 
curve.
b - redni roczny przyrost lub zmniejszenie(-). Average yearly increase or decrease (-) 
r – wspó czynnik korelacji. Correlation coefficient 
E – zmianowanie pi ciopolowe z obornikiem i motylkowymi. 5 – field crop rotation with FYM and legumes 
A – zmianowanie dowolne bez obornika i bez motylkowych. Arbitrary rotation without FYM and without 
legumes 
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niach nawozowych prowadzonych przez ponad 100 lat w Bad Lauchstädt, otrzymał 
stabilne plony pszenicy ozimej przez pierwsze 50 lat przy stosowaniu wyłącznie 
nawozów mineralnych lub wyłącznie obornika. Dopiero w kolejnych 50-ciu latach, 
mimo utrzymania poziomu nawożenia na niezmienionym poziomie, wyraźnie wzra-
stały plony pszenicy na wszystkich obiektach, nawet na kontrolnych. Autor suge-
ruje, że wzrost plonowania w ostatnich latach wynikał głównie z wprowadzenia do 
uprawy nowych bardziej plennych odmian pszenicy.

Plony jęczmienia były najbardziej uzależnione od nawożenia oraz od odczy-
nu gleb (tab.2). Na wszystkich ocenianych kombinacjach nawozowych otrzymano 
znacznie większe plony jęczmienia na polach z obornikiem (1 rok po oborniku) niż 
bez tego nawozu. Największe różnice między tymi polami otrzymano na glebie bar-
dzo kwaśnej NPK ( 1,19 t . ha-1) a najmniejsze na glebie wapnowanej CaNPK ( 0,38 
t . ha-1). Średnie różnice w plonach na poletkach wapnowanych i niewapnowanych 
wynosiły 1,6 t . ha-1 na polach bez obornika (A) i tylko 0,8 t . ha-1w zmianowaniu 
z obornikiem (E). Wskazuje to, że stosowanie obornika łagodziło ujemny wpływ 
silnego zakwaszenia gleb na plony jęczmienia. Działanie nawozów mineralnych 
(NPK) było również mniejsze na polach z obornikiem niż bez tego nawozu. Na 

Tabela 2.  Plony ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego (średnie z 30 lat) oraz z 
lat 1976 i 2006, w t . ha-1 

Table 2.   Yield of  winter wheat and spring barley, average of 30 years, and in 
1976 or 2006 in t . ha-1

Parametry 
doświadczenia, 

experiment parameters
(patrz tab.1, see tab.1)

Nawożenie od 1923. Fertilization since 1923

CaNPK NPK Ca CaNPK NPK Ca

E

Pszenica ozima, 
Winter wheat

jęczmień jary, 
spring barley .

średnie, mean 4,22 3,57 2,56 4,00 3,20 2,50
% 100 85 61 100 80 62

1976x 3,26 2,64 1,87 3,96 2,90 2,06
2006x 5,17 4,64 3,26 4,03 3,44 2,85

b 0,096 0,10 0,07 -0,003 0,02 0,029
r 0,66 0,66 0,71 0,03 0,27 0,46

A

średnie, mean 3,85 3,13 1,53 3,62 2,01 1,47
% 100 81 40 100 56 41

1976x 3,55 2,83 1,31 3,34 1,54 1,40
2006x 4,16 3,43 1,75 3,84 2,45 1,52

b 0,022 0,021 0,016 0,018 0,035 0,01
R 0,28 0,31 0,24 0,31 0,37 0,10

Objaśnienia pod tabelą 1, explanations under table 1
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przestrzeni wielu lat plony jęczmienia przeważnie wzrastały. Jedynie na obiektach 
CaNPK na polach z obornikiem i na kontroli (Ca) w zmianowaniu bez obornika (A) 
plony jęczmienia były stabilne. 

Druga seria badań dotyczy pól, na których po raz pierwszy w roku 1992 
rozpoczęto stosować obornik na obiektach na których nie stosowano tego nawozu 
od 1923r. Doświadczenia te trwają zbyt krótko aby można było ocenić dynamikę 
zmian plonowania roślin w czasie w zależności od nawożenia obornikiem. Z tego 
powodu z doświadczeń tych zestawiono tylko średnie plony za badany okres oraz 
najważniejsze właściwości gleb po kilkunastu latach trwania tych doświadczeń (tab.3). 
W doświadczeniach otrzymano podobny wzrost plonów ziemniaków pod wpływem 
obornika ( 4,5 t . ha-1) zarówno na glebie bardzo kwaśnej jak i słabo kwaśnej. Na 
podkreślenie zasługuje  fakt bardzo dużego wpływu obornika na początku wzrostu 
ziemniaków w warunkach ekstremalnie niskich opadów. Na przykład w roku 2006 
przy opadach od kwietnia do lipca wynoszących 85 mm (średnia wieloletnia 197mm) 
i średniej temperaturze 18,2 oC (średnia wieloletnia 16,1 oC) wschody po 1,5 miesiąca 
przekroczyły 90% na polu z obornikiem i nie przekroczyły 30% na polu bez obornika. 
Ostatecznie plony na polu z obornikiem przy nawożeniu CaNPK były wyższe o 
około 20%  a na obiektach NPK i Ca o ok. 90 % niż na tej samych kombinacjach na 
polu bez obornika. Stosowanie obornika w jednakowym stopniu zwiększało plony 
jęczmienia (23-25%) na glebie bardzo kwaśnej i słabo kwaśnej. Nieco mniejszy był 
wpływ wapnowania na plonowanie jęczmienia. Wpływ ten był również podobny na 
polach nawożonych i nienawożonych obornikiem. W doświadczeniu żyto uprawiano 
przeważnie w 3 roku po oborniku a mimo to otrzymano wyraźnie większe plony ( 
o 17-19%) na polach z obornikiem niż bez tego nawozu. Nie otrzymano natomiast 
różnic w plonowaniu żyta na glebie bardzo kwaśnej i słabo kwaśnej. 

Pozytywny wpływ obornika na plonowanie roślin nierozerwalnie związany 
jest z poprawą żyzności gleb. Jak wynika z wcześniejszych badań Mercika i in. 
[2005] , na polach pod wieloletnimi doświadczeniami, które uwzględniono w tej 
publikacji przez wiele lat nie zmieniała się zawartość węgla organicznego przy na-
wożeniu CaPK. Przy pełnym nawożeniu mineralnym bez obornika (CaNPK) a tym 
samym przy znacznie większej biomasie resztek pożniwnych, wyraźnie wzrastała 
ilość C organicznego na przestrzeni 25 lat (średnio 0,016 g . kg-1 rocznie). Jeszcze 
większy przyrost próchnicy w glebie otrzymano na obiektach nawożonych nawoza-
mi mineralnymi i obornikiem (średnio 0,019 g . kg-1 rocznie). Duży przyrost węgla 
organicznego w glebie otrzymano również na polach z drugiej serii doświadczeń 
włączonych do tego opracowania (tab.3). Na przestrzeni 14 lat zwiększała się za-
wartość C organicznego w glebie rocznie o 0,03 g . kg-1 przy nawożeniu CaNPK 
i 0,08 g . kg-1 przy nawożeniu CaNPK + obornik. Wyraźnie mniejsze były przyro-
sty próchnicy na glebie bardzo kwaśnej (NPK). Podobne oddziaływanie nawozów 
na zmiany próchnicy w glebie występują w innych doświadczeniach wieloletnich. 
Merbach (2006) podaje, że na przestrzeni ponad 100 lat w doświadczeniach w Halle 
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Tabela 3. W a ciwo ci gleb (w 2006r.) i plony ro lin ( rednie z 1992-2006) w 
zale no ci od nawo enia mineralnego (od 1923r.) i obornikiem (od 
1992).

Table 3.  Soil properties (in 2006) and yield of crops (mean of 1992-2006) 
depending or mineral fertilization (since 1923) and FYM (since 1992).  

Nawozenie, fertilization 
Parametry do wiadczenia,  

experiment parameters CaNPK CaNPK + 
Obornik,FYM NPK 

NPK + 
Obornik, 

FYM
W a ciwo ci gleb, soil properties 

1992 C organiczny, organic  g . kg-1 4,42  - 4,56  - 
2006 C organiczny, organic g . kg-1 4,90 5,60 4,50 5,40 
2006 N ogólny, N total    g . kg-1 0,52 0,57 0,46 0,54 
pH 6,1 6,0 4,0 4,3 
G sto , bulk density g . cm-3 1,72 1,68 1,73 1,67 
KPW, capillary water capacity % 30,1 32,2 29,7 32,0 
Porowato , total porosity % 32,7 34,1 33,0 35,1 
P dost pny, P available      mg . kg-1 18,8 26,0 25,2 26,8 
K dost pny, K available  mg . kg-1 100 118,0 113,0 95,0 

Plony ro lin, yields of crops, t . ha-1

Ziemniaki bulwy, potato tubers 19,1 23,6 17,1 21,7 
yto ziarno, rye grain 3,83 4,47 3,94 4,70 

J czmie  jary, barley spring 2,91 3,56 2,43 3,04 

nie zmieniła się zawartość C organicznego w glebie na poletkach bez nawozów ( z 
1,15 i 1,13 %), wzrastała przy nawożeniu wyłącznie mineralnym (z 1,24 do 1,41%) 
oraz najbardziej wzrastała przy systematycznym stosowaniu obornika (z 1,24 do 
1,73%).

 Jak należało oczekiwać systematyczne stosowanie obornika z nawozami 
mineralnymi CaNPK poprawiało w stosunku do CaNPK niektóre właściwości fi-
zykochemiczne gleby. Wzrastała kapilarna pojemność wodna oraz porowatość a 
zmniejszała się gęstość gleby (tab.3). Nawożenie obornikiem znacząco zwiększało 
również w glebie zawartość dostępnych form fosforu i potasu.

Wnioski

1. Na przestrzeni 30 lat badan malały plony ziemniaków, wzrastały plony pszenicy 
ozimej i jęczmienia jarego a na polach z obornikiem również plony żyta .

2. Nawożenie obornikiem i nawozami mineralnymi zwiększało plony wszystkich 
roślin ale najmniej plony żyta. 
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3. Otrzymano znacznie większe plony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na gle-
bie wapnowanej niż na nie wapnowanej.

4. Na przestrzeni wielu lat nieznacznie wzrastała zawartość próchnicy w glebach 
przy nawożeniu mineralnym ale bardziej przy nawożeniu mineralno-organicz-
nym.

5. Stosowanie obornika poprawiało właściwości fizyczne gleby (kapilarną pojem-
ność wodną, porowatość, gęstość gleby suchej) oraz zwiększało ilość dostęp-
nych form fosforu i potasu w glebach.
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Stanisław Mercik, Wojciech Stępień

 CROP YIELDS AND SELECTED SOIL PROPERTIES ON MANURED AND 
NOT MANURED FIELDS AT THE PERIOD OF MANY YEARS

Summary

 Results present in this paper were collected from selected fields and treat-
ments of the long-term fertilizing experiments at Experimental Field in Skierniewice. 
Those experiment were faunded in the years 1922-24 and are conducted without 
distribution till today. The soil of Skierniewice is mainly stagnic luvisol, the texture 
of top soil is loamy sand containing 15-17 % of silt and clay and 5 % of clay. Yields 
of plants for period of many years and some soil properties were collected from 3 
fertilization treatments ( CaNPK, NPK, or Ca) depending on crop rotation: without 
FYM and without legumes (arbitrary rotation – fields A) ant with FYM and with 
legumes (5 fields crop rotation – potato, s. barley, clover, w.wheat, rye – fields E). 
At the arbitrary rotation block (A) 2 fields were not manured since 1923 til 1991 and 
after 1992 farmyard manure was applied five times. In this paper yields of potato, 
rye. w.wheat and s. barley for period of 30 years, on fields E and A, and yields potato, 
rye and barley and selected soil properties on fields A (without and with FYM since 
1992) are discussed. The reaction of crops on long-term fertilization were studied on 
strongly acid, and on slightly acid soils.
    It could be expected the highest yields of potato, wheat and barley were 
obtained in growing plants with FYM (field E) and clearly lower on fields without 
FYM. Higher yields of w.wheat and s. barley were obtained on limed than on un-
limed soil. At the period of last 30 years a great decrease of potato and increase of 
wheat and barley was obtained. Application of FYM at fields mannured since 1992 
(fields A) significantly increased of cach crop and improved soil properties.
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NAWOŻENIE OBORNIKIEM JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY 
RÓWNOWAGĘ JONOWĄ ROZTWORU GLEBOWEGO

 W RÓŻNYCH WARUNKACH NAWOZOWYCH

Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Jan Łabętowicz

Zakład Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

W pracy porównano wpływ wieloletniego stosowania wyłącznego nawożenia 
mineralnego oraz nawożenia mineralnego łącznie z obornikiem na zmiany składu 
chemicznego roztworu glebowego gleby lekkiej. Pod wpływem stosowania obornika 
wzrastało stężenie większości jonów w roztworze glebowym, jedynie stężenie jonów 
Al3+ i NO3

- ulegało obniżaniu w warunkach nawożenia obornikiem w stosunku do 
obiektów o wyłącznym nawożeniu mineralnym. Nawożenie obornikiem wpływało 
korzystnie na zmiany w strukturze kationów w roztworze glebowym. Zmniejszał 
się udział glinu, a zwiększał udział jonów Ca2+. W strukturze anionów obornik 
powodował zwiększenie udziału jonów HCO3

-. Pod wpływem stosowania obornika 
znacząco wzrastał stosunek Ca:Al w roztworze glebowym. 

Słowa kluczowe: roztwór glebowy, obornik, struktura kationów i anionów, stosunek 
Ca:Al
Key words: soil solution, farmyard, structure of cations and anions, Ca:Al ratio

Wprowadzenie

Pomiędzy roztworem glebowym, a fazą stałą gleby utrzymuje się stan dyna-
micznej równowagi pod względem ilości jonów przechodzących z fazy stałej do 
roztworu i odwrotnie. Równowaga ta jest jednak stale naruszana wskutek pobierania 
jonów przez rośliny i mikroorganizmy, wytrącania ich do fazy stałej czy też nawo-
żenie [Wolt 1994]. 

Nawozy oddziałują na roztwór glebowy w sposób pośredni i bezpośredni. Wie-
loletnie nawożenie mineralne wywołuje zmiany w składzie kompleksu sorpcyjnego, 
a składniki wprowadzane z nawozami do gleby są wymywane szybciej niż składniki 
glebowe [Ostrowska i Porębska 2001]. Duże dawki azotu i potasu stosowane na gle-
bie lekkiej nie wapnowanej wywołują desorpcję kationów z kompleksu sorpcyjnego 
do roztworu glebowego, wskutek czego wzrasta w roztworze stężenie jonów nie 
wnoszonych w nawozach np. Ca2+, Mg2+, Na+. Nawożenie mineralne może więc de-
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formować roztwór glebowy bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez wymianę jonów 
z kompleksu sorpcyjnego i ich migrację w profilu glebowym [Łabętowicz 1995a, 
1995b]. Nawożenie obornikiem łagodzi skutki niezrównoważonego nawożenia mi-
neralnego kształtując korzystne relacje pomiędzy kationami w kompleksie sorpcyj-
nym i roztworze glebowym. Ogranicza przede wszystkim udział toksycznego dla 
roślin jonu Al3+ [Łabętowicz 1995a, 1995b, Łabętowicz i Rutkowska 2002].

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wieloletniego stosowania 
obornika na skład chemiczny oraz stosunki pomiędzy jonami w roztworze glebowym 
gleby lekkiej.

Materiał i metody

Badania prowadzono w oparciu o próby glebowe pochodzące z trwałego 
doświadczenia nawozowego założonego na glebie płowej. Doświadczenie obejmuje 
16 obiektów nawozowych, stanowiących rozlosowanie głównych składników 
nawozowych N, P, K, Ca w warunkach bez obornika i z obornikiem. Łącznie 
doświadczenie obejmuje 32 obiekty nawozowe (25) w czterech powtórzeniach. 
Doświadczenie jest prowadzone w zmianowaniu 4polowym (ziemniaki, jęczmień 
jary, rzepak, żyto). W dawkach nawozów wnoszono średnio rocznie na 1 ha w 
zmianowaniu: 147 kg N, 50 kg P oraz 137 kg K. Wapno stosowano co 4 lata w 
dawce 1,14 t Ca na 1 ha w formie wapna tlenkowego. Dawki obornika wynosiły 30 t 
oraz 20 t na 1 ha w każdej rotacji zmianowania odpowiednio pod ziemniaki i rzepak. 
W wyniku zróżnicowanego nawożenia poszczególne obiekty znacznie różniły się 
zasobnością w składniki pokarmowe. Zawartość przyswajalnego fosforu wahała się 
od 9 g P kg-1 na obiektach nie nawożonych fosforem do około 130–170 g P kg-

1 na obiektach nawożonych fosforem. Zawartość potasu przyswajalnego wynosiła 
odpowiednio 16 i 160 g K kg-1 gleby, zawartość magnezu przyswajalnego 3 i 34 g 
Mg kg-1 gleby. Odczyn gleby na obiektach nie wapnowanych wynosił około 4,2–4,6 
pH a na obiektach wapnowanych 5,6–6,9.

Próbki glebowe pobierano z warstwy ornej gleby. Po ich wysuszeniu w temp. 
55°C wydzielono roztwór glebowy metodą podciśnieniową. W roztworze glebowym 
stężenie pierwiastków oznaczono metodą ICP. Stężenie poszczególnych jonów 
przeliczono na mole ładunku jonowego–mol z-1 (dawny równoważnik) i wyrażono 
w % w stosunku do całkowitego stężenia jonów oddzielnie dla kationów i anionów. 

Wyniki

Na obiektach nawożonych nawozami mineralnymi łącznie z obornikiem poziom 
stężenia jonów w roztworze glebowym, niezależnie od wapnowania, był zazwyczaj 
wyższy niż w obiektach o wyłącznym nawożeniu mineralnym. Jedynie stężenie 
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glinu oraz azotanów w roztworze glebowym ulegało zmniejszeniu pod wpływem 
stosowania obornika (tab. 1). Spośród kationów, pod wpływem stosowania obornika, 
w największym stopniu, w roztworze glebowym, wzrastało stężenie sodu oraz jonu 
amonowego, średnio ponad 35% w stosunku do obiektów o wyłącznym nawożeniu 
mineralnym w najmniejszym natomiast stężenie wapnia–o około 5%. W przypadku 
anionów największy wzrost stężenia w roztworze glebowym, pod wpływem 
nawożenia obornikiem, stwierdzono w przypadku wodorowęglanów. Wynosił 
on średnio 40% w stosunku do obiektów o wyłącznym nawożeniu mineralnym. 
Stosowanie obornika przyczyniło się do obniżenia stężenia w roztworze glebowym 
jonów Al3+ o ok. 30% oraz jonów NO3

- o 25%.

Tabela 1. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na stężenie jonów w roztworze 
glebowym 

Table 1.  The influence of differentiated fertilization on ions concentration in the 
soil solution

Nawożenie
Fertilization*

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ NH4
+ Al3+ NO3

- H2PO4
- SO4

2- HCO3
- Cl-

mmol dm-3

NPK 0,40 0,17 1,94 0,46 1,27 0,36 0,27 0,048 0,25 0,41 3,39

NPK+O 0,43 0,22 1,99 0,68 1,56 0,26 0,19 0,063 0,30 0,62 4,00

CaNPK 0,93 0,16 1,61 0,47 0,82 0,16 0,14 0,052 0,21 1,93 2,71

CaNPK+O 0,96 0,20 2,02 0,59 1,21 0,11 0,11 0,065 0,27 2,48 2,84
* O–obornik, FY

Nawożenie obornikiem zmieniało również procentowy udział poszczególnych 
jonów w sumie kationów i anionów w roztworze glebowym (rys. 1).
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Rys. 1. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na udział kationów w roztworze 
glebowym

Fig. 1. The influence of differentiated fertilization on share of cations in the soil 
solution

Główną zmianą w strukturze kationów powodowaną przez obornik było 
zmniejszenie udziału jonu glinowego. Na obiektach nie wapnowanych udział glinu 
zmniejszył się pod wpływem stosowania obornika o 7% w stosunku do obiektów o 
wyłącznym nawożeniu mineralnym (NPK). Pod wpływem stosowania obornika w 
strukturze kationów w niewielkim stopniu wzrastał udział pozostałych pierwiastków. 
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Zmiany te ulegały pogłębieniu w warunkach wapnowania. W obiektach o pełnym 
nawożeniu (CaNPK z obornikiem) udział jonu Al3+ w strukturze kationów wynosił 
zaledwie 5%, był więc mniejszy o połowę w stosunku do obiektów nawożonych 
mineralnie i wapnowanych (CaNPK) oraz czterokrotnie mniejszy niż w obiektach o 
wyłącznym nawożeniu mineralnym (NPK). W obiektach tych znacząco wzrósł udział 
jonu Ca2+ w strukturze anionów i był nieomal 3krotnie wyższy niż przy wyłącznym 
nawożeniu mineralnym. Stosowanie obornika nie zmieniło w zasadniczy sposób 
relacji między anionami (rys. 2). W obiektach bez wapnowania wzrastał jedynie 
udział wodorowęglanów (o 7%) w stosunku do obiektów o wyłącznym nawożeniu 
mineralnym. W warunkach wapnowania obserwowano dalszy wzrost udziału jonów 
HCO3

- w strukturze anionów oraz zmniejszenie udziału jonów chlorkowych w 
stosunku do obiektów nawożonych NPK.

Pod wpływem stosowania obornika rozszerzeniu ulegały stosunki pomiędzy 
kationami zasadowymi a glinem w roztworze glebowym. W warunkach wapnowania 
tendencja ta ulegała pogłębieniu osiągając wartości maksymalne przy pełnym 
nawożeniu mineralnym stosowanym łącznie z obornikiem (tab. 2).

Tabela 2. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na stosunki między kationami w 
roztworze glebowym

Table 2.  The influence of differentiated fertilization on relationships between 
cations in the soil solution

Nawożenie
Fertilization* Ca:Al (Ca+Mg):Al (Ca+Mg+K):Al

NPK 0,60 0,82 2,14
NPK+O 0,93 1,33 3,33
CaNPK 3,00 3,60 6,40
CaNPK+O 6,40 7,60 13,60

* O–obornik, FYM

Dyskusja

Skład chemiczny roztworu glebowego ulega zmianom w zależności od zastoso-
wanego nawożenia. Nawożenie mineralne w sposób bezpośredni, poprzez wnosze-
nie jonów do gleby wraz z masą nawozu oraz w sposób pośredni, np. wskutek za-
kwaszania gleby przez nawozy azotowe i desorpcję kationów z kompleksu sorpcyj-
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nego wpływa na zmiany stężenia jonów w roztworze glebowym [Łabętowicz 1995a, 
1995b]. Nawożenie obornikiem zwiększa stężenie większości składników w roztwo-
rze glebowym, a głównie jonów NH4

+ i HCO3
- obniża jednocześnie stężenie jonów 

Al3+ i NO3
- (tab. 1). Łabętowicz [1995a, 1995b] wykazał, że nawożenie obornikiem 

najsilniej wpływa na wzrost stężenia jonów w roztworze glebowym w okresie jesie-
ni, po zbiorach roślin, co wynika z niepełnego wykorzystania składników z obor-
nika, którego okres mineralizacji wybiega poza okres ich pobierania przez rośliny. 
Korzystny wpływ stosowania obornika na skład roztworu glebowego potwierdzają 
również zmiany w strukturze kationów oraz stosunki molowe pomiędzy kationami 
zasadowymi a glinem [Łabętowicz i Rutkowska 2002, Rutkowska i in. 2003]. Obor-
nik wykazuje zdolność do tworzenia mało aktywnych ligandów między jonami glinu 
i kwasami organicznymi zmniejszając w ten sposób udział jonu Al3+ w kompleksie 
sorpcyjnym gleby [Huges i in. 1990]. Wieloletnie stosowanie obornika spowodo-
wało ponad dwukrotny spadek zawartości glinu wymiennego w glebie oraz wzrost 
zawartości wapnia i magnezu w kompleksie sorpcyjnym [Kuszelewski i in. 1995, 
Łabętowicz 1995b, Łabętowicz i in. 1999] co znalazło swoje odzwierciedlenie we 
wzajemnych proporcjach między tymi składnikami w roztworze glebowym (rys. 1). 
Zmniejszenie udziału jonu Al3+ w strukturze kationów przy jednoczesnym wzroście 
udziału jonu Ca2+ spowodowało znaczne rozszerzenie stosunku Ca:Al w roztworze 
glebowym (tab. 2). Molowy stosunek stężenia wapnia do glinu lub (Ca+Mg):Al czy 
też (Ca+Mg+K):Al w roztworze glebowym jest wskaźnikiem zmian zachodzących 
w glebach jakie prowadzą do ich zakwaszania. Wartość stosunku Ca:Al w roztworze 
glebowym określa również ryzyko oddziaływania jonów glinu na rośliny, które jest 
tym mniejsze im stosunek Ca:Al jest szerszy [Cronan i Grigal 1995, Hees van i in. 
2000, 2001, Porębska 2003]. Przyjmuje się, że dopiero przy stosunku Ca:Al więk-
szym od 1 wapń blokuje toksyczne oddziaływanie glinu na korzenie roślin [Cronan 
i Grigal 1995]. Należy więc podkreślić, że znaczenie stosowania obornika wynika 
głównie z jego buforującej roli wobec niedoborów lub nadmiarów składników po-
karmowych w środowisku glebowym. Potwierdzeniem tego mogą być wyniki badań 
dotyczące plonowania roślin w wieloletnich doświadczeniach nawozowych, gdzie 
na obiektach kontrolnych oraz nawożonych pojedynczymi składnikami mineralny-
mi obornik decydował w 40–70% o przyroście plonów zależnie od gatunku rośliny, 
a udział nawożenia mineralnego był minimalny. W miarę wzrostu zrównoważenia 
czyli ilości składników w dawce nawozów, zmniejszał się udział obornika w przy-
roście plonów, a wzrastał udział nawożenia mineralnego. W efekcie na obiektach o 
pełnym nawożeniu mineralnym (CaNPK) obornik decydował w 10–20% o przyro-
ście plonów, a nawożenie mineralne w 55–70% [Łabętowicz i in. 1999].
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Wnioski

1. Stosowanie obornika zwiększa stężenie większości jonów w roztworze glebowym 
w stosunku do obiektów o wyłącznym nawożeniu mineralnym. 

2. Spośród kationów, pod wpływem stosowania obornika, w największym stopniu 
wzrasta w roztworze glebowym stężenie jonów Na+ i NH4

+ natomiast spośród 
anionów w największym stopniu wzrasta stężenie wodorowęglanów.

3. Stężenie jonów glinu i azotanów w roztworze glebowym obniża się pod wpływem 
stosowania obornika w stosunku do obiektów nawożonych tylko nawozami 
mineralnymi.

4. Nawożenie obornikiem obniża w strukturze kationów w roztworze glebowym 
udział jonów Al3+ i zwiększa udział jonu Ca2+. Nie zmienia natomiast w 
zasadniczy sposób relacji między anionami w roztworze glebowym powodując 
jedynie wzrost udziału jonów HCO3

- w ogólnej sumie anionów.
5. Pod wpływem stosowania obornika rozszerzeniu ulegały stosunki pomiędzy 

kationami zasadowymi a glinem w roztworze glebowym.
6. Wapnowanie zwiększało korzystny wpływ obornika na zmiany w składzie 

chemicznym roztworu glebowego.
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Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Jan Łabętowicz

APPLICATION OF MANURE AS A MEANS OF BALANCING NUTRIENT 
CONCENTRATION IN THE SOIL SOLUTION 

Summary

In this paper an influence of long–term exclusive mineral fertilization and 
mineral fertilization with FYM on changes of the chemical composition of the soil 
solution of sandy soil was compared. 

The investigations were carried out on the basis of long term static field 
experiment started in 1960 on the light soil. As a result of various fertilization 
treatments significantly differed in the content of nutrients. The content of available 
phosphorus varied from 9 to 170 mg P kg-1 soil, the content of available potassium 
amounted to from 16 to 160 mg K kg-1 soil while the content of available magnesium 
from 3 to 34 mg Mg kg-1 soil. The soil pH on the non limed treatments amounted 
to 4.2–4.6 and on limed objects to 5.6–6.9 pH. This experiment was carried out on 
sixteen fertilization treatments which were fertilized at random with main nutrients 
such as: N, P, K and lime with or without manure. Together the experiment includes 
32 fertilization treatments in four repetitions. The experiment is performed in four 
course crop rotation: potatoes, spring barley, rape, rye. Mineral fertilization was 
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applied in various doses under cultivated plants which amounts to 334 kg NPK per 1 
ha yearly in crop rotation. Liming was applied every four years in the rate of 1.14 t 
Ca per 1 ha. Manure dose were application 30 t  ha-1 and 20t ha-1 under potatoes and 
rape, respectively.

The soil samples were taken from arable layer of soil from four fertilization 
objects: NPK, NPK+FYM, CaNPK, CaNPK+FYM). The soil solution obtained by 
vacuum method and the concentration of main ions in soil solution was determinate 
by ICP. 

The longterm manure application influenced on increase of majority ions 
concentration in the soil solution. The Na+ and NH4

+ concentration in the soil 
solution grew about 30%, and calcium only 5% relatively to objects without manure. 
Between anions the HCO3

- concentration in the soil solution increased to the highest 
degree–40% relatively to exclusive mineral fertilization objects. The Al3+ and NO3

- 
concentration in the soil solution decreased in condition of FYM application. The 
manure application caused changes in structure of cations. The share of Al3+ decreased 
and Ca2+ increased in condition of farmyard application. The structure of anions 
didn’t change under the influence of applying manure. In conditions of applying 
manure only a share of HCO3

- grew in structure of anions. The FYM application 
influenced on Ca:Al ratio in soil solution. In condition of manure application the 
Ca:Al ratio widened from 0.6 on NPK fertilized objects to 6.4 on CaNPK+FYM 
fertilized objects. 

The lime application boosted advantageous influence of manure on changes of 
chemical composition of soil solution.
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ROLA  OBORNIKA NA GLEBACH LEKKICH W ŚWIETLE WYNIKÓW  
TRWAŁYCH DOŚWIADCZEŃ NAWOZOWYCH

Wiesław Szulc, Beata Rutkowska, Jan Łabętowicz, Marian Korc

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Abstrakt 

W  pracy przedstawiono wpływ niezrównoważonego nawożenia na plonowa-
nie roślin uprawnych. W oparciu o 40 letnie doświadczenie nawozowe założone na 
glebie lekkiej stwierdzono, że wieloletnie stosowanie wyłącznego nawożenia mi-
neralnego doprowadza do systematycznego obniżania się plonów roślin. Zastoso-
wanie wapnowania powoduje ustabilizowanie się plonów z tendencją wzrostu na 
kombinacji CaNPK o 16% w stosunku do obiektów bez wapnowania. Dużą rolę w 
stabilizacji plonowania odgrywa obornik, dzięki któremu uzyskano przyrost plonów 
roślin uprawnych średnio o 240% w stosunku do obiektów bez obornika. W warun-
kach stosowania obornika wraz z wapnowaniem uzyskano największą stabilizację 
plonowania wszystkich roślin uprawnych w zmianowaniu.

Słowa kluczowe, nawożenie mineralne, nawożenie organiczne, wieloletnie do-
świadczenia nawozowe
Key words, mineral fertilization, organic fertilization, longterm fertilizers experi-
ments

Wprowadzenie

Nawozy i środki ochrony roślin w produkcji rolniczej stanowią prawie 50% 
wszystkich kosztów. Dlatego też rolnicy coraz częściej stosują uproszczenia w 
nawożeniu, ograniczając się do stosowania tych nawozów, które gwarantują dużę 
plony roślin i skupiają się przede wszystkim na nawozach azotowych. Niezrówno-
ważone nawożenie mineralne, a zwłaszcza niedostateczne wapnowanie, albo jego 
brak, w dłuższym okresie czasu prowadzi do istotnych spadków plonów roślin. Jest 
to wynikiem niekorzystnych zmian właściwości fizykochemicznych gleby. Zmiany 
takie są możliwe do uchwycenia tylko na trwałych doświadczeniach nawozowych, 
ponieważ występują one najczęściej po kilkudziesięciu latach [Johnston 1994, Kor-
schens 1999, Mądry i in. 2005, Mercik i in. 1999]. Dynamika zmian właściwości 
chemicznych gleby zależy głównie od ich od kategorii agronomicznej. Na glebach 
lekkich zmiany związane z niezrównoważonym nawożeniem zachodzą bowiem 
dużo szybciej niż na glebach ciężkich. W sytuacji braku wapnowania ochronną, 
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buforującą rolę, łagodzącą negatywne skutki wyłącznego nawożenia mineralnego 
przejąć może obornik. Rola buforująca polega nie tylko na spowalnianiu procesu za-
kwaszania gleby, ale także na spowalnianiu ubożenia gleby w składniki pokarmowe 
[Łabętowicz i in. 1998].

W pracy, na podstawie 44 letnich wyników doświadczeń przedstawiono dyna-
mikę plonowania roślin uprawnych w zależności od trwałego niezrównoważonego 
nawożenia mineralnego w warunkach stosowania i braku obornika.

Materiał i metody

Podstawą  pracy było trwałe doświadczenie nawozowe założone w 1960 roku 
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w majątku Łyczyn koło Warszawy (dłu-
gość geograficzna 21º09 i szerokości geograficznej 52º05). Doświadczenie zostało 
założone na glebie typu płowego o składzie piasku gliniastego lekkiego (11% części 
spławialnych). Typ gleby wg klasyfikacji FAO (1990)–Albic Luvisols. Obejmuje 
ono obiekty nawozowe stanowiące rozlosowanie głównych składników pokarmo-
wych: N, P, K, Ca w warunkach bez i z obornikiem. Łącznie doświadczenie obejmu-
je 32 obiekty nawozowe (25) w czterech powtórzeniach. Doświadczenie prowadzone 
jest w zmianowaniu czteropolowym obejmującym ziemniaki, jęczmień jary, rzepak, 
żyto. Nawożenie mineralne stosowane jest w dawkach wynoszących średnio na 1ha 
(kg) 140N, 50P, 140K. Wapnowanie stosowano co cztery lata w dawce 1,6 t ha-1. 
Dawki obornika wynosiły 30 i 20 t ha-1 w każdej rotacji zmianowania odpowied-
nio pod ziemniaki i rzepak. W wyniku zróżnicowanego nawożenia poszczególne 
obiekty znacznie różniły się zasobnością gleby w składniki pokarmowe: zawartość 
fosforu przyswajalnego wahała się od 9 do 180 mg P kg-1 gleby, zawartość potasu od 
16 do 160 mg K kg-1 gleby, a magnezu od 3 do 34 mg Mg kg-1 gleby. Odczyn (pHKCl) 
na obiektach niewapnowanych wahał się w granicach 4,2–4,6, a na obiektach wap-
nowanych w granicach 5,6–6,9. Zawartość węgla organicznego wynosiła 0,63% na 
obiektach bez obornika i 0,86 na obiektach nawożonych obornikiem.

Wyniki badań i dyskusja

Analiza wyników badań uzyskanych w okresie 43 lat od założenia doświad-
czenia wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie plonowania roślin w zależności od 
nawożenia. Jak wynika z rysunku nr 1 w warunkach braku wapnowania oraz na-
wożenia obornikiem plon roślin na obiekcie kontrolnym znacznie się obniżył. Za-
stosowanie samego obornika w zależności od rotacji powodowało przyrost plonu 
roślin nawet o 430% w stosunku do obiektu kontrolnego. Średnio przyrost plonu 
wywołany tylko dodaniem obornika w warunkach bez wapnowania w stosunku do 
kontroli wynosił 218%. Nawożenie mineralne w układzie niezrównoważonym, czyli 
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odbiegającym od pełnego nawożenia (CaNPK) z obornikiem zawsze powodowało 
większy spadek plonów roślin w stosunku do obiektu kontrolnego bez wapnowania. 
Najsilniejszy spadek odnotowywano na obiektach nawożonych tylko pojedynczymi 
oraz podwójnymi składnikami pokarmowymi. Średni spadek plonów roślin w sto-
sunku do pierwszej rotacji płodozmianu wynosił odpowiednio 70 i 60%. Jednak w 
układzie dynamicznym w przypadku nawożenia pojedynczymi składnikami pokar-
mowymi spadek ten z każdą rotacją pogłębiał się i po 10 rotacjach wynosił aż 92,5%. 
W praktyce rolniczej bardzo ważne jest, że spadek plonów roślin o 70% obserwo-
wano już w trzeciej rotacji. Na kombinacjach nawozowych nawożonych wyłącznie 
azotem oraz azotem i potasem po 22 latach trwania doświadczenia nie otrzymywano 
już żadnych plonów roślin. Tendencje spadku plonów wszystkich roślin w płodo-
zmianie wystąpiły na wszystkich kombinacjach nawożonych wyłącznie mineralnie 
bez wapnowania. Wprowadzenie obornika do każdego z omawianych wariantów 
spowodowało znaczne ograniczenie spadku plonów i zapewniało ich stabilność. W 
przypadku obiektu kontrolnego średni spadek plonów za 10 rotacji wynosi już tylko 
10% na kombinacjach z pojedynczymi i 17% w obiektach z dwoma składnikami 
pokarmowymi, a na obiektach nawożonych trzema składnikami nastąpił nawet nie-
wielki wzrost plonów roślin wynoszący średnio około 2%. Podsumowując można 
powiedzieć, że rolnik, który stosuje nawożenie mineralne w postaci niezrównowa-
żonej przy użyciu tylko jednego składnika pokarmowego (w warunkach bez wap-
nowania i stosowania obornika) gospodaruje trzykrotnie drożej niż rolnik stosujący 
obornik, a w przypadku podwójnych składników pokarmowych dwukrotnie. Podob-
ne tendencje zmian obserwowano w innych trwałych doświadczeniach nawozowych 
[Droogers i Bouma 1997, Jaskulska 2005].

Inne tendencje wystąpiły w przypadku niezrównoważonego nawożenia w wa-
runkach wapnowania, które poprzez zmianę odczynu oraz likwidację dużych ilości 
glinu ruchomego w glebie, stabilizuje plony roślin w podobnym udziale jak stoso-
wanie samego obornika . Średni spadek plonu roślin na obiekcie kontrolnym (samo 
wapnowanie) wynosił już tylko 17%, na obiektach gdzie stosowano pojedyncze 
składniki pokarmowe 15%, gdzie podwójne 10%, a tam gdzie potrójne nastąpił 
wzrost plonu roślin o 13%. Zastosowanie obornika w warunkach wapnowania w 
znaczący sposób albo stabilizowało plony roślin, albo jak w przypadku stosowania 
trzech składników pokarmowych średnio znacząco zwiększało plonowanie roślin o 
16%. Plon roślin jest zwykle jedynym kryterium oceny trwałości systemu uprawo-
wego [Mądry i in. 2005].

Uśredniając wszystkie wyniki otrzymane w doświadczeniu można powiedzieć, 
że na kombinacjach bez wapnowania wpływ zastosowanego obornika podnosił plo-
ny roślin średnio o 280% czyli podobnie jak samo wapnowanie (240%) w stosunku 
do obiektu kontrolnego. W przypadku łącznego stosowania nawożenia obornikiem 
i wapnowania w stosunku do kombinacji wapnowanych wpływ ten był zdecydo-
wanie niższy niż dla wyłącznego nawożenia mineralnego i wynosił 120%. Moż-
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Rys. 1. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na plonowanie roślin w latach 
1963–2003

Fig. 1. The influence of long-term differentiated fertilization on plants yields in 1963–2003

na powiedzieć, że rola obornika jest szczególnie widoczna w tych gospodarstwach 
rolnych, które stosują wyłączne nawożenie mineralne, bez wapnowania. W chwili 
obecnej przy pewnych uproszczeniach w produkcji oraz występowaniu gospodarstw 
bezinwentarzowych, rola obornika przybiera szczególnego znaczenia w stabilizacji 
plonów roślin uprawnych.
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Wnioski

1. W warunkach gleb lekkich nawożonych wyłącznie NPK w sposób niezrówno-
ważony, obornik odgrywa rolę buforującą i stabilizującą plony roślin.

2. Szczególnie silna buforująca rola obornika zaznacza się na obiektach nawożo-
nych pojedynczymi składnikami pokarmowymi bez wapnowania gdzie zastoso-
wanie obornika pozwala na uzyskiwanie czterokrotnie większych plonów roślin 
w stosunku do obiektów bez obornika i wapnowania

3. Zastosowanie wapnowania stabilizuje plony roślin uprawnych w podobnym 
stopniu jak stosowanie obornika.

4. Stosowanie obornika łącznie z wapnowaniem bądź utrzymuje plony roślin na 
poziomie wyjściowym w przypadku niezrównoważonego nawożenia mineral-
nego, bądź powoduje wzrost plonów roślin o ponad 20% w przypadku pełnego 
nawożenia.

5. Stabilizująca rola obornika i wapnowania w plonowaniu roślin uprawnych jest 
szczególnie widoczna w długim okresie czasu.
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Wiesław Szulc, Beata Rutkowska, Jan Łabętowicz, Marian Korc

THE ROLE OF MANURE ON LIGHT SOILS AS PROVED BY RESULTS 
OF PERMANENT FIELD EXPERIMENTS

Summary

In this paper an influence of long-term unbalanced fertilization on yields of 
cultivated plants was investigated. The investigations were carried out on the basis 
of long term static field experiment started in 1960 on the light soil. As a result of 
various fertilization treatments significantly differed in the content of nutrients. The 
content of available phosphorus varied from 9 to 170 mg P kg-1 soil, the content of 
available potassium amounted to from 16 to 160 mg K kg-1 soil while the content of 
available magnesium from 3 to 34 mg Mg kg-1 soil. The soil pH on the non limed 
treatments amounted to 4.2–4.6 and on limed objects to 5.6–6.9 pH. This experiment 
was carried out on sixteen fertilization treatments which were fertilized at random 
with main nutrients such as: N, P, K and lime with or without manure. Together the 
experiment includes 32 fertilization treatments in four repetitions. The experiment 
is performed in four course crop rotation: potatoes, spring barley, rape, rye. Mineral 
fertilization was applied in various doses under cultivated plants which amounts to 
334 kg NPK per 1 ha yearly in crop rotation. Liming was applied every four years 
in the rate of 1.14 t Ca per 1 ha. Manure dose were application 30 t  ha-1 and 20t ha-1 
under potatoes and rape, respectively.

The long–term mineral fertilization applying on sandy soil causes the consistent 
fall in plant yields. The lime application stabilize the yield of plants. The yields from 
objects with CaNPK fertilization were about 16% higher than from objects without 
lime application (NPK). The farmyard manure is a main factor stabilizing the level 
of yields. The yields from objects with FYM application were about 240% higher 
than yields from objects without farmyard manure. The most stable crops were be-
ing get in conditions of manure with liming application. It was found that the effect 
of manuring was strongly determined by the equilibrium of mineral fertilization–the 
most effective was under unbalanced mineral conditions. The application of fertil-
izers in combination with long–term use of farmyard manure and lime is most ap-
propriate for light soils. 
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WPŁYW GNOJÓWKI BYDLĘCEJ I NPK NA PRODUKCYJNOŚĆ ŁĄKI 
POŁOŻONEJ NA GLEBIE TORFOWO – MURSZOWEJ

Piotr Wesołowski1, Tomasz Korybut Woroniecki2

1Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
2Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie

Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 1998-2001 na łące położonej na glebie 
torfowo-murszowej (Mt II bb) we wsi Modrzewie w woj. zachodniopomorskim. 
Porównywano w nich działanie gnojówki z nawożeniem mineralnym na plonowanie 
runi łąkowej i skład chemiczny siana. Przeprowadzone badania wykazywały 
pozytywny wpływ nawożenia gnojówką na  plonowanie roślinności łąkowej oraz 
skład chemiczny siana. Gnojówka bydlęca wpłynęła na zwiększenie zawartości w 
sianie sodu, wapnia, magnezu i miedzi. 
Słowa kluczowe: łąka, gleba torfowo-murszowa, nawożenie gnojówką bydlęcą, 
NPK, plony, skład chemiczny siana.

Abstract

The investigations were carried out in 1998-2001 on the meadow localized on 
peat-moorsh soil (Mt II bb) at Modrzewie village, Zachodniopomorskie province. 
The effects of liquid manure and mineral fartilization on meadow yielding and 
chemical composition of hay were compared. Obtained results showed the possitive 
effect liquid of manure fertilization on the yield of meadow plants and chemical 
composition of hay. Cattle liquid manure affected the increase in sodium, calcium, 
magnesium and copper contents in hay.
Key words: meadow, peat-moorsh soil, fertilization with liquid cattle manure, NPK, 
yield, chemical composition of hay

Wstęp

Rosnące ceny nawozów mineralnych w Polsce, w ostatnich latach spowodowały 
znaczne zmniejszenie ich zużycia [Sapek i in. 1998]. W związku z tym, wzrosło 
zainteresowanie rolników wykorzystaniem nawozów naturalnych, w tym gnojówki 
do nawożenia użytków zielonych. Gnojówka  zawiera głównie azot i potas, 
a stosunkowo mało fosforu [Koc 1994]. W polskiej literaturze łąkarskiej jest 
stosunkowo mało opracowań na temat nawożenia gnojówką użytków zielonych 
[Boguszewski, Maćkowiak 1964; Ostrowski 1986].
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Celem podjętego tematu było porównanie wpływu gnojówki bydlęcej i nawożenia 
mineralnego na plonowanie roślinności łąkowej i skład chemiczny siana. 

Metodyka badań

Doświadczenie założono na obiekcie łąkowym o powierzchni 80 ha położonym 
na glebie torfowo-murszowej (Mt II bb) we wsi Modrzewie w woj. zachodniopo-
morskim nad rzeką Iną. Jest on odwadniany za pomocą stacji pomp. Po raz pierwszy 
odwodniono obiekt w XIX wieku, a w latach 1948-1949 odnowiono sieć meliora-
cyjną i zagospodarowano rolniczo. Wiosną 1995 roku zdegradowane łąki powtórnie 
zagospodarowano metodą pełnej uprawy. Wysiano mieszankę traw w składzie: Poa 
pratensis L., Dactylis glomerata L., Alopecurus pratensis L., Phleum pratense L., 
Festuca rubra L. z udziałem Trifolium hubridum L. Gleba łąkowa w warstwie 0-25 
cm przed założeniem doświadczenia była uboga w azot i składniki mineralne (z 
wyjątkiem wapnia). Doświadczenie ścisłe założono wiosną w 1998 roku w sześciu 
wariantach i czterech powtórzeniach. W doświadczeniu uwzględniono warianty:
1. łąka bez nawożenia „0”,
2. NPK (N – 80; P – 30,5; K – 132,8 kg·ha-1),
3. gnojówka bydlęca 20 m3·ha-1 wiosną + 21,8 kg P·ha-1,
4. gnojówka bydlęca 20 m3·ha-1 po I-szym pokosie + 21,8 kg P·ha-1,
5. gnojówka bydlęca 20 m3·ha-1 z podziałem na dwie równe części: wiosną i po I-

szym pokosie + 21,8 kg P·ha-1,
6. gnojówka bydlęca 20 m3·ha-1 z podziałem na trzy równe części: wiosna, po I-szym 

i II-gim pokosie + 21,8 kg P·ha-1.
Gnojówka bydlęca równoważona była z nawożeniem mineralnym NPK pod 

względem ilości wnoszonego azotu i potasu. Uzupełniające nawożenie fosforem 
w ilości 21,8 kg P·ha-1 w postaci 46% superfosfatu granulowanego wysiewano 
jednorazowo wiosną na wszystkich wariantach z gnojówką.

Gnojówka bydlęca przefermentowana – pełna przed jej rozcieńczeniem wodą 
zawierała średnio 4,2 g N·kg-1, potasu 6,6 g K·kg-1, fosforu 0,4 g P·kg-1. Skład 
chemiczny gnojówki we wszystkich terminach jej stosowania w doświadczeniu był 
zbliżony. Gnojówkę gromadzono w szczelnym zbiorniku przez okres pięciu – sześciu 
miesięcy. Gnojówkę stosowano na doświadczeniu każdego roku w terminach: 
wiosną (pierwsza dekada kwietnia) w rozcieńczeniu wodą 1 (gnojówka): 0,5 (woda), 
a latem (pierwsza dekada czerwca i trzecia dekada lipca) w rozcieńczeniu 1 : 1. Na 
wariancie NPK azot stosowano w dwóch częściach: wiosną i po I-szum pokosie, 
fosfor pełną dawkę wiosną, a potas w trzech równych częściach: wiosną, po I-szym i 
po II-gim pokosie. Roślinność łąkową na doświadczeniu w roku koszono trzykrotnie. 
Plony siana obliczano na podstawie współczynników wysychania, określonych 
z 1 kg pobranych próbek zielonki z poletek. Pobierano również oddzielnie próby 
roślinności łąkowej z każdego pokosu w celu wykonania analiz chemicznych siana 
oraz oddzielnie próby roślinności (średnie z wariantów z I-go pokosu) do analiz 
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botaniczno-wagowych. Analizy chemiczne siana zostały wykonane w Zakładzie 
Chemii Gleby i Wody IMUZ w Falentach.

Azot ogólny oznaczono metodą Kjeldahla, fosfor w roztworze po mineralizacji 
oznaczono metodą kolorymetryczną, automatyczną za pomocą autoanalizera 
TECHNICON.  Zawartość wapnia, magnezu i miedzi oznaczono metodą absorbcyjną 
spektometrii atomowej (ASA), a potas i sód metodą emisyjnej spektometrii atomowej 
(ESA). 

Wyniki badań i dyskusja

Największe plony siana uzyskano w wariancie z nawożeniem mineralnym, 
a istotnie mniejsze w wariantach z gnojówką (Tab 1).  Z  wariantów z gnojów-
ką większe plony siana uzyskiwano przy jednorazowym stosowaniu nawozu, na-
tomiast na podzielonych  dawkach gnojówki plony były nieco mniejsze. Średnie 

Tabela 1.   Plony siana w t·ha-1 z lat 1998-2001
Table 1.  Hay yields in t·ha-1 mean values for years 1998-2001

Warianty nawozowe
Fertilization variants

Lata; Years Średnie 
plony z 

lat 1998-
2001 

Average 
yield 

Zwyżka 
plonów pod 
wpływem 
nawożenia 

Yield 
increase

1998 1999 2000 2001

Łąka bez nawożenia „0”,
 without fertilization 2,93 1,92 2,11 1,97 2,23 -

NPK 6,81 4,72 9,40 8,61 7,38 5,15
Gnojówka bydlęca wiosną
Liquid manure in spring 
(20 m3·ha-1 + 21,8 kg P·ha-1)

4,21 4,34 7,69 6,18 5,60 3,37

Gnojówka po I-szym pokosie
Liquid manure after I cut 
(20 m3·ha-1 + 21,8 kg P·ha-1)

4,12 4,20 7,00 6,64 5,49 3,26

Gnojówka z podziałem  wiosną i po I 
pokosie
Liquid manure in two doses on spring 
and after I cut (20 m3·ha-1 + 21,8 kg 
P·ha-1)

3,82 3,55 6,67 5,69 4,93 2,70

Gnojówka z podziałem  wiosną , po I 
pokosie i po II-gim pokosie
Liquid manure in three doses on 
spring, after I cut and II cut (20 m3·ha-1 
+ 21,8 kg P·ha-1)

3,50 3,63 6,73 5,09 4,73 2,50

NIR 0,91 0,79 0,99 0,96 1,08 -
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plony z obiektów nawożonych gnojówką bydlęcą były prawie dwukrotnie więk-
sze od plonów z łąki nie nawożonej, co potwierdza również Moraczewski [1996].  
W pierwszych dwóch latach badań (1998-1999) na wszystkich wariantach z gno-
jówką, pomimo korzystnych warunków klimatycznych uzyskano mniejsze e plony 
siana niż w dwóch ostatnich latach (2000-2001). Może to świadczyć o następczym 
działaniu gnojówki bydlęcej. 

Skład chemiczny siana

 Zawartość białka ogólnego była większą w wariantach, na których stosowano 
jednorazowe dawki gnojówki 20 m3·ha-1 oraz z podziałem dawki rocznej na dwie 
równe części, a mniejsza, przy podziale rocznej dawki na trzy równe części: wiosną, 
po sprzęcie pierwszego i drugiego pokosu (Tab. 2). 

Tabela 2.  Zawartość białka ogólnego i składników mineralnych w sianie, średnie z 
czterech lat (1998-2001)

Table 2.   Contents of total protein and mineral components in hay, mean for 1998-
2001

Składniki chemiczne
Chemical components

Pokosy 
Cuts

Warianty nawozowe; Treatments
1* 2 3 4 5 6

Białko ogólne, 
Total protein

(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

143,0
131,0
120,0

210,0
187,0
179,0

210,0
196,0
181,0

160,0
190,0
183,0

189,0
183,0
171,0

180,0
170,0
160,0

P
(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

2,2
2,1
2,0

3,5
2,8
2,6

2,8
2,4
2,3

2,5
2,6
2,6

2,7
2,5
2,4

2,6
2,4
2,2

K
(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

5,4
4,6
5,1

12,0
10,9
10,8

11,8
11,3
9,9

6,4
12,6
10,0

11,0
9,5
8,0

8,6
7,6
7,3

Na
(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

1,0
1,2
1,0

0,7
1,3
1,1

1,2
1,8
2,0

1,7
1,5
2,1

1,5
1,2
2,1

1,7
1,7
1,7

Ca
(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

3,1
3,0
4,5

3,7
4,2
5,5

4,5
6,3
7,5

4,1
7,8
8,7

4,2
7,1
8,1

3,9
6,5
7,6

Mg
(g·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

2,0
2,8
2,9

2,0
2,4
2,3

2,4
3,4
3,7

2,3
3,1
3,6

2,3
3,1
3,8

2,1
3,3
3,5

Cu
(mg·kg-1 s.m.; DM)

I
II
III

3,3
4,4
4,7

3,8
4,5
5,0

5,8
5,9
7,7

4,5
5,5
7,0

4,6
4,8
7,9

3,8
5,2
6,6

   * warianty nawozowe od 1 do 6 jak w tabeli 1; treatments 1-6 like in Table 1
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Zawartość fosforu była największa w wariancie z nawożeniem mineralnym i 
mieściła się w granicach optymalnych 2,6-3,5  g P·kg-1 s.m.. Natomiast w wariantach 
nawożonych gnojówką zawartość fosforu była istotnie niższa. We wszystkich 
wariantach nawozowych z wyjątkiem kontroli, zawartość potasu w sianie mieściła 
się w przedziale 7,3-12,0 g K·kg-1 s.m., a więc w granicach zbliżonych do przyjętej 
normy 12,0-20,0 g K·kg-1 s.m [Szymborska 1974]. Z porównywanych wariantów 
nawozowych największą zawartość potasu w sianie stwierdzono na wariancie z 
nawożeniem mineralnym i wariantach, na których stosowano jednorazową dawkę 
gnojówki wiosną oraz przy podziale dawki 20 m3·ha-1 na dwie równe części, a 
najmniejszą przy podziale tej dawki na trzy równe części.

Siano z poletek nawożonych gnojówką wykazywało największą zawartość sodu 
1,2-2,0 g Na·kg-1 s.m., a więc w granicach przyjętych w normie (1,0-2,0 g Na·kg-

1 s.m.). Na poletkach z nawożeniem mineralnym (NPK) zawartość omawianego 
składnika była znacznie mniejsza. Zawartość wapnia w sianie była niska, kształtowała 
się poniżej wartości granicznych 9,0-13,0 g Ca·kg-1 s.m. Znacznie większą zawartość 
wapnia stwierdzono w sianie z wariantów nawożonych gnojówką w granicach 6,3-
8,1 g Ca·kg-1 s.m. Natomiast na poletkach z nawożeniem mineralnym (NPK) i bez 
nawożenia zawartość wapnia w sianie była najniższa i wynosiła 3,0-5,5 g Ca·kg-1 
s.m. Zawartość magnezu w sianie była większa w wariantach nawożonych gnojówką 
natomiast mniejsza w wariancie bez nawożenia oraz w wariantach z  nawożeniem 
mineralnym (NPK) 2,0-2,8 g Mg·kg-1 s.m., a więc poniżej normy wynoszacej  2,0-
4,0 g·kg-1 s.m. Zawartość miedzi w sianie na ogół była zróżnicowana, większa w 
sianie z poletek nawożonych gnojówką, a mniejsza w sianie z poletek z nawożeniem 
mineralnym (Tab. 2). Uzyskane zawartości miedzi w sianie z drugiego i trzeciego 
pokosu były zbliżone do wartości granicznych, wynoszących 5,0-10,0 mg·kg-1. 
Natomiast siano z pierwszego pokosu zawierało na ogół małą ilość miedzi poniżej 
5,0 mg·kg-1.

W pierwszym roku trwania doświadczenia (1998) nie stwierdzono wyraźnych 
zmian w składzie florystycznym runi łąkowej w wyniku stosowanego nawożenia. 
Natomiast w czwartym roku badań (2001) zmiany w składzie runi łąkowej na łące 
nawożonej gnojówką były już większe (wyraźne już w trzecim roku badań – 2000, w 
którym prawie całkowicie ustąpiły z runi łąkowej Anthoxanthum odoratum L. oraz 
rośliny bobowate (motylkowate). W 2001 r. w runi dominowały: Poa pratensis L., 
Phleum pratense L., Dactylis glomerata L. i Festuca rubra L. Również Alopecurus 
pratensis L. zwiększył swój udział z 2 do nawet 9%. Na wariancie z nawożeniem 
mineralnym (NPK) dominowała Dactylis glomerata L. – 30%, Alopecurus pratensis 
L. zwiększył swój udział do 10%. Udział Phleum pratense L. w runi był większy 
o 6,0-9,5% na łące nawożonej gnojówką niż na poletkach z NPK. Można zakładać, 
że nawożenie gnojówką łąki na glebie torfowej sprzyja rozwojowi Phleum pratense 
L. w runi. Na łące nienawożonej, począwszy od trzeciego roku badań zaczęły 
szybko zanikać Dactylis glomerata L., Phleum pratense L. i Alopecurus pratensis 
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L. W czwartym roku badań ustąpiły one całkowicie. Nawożenie NPK i gnojówką 
stymulowało rozwój azotolubnych gatunków traw wysokich, a tym samym 
ograniczało udział roślin motylkowatych aż do ich zaniku. Rośliny motylkowate 
ustąpiły także całkowicie z poletek nie nawożonych. Udział ziół i chwastów w 
runi łąkowej na łące nawożonej gnojówką w czwartym roku badań wynosił od 9,4 
do 12,4%, był zatem mniejszy niż na łące nienawożonej (14,6%) i na poletkach 
nawożonych NPK (16,1%). Wyniki te nie potwierdzają poglądu o ujemnych 
skutkach nawożenia gnojówką bydlęcą na zwiększenie zachwaszczenia łąk torfowo-
murszowych gatunkami azoto- i potasolubnymi. Stwierdzają to również w swoich 
badaniach Boguszewski, Maćkowiak [1964]. 

Wnioski

1. Największe średnie plony siana uzyskano przy nawożeniu mineralnym NPK. 
Nawożenie łąk gnojówką bydlęcą wpłynęło dodatnio na zwyżkę plonów siana, 
były one średnio dwukrotnie większe od plonów z łąki nienawożonej, co dowodzi 
o plonotwórczym działaniu gnojówki.

2. Większe średnie plony siana uzyskano stosując gnojówkę jednorazowo wiosną 
lub po sprzęcie pierwszego pokosu, niż dzieląc roczną dawkę na dwie lub trzy 
części w okresie wegetacyjnym.

3. Gnojówka bydlęca w porównaniu do stosowanego wyłącznie nawożenia 
mineralnego NPK wpłynęła na zwiększoną zawartość w sianie sodu, wapnia, 
magnezu i miedzi.

4. Nawożenie łąk gnojówką w okresach wegetacyjnych wpłynęło dodatnio na 
zwiększenie i trwałość udziału w runi łąkowej wartościowych gatunków traw, jak: 
Dactylis glomerata L., Phleum pratense L., Poa pratensis L., Alopecurus pratensis 
L. i Festuca rubra L. Na badanej łące nie zauważono stymulującego wpływu 
gnojówki bydlęcej na utrzymywanie się roślin bobowatych (motylkowatych) w 
runi.

5. Zmiany w składzie botanicznym runi łąkowej po czteroletnim nawożeniu 
gnojówką wpłynęły pozytywnie na bioróżnorodność florystyczną roślinności. 
Wyniki wskazują na możliwość wykorzystania gnojówki do nie inwestycyjnego 
odnawiania łąk.
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EFFECTS OF CATTLE LOQUID MANURE AND MINERAL (NPK) 
FARTILIZATION ON PRODUCTIVITY OF MEADOW LOCATED ON PEAT-

MOORSH SOIL

Summary 

The investigations were carried out in 1998-2001 on the meadow localized on 
peat-mootsh soil (Mt II bb) at Modrzewie village, Zachodniopomorskie province. 
The effects of liquid manure and mineral fartilization on meadow yielding and 
chemical composition of hay were compared. Obtained results showed the possitive 
effect liquid of manure fertilization on the yield of meadow plants and chemical 
composition of hay. Cattle liquid manure affected the increase in sodium, calcium, 
magnesium and copper contents in hay.

Cattle liquid manure fertilization on vegetation periods affected advantageously 
on presence and constancy of valuable grass species: Dactylis glomerata L., Phleum 
pratenseL. And Alopecurus pratensis L. Participation of  Trifolium hybridum L. on 
variants with cattle liquid manure was insignificant on third year of investigation 
(2000), on fourth year (2001) it was eliminated from the meadow sward. Participation 
of herbs and weeds in meadow sward on variants with liquid cattle slurry was lower 
than on variants with mineral fertilization (NPK).
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STRATY SKŁADNIKÓW MINERALNYCH
 Z NAWOZÓW NATURALNYCH I ICH SKUTKI EKOLOGICZNE

Mazur Teofil, Mazur Zbigniew

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

W przeprowadzonych badaniach nad stratami składników mineralnych z na-
wozów naturalnych wykazano, że w wyniku zwiększenia częstotliwości stosowania 
obornika oraz zwiększonych dawek gnojowicy następuje istotny wzrost zawartości 
azotu mineralnego w profilach gleb. Skutkiem tego jest jego wymycie do wód grun-
towych i powierzchniowych. Zawartość azotanów w tych wodach była wówczas 
bliska dopuszczalnych norm lub normy te przekraczała.
Słowa kluczowe: nawozy naturalne, wymywanie, składniki mineralne

Abstract

A study on nutrient losses from organic fertilizers showed that higher frequency 
of manure application as well as increased slurry rates result in a significant increase 
in mineral nitrogen concentrations in the soil profile. This leads to nitrogen leaching 
to ground and surface waters. In the present experiment the nitrate content of water 
was close to the allowable standards or exceeded them.
Key words: organic fertilizers, leaching, mineral nutrients

Wprowadzenie

Gospodarka nawozami naturalnymi budziła zainteresowanie od najdawniej-
szych lat ze względu na ich wysoką wartość. Wynikało to z korzystnego działania 
obornika na plonowanie roślin i zawartość próchnicy glebowej. Anzelm Gostomski 
w wydanym w 1588 r dziele o gospodarstwie rolnym pisze „gnój umie dobrze dzia-
łać i co najwięcej go na rolę wynieść i świeżo worać”. Michał Oczapowski w pod-
ręczniku wydanym w 1818 r „Zasady chemii rolnej” podkreśla znaczenie próchnicy 
w odżywaniu roślin. Rozwój badań nad obornikiem nastąpił w ubiegłym wieku i do-
tyczył głównie jego produkcji, oceny metod przechowywania i stosowania. Od 1970 
r w naszym kraju notuje się rozwój przemysłowej hodowli zwierząt. Budowa dużych 
bezściołowych ferm spowodowała narastającą produkcję gnojowicy, dochodzącą do 
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ponad 17 milionów ton rocznie. Zaszła więc konieczność podjęcia badań nad jej ra-
cjonalnym zagospodarowaniem. Podobnie rozwój dużych ferm drobiarskich zrodził 
potrzebę badań nad zagospodarowaniem pomiotu drobiowego.

W dotychczasowych badaniach nad nawozami naturalnymi można wyróżnić 
dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano oceny ich składu chemicznego, metod 
przechowywania i wartości plonotwórczej, zaś w drugim priorytet nadano ich od-
działywaniu na środowisko. Okazało się bowiem, że niewłaściwe stosowanie du-
zych dawek nawozów naturalnych może ujemnie działać na gleby, wody i rośliny. 
W opracowaniu omówiono zagadnienia strat składników mineralnych z nawozów 
naturalnych w wyniku wymywania i ich skutki środowiskowe.

Materiał i metody

Straty składników mineralnych z nawozów naturalnych w wyniku wymywania 
zachodzą na skutek wymywania, a azotu również w wyniku emisji jego gazowych 
form. W pojęciu wymywania rozumie się również ich przemieszczanie do głębszych 
warstw profilu glebowego. Skutki ekologiczne należy natomiast odnieść do eutrofi-
zacji gleb, wód glebowych i powierzchniowych.
 Do opracowania wykorzystano głównie wyniki badań własnych wspomaga-
ne opracowaniami innych autorów. Szczegółowa metodyka własnych doświadczeń 
jest zamieszczona w cytowanej literaturze. Wykorzystano wyniki doświadczeń lizy-
metrycznych i badań terenowych. Prezentowane wyniki z doświadczeń lizymetrycz-
nych odnieść należy do zanieczyszczenia gleb i potencjalnych zagrożeń zanieczysz-
czenia wód. Badania terenowe prezentują natomiast rzeczywiste zanieczyszczenie 
wód gruntowych i powierzchniowych. Przyjęto, że podstawowym wskaźnikiem za-
grożenia zanieczyszczenia gleb i wód są mineralne formy azotu.

Wyniki

Produkcja obornika następuje w ciągu całego roku, zaś jego stosowanie najczęś-
ciej przypada na wiosnę i jesień. Zachodzi więc konieczność jego przechowywania 
i wówczas ulega on procesom fermentacji, w wyniku których powstają mineralne 
formy azotu. Amoniak może ulatniać się do atmosfery lub w wyniku procesów nitry-
fikacji jest przekształcony do azotanów. Obecność azotanów w oborniku świadczy 
o jego złym przechowywaniu. Gnojowica jest płynnym nawozem naturalnym o du-
żym ładunku zapotrzebowania na tlen (BZT5). Produkcja gnojowicy od sztuki dużej 
zwierząt (SD) wynosi średnio 20 ton (1 t = m3) rocznie. Odpowiada to obsadzie 
zwierząt 2,5 SD∙ha-1 użytków rolnych. Te dane należy uwzględnić w racjonalnym jej 
stosowaniu pod rośliny uprawne. Gnojówka, czyli przefermentowany mocz zwierząt 
gospodarskich charakteryzuje się bardzo małą zawartością suchej masy, a zawarty w 
niej azot w 90% występuje w formie amonowej. Pomiot ptasi należy do najbardziej 
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skondensowanych nawozów naturalnych. Produkcja pomiotu od 1 kury nioski wy-
nosi średnio 62 kg rocznie. Działanie produkcyjne i skutki ekologiczne nawozów na-
turalnych zależą od składu chemicznego i form składników w nich występujących, 
szczególnie azotu. Zawartość suchej masy, azotu ogółem, N-organicznego i udziału 
w nim N-białkowego, N-NO3 i N-NH4 oraz fosforu i potasu obrazują dane tabeli 1.

Tabela 1.  Zawartość frakcji azotu w nawozach naturalnych, g·kg-1 świeżej masy 
(opracowanie własne)

Table 1.  Nitrogen fractions content in natural fertilizers, g·kg-1 fresh mass (own 
elaboration)

Wyszczególnienie, 
Specification

Rodzaj nawozu, 
Kind of fertilizer

Obornik, 
manure

Gnojowica, 
slurry

pomiot kurzy, 
hen dung

Sucha masa,
Dry weight

250 63 200

N-ogółem, 
Total-N

6,0 3,4 7,0

N-organiczny, 
Organic-N

5,4 1,6 5,9

N-białkowy, 
Protein-N

4,9 1,4 4,2

N-NH4 0,5 1,6 0,9
N-NO3 0,1 0, 2 0,2

Dane tej tabeli można wykorzystać do obliczenia ilości składników nawozo-
wych wnoszonych z dawką nawozu. Według ustawy o nawozach i nawożeniu roczna 
dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać 170 kg N∙ha-1. W tej ilości nawo-
zów do gleby wprowadza się różne ilości azotu mineralnego, co obrazują poniższe 
dane.                                  
          N-NH4 kg∙ha-1         N-NO3 kg∙ha-1    Razem kg∙ha-1

z obornikiem mieszanym 14,2 2,8  17,0
z gnojowicą   80,0 10,0  90,0
z pomiotem kurzym  21,9 4,3  26,2

Wprowadzany do gleby i uwalniany w czasie rozkładu związków organicznych 
azot mineralny decyduje o jego akumulacji w glebie. Nie pobrany przez rośliny 
może ulec przemieszczeniu do głębszych warstw profilu glebowego i wymyciu do 
wód gruntowych. Obornik stosuje się co 3-4 lata, natomiast w gospodarstwach o 
dużej obsadzie zwierząt częściej, niekiedy corocznie. Zwiększenie częstotliwości 
nawożenia obornikiem prowadzi do wzrostu zawartości azotu mineralnego w profilu 
glebowym (tab. 2).
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Nawożenie obornikiem spowodowało wzrost zawartości N-min. w profilu gleby 
od 10,4 kg N∙ha-1 do 165,9 kg N∙ha-1 w stosunku do nawożenia NPK. O wzroście 
tym decydował głównie azot azotanowy. Jego zawartość była zróżnicowana w po-
szczególnych warstwach profilu glebowego i zależała od nawożenia. W stosunku do 
warstwy 0-25 cm spadek zawartości w poziomie 75-100 cm wynosił: w glebie bez 
nawożenia -64,5%, na nawożeniu NPK-32,6%, a w obiektach NPK+obornik kolejno 
18,3%, 19,9% i 20,6%. Dane te świadczą, że w wyniku nawożenia nagromadzenie 
azotanów maleje wraz z głębokością profilu glebowego. Stosowanie wysokiej dawki 
gnojowicy nie jest uzasadnione, co potwierdzają  dane w tabeli 3.

Tabela 3. Wpływ dawek gnojowicy na przyrost zawartości Nmin w profilu glebowym 
Table 3. The influence of slurry rates on the increase Nmin in soil profile 

Slurry rates t*ha-1 Przyrost Nmin mg*kg-1 gleby w profilu 0 – 100 cm 
Increase of Nmin mg*kg-1 soil in the soil profile 0-100 cm 

Gleba lekka, light soil Gleba średnia, medium soil 
40 - 3,10
44 3,74 -
78 - 8,68
125 4,35 -

Tabela 2.  Zawartość azotu mineralnego w profilu gleby płowej (0-100 cm) w 
zależności od częstotliwości nawożenia obornikiem, kg·ha-1

Table 2.  Mineral nitrogen content of in the gray-brown podsolic soil profile (0-100 
cm) as dependent on the frequency of manure application, kg·ha-1

Nawożenie
Fertilization

N-NO3
N-NH4 N-min.

min. N
0-25
cm

25-50
cm

50-75
cm

75-
100
cm

razem
total

0-100 
cm

Bez nawożenia
Non-fertilized
NPK
NPK+1∙obornik
NPK+1∙manure
NPK+2∙obornik
NPK+2∙manure
NPK+4∙obornik
NPK+4∙manure

9,3

27,6
45,9

57,3

96,0

9,0
2

4,0
36,0

44,4

67,2

8,4

18,3
30,0

23,4

48,0

6,0

9,0
8,4

11,4

19,8

32,7

78,9
120,3

136,5

231,0

42,3

110,1
79,1

99,3

123,9

75,0

189,0
199,4

235,8

354,9
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Zawartość w glebie N-min. i innych składników ma bezpośredni wpływ na za-
nieczyszczenie wód glebowych i powierzchniowych. Wymywanie składników mi-
neralnych z gleb określa się na podstawie ich ilościowego pomiaru w przesączach 
glebowych. Do tego celu wykorzystano doświadczenia lizymetryczne oraz polowe 
tj. studzienki piezometryczne i  wody powierzchniowe. W zależności od stosowa-
nej metody i warunków w jakich się przeprowadza badania, uzyskane wyniki mogą 
mieć różną wartość poznawczą. Pozwalają jednak na wykazanie zależności odnoś-
nie wpływu dawki i rodzaju nawozu na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zanie-
czyszczenia wód.

Na temat wymywania składników mineralnych w zależności od kategorii agro-
nomicznej gleb nawożonych gnojowicą przeprowadzono doświadczenie lizyme-
tryczne (tab.4). Wymycie azotu z gleby średniej było 1,6 razy, a z gleby ciężkiej 1,4 
razy większe w porównaniu do gleby lekkiej. Wymycie potasu i wapnia malało wraz 
ze wzrostem zawartości części spławialnych, a magnezu układało się odwrotnie.

Tabela 4.  Wymycie składników nawozowych z gleb nawożonych gnojowicą 
(doświadczenie modelowe) [Mazur 1990]

Table 4.  Nutrient leaching from soil fertilized with slurry (model experiment) 
[Mazur 1990]

Kategoria gleb
Soil category

Zawartość cz. 
spławialnych
Silt and clay 

fraction
(<0,02 mm)

%

Składnik, kg∙ha-1

Nutrient, kg∙ha-1

N-ogól.
Total N

K+ Ca+ Mg2+

Lekka
Light
Średnia
Medium-heavy
Ciężka
Heavy

13

17

49

33,3

52,8

45,5

106,5

10,4

6,7

46,4

14,4

3,8

3,3

14,1

24,6

W tym samym doświadczeniu określono wpływ wzrastających dawek gnojo-
wicy na ilość wymytego azotu (rys. 1). W stosunku do dawki gnojowicy 60 t∙ha-1 
ilość wymytego azotu systematycznie wzrastała i na nawożeniu 300 t∙ha-1 wynosiła  
97,0 kg∙ha-1.
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Taką zależność potwierdzają badania nad wymywaniem azotu z dwóch typów 
gleb nawożonych pomiotem kurzym (rys. 2). Wraz ze zwiększaniem się dawki po-
miotu wzrastała ilość wymytego azotu, która na glebie lekkiej w najwyższej dawce 
była 1,9 razy większa niż gleby średniej.
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Rys. 1. Wpływ dawki gnojowicy na ilość wymytego azotu 
w doświadczeniu modelowym.

Fig. 1. Effect of slurry rate on the amount of nitrogen in a model experiment
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Rys. 2 Wymycie azotu ogółem z gleb nawożonych pomiotem kurzym
Fig. 2. Total nitrogen leaching from soil fertilized with poultry droppings
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W kolejnych doświadczeniach lizymetrycznych wykazano jak wpływa regu-
larnie stosowane nawożenie gnojowicą i obornikiem na zawartość i wymycie azotu 
mineralnego. Do tego celu wykorzystano gleby z wieloletnich doświadczeń nawo-
zowych. Doświadczenie I założono w 1972 r na glebie płowej średniej, a doświad-
czenie II w 1973 r na glebie brunatnej lekkiej. Glebę do badań pobrano z głęboko-
ści 0-60 cm z zachowaniem poziomów genetycznych i napełniono nią lizymetry 
szklane. Po doprowadzeniu gleb do maksymalnej pojemności wodnej przemywano 
je wodą destylowaną w ilości odpowiadającej rocznym opadom 616 mm. Wpływ 
dawki gnojowicy i obornika na zawartość i wymycie azotu mineralnego obrazują 
dane tabeli 5.

Tabela 5.  Zawartość i wymycie azotu mineralnego z gleb (0-60 cm) nawożonych 
gnojowicą i obornikiem (dane niepublikowane)

Table 5.  Content and leaching of mineral nitrogen from soil (0-60 cm) fertilized 
with slurry and manure (unpublished data)

Nawożenie
Fertilization

Gleba średnia1)

Medium-heavy soil1)
Gleba lekka2)

Light soil2)

kg∙ha-1 wymyto
leached 

out
%

kg∙ha-1 wymyto
leached 

out
%

zawartość
content

wymyto
leached 

out

zawartość
content

wymyto
leached 

out

Bez nawożenia
Non-fertilized
Gnojowica I d.
Slurry rate I
Gnojowica II d.
Slurry rate II
Obornik
Manure

51,3

82,9

136,0

162,9

10,7

17,6

33,4

38,2

20,8

21,2

24,6

23,4

34,1

38,0

46,6

101,6

8,2

16,0

18,0

17,4

24,0

42,1

38,6

17,1

1) przez 24 lata corocznego nawożenia, over 24 years of annual fertilization
2) przez 23 lata corocznego nawożenia, over 23 years of annual fertilization

Stosowanie gnojowicy Id i obornika zrównoważonych azotem wykazało, że 
obornik spowodował większe nagromadzenia N-min. niż gnojowica. Druga dawka 
gnojowicy zrównoważona z obornikiem ilością węgla organicznego również ustę-
powała obornikowi, bardziej na glebie lekkiej niż średniej. Wymycie N-min. zale-
żało od jego zawartości w glebie z wyjątkiem obiektu nawożonego obornikiem na 
glebie lekkiej. Wymycie potasu, wapnia i magnezu z tych gleb obrazują dane tabeli 
6. Z porównania wartości średnich ze wszystkich obiektów wynika, że wymycie 
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sumy kationów z gleby średniej było 2,0 razy większe niż z gleby lekkiej. Stosowa-
nie zrównoważonych azotem dawek nawozów wykazało, że nawożenie obornikiem 
spowodowało wzrost wymycia kationów odpowiednio o 76% i 53% w stosunku 
do gnojowicy. Jedynie gnojowica stosowana w dawce II ustępowała obornikowi w 
ilości wymytego potasu.

Tabela 6. Wymycie potasu, wapnia i magnezu z gleb nawożonych gnojowicą i 
obornikiem, kg·ha-1

Table 6.  Leaching of potassium, calcium and magnesium from soil fertilized with 
slurry and manure, kg·ha-1

Nawożenie
Fertilization

Gleba średnia
Medium-heavy soil

Gleba lekka
Light soil

K+ Ca+ Mg2+ K+ Ca+ Mg2+

Bez nawożenia
Non-fertilized
Gnojowica I dawka
Slurry rate I
Gnojowica II dawka
Slurry rate II
Obornik
Manure

19,5

48,6

115,0

203,6

112,8

215,7

262,8

254,0

14,0

16,6

18,5

36,7

17,1

24,4

60,6

66,5

87,9

97,0

102,7

113,4

10,5

11,2

34,9

22,8

Prawidłowe stosowanie nawozów naturalnych nie powoduje naruszenia gospo-
darki składnikami mineralnymi w glebach uprawnych. Ujemny ich wpływ może 
wystąpić po zastosowanie dużych dawek lub zwiększonej częstotliwości ich stoso-
wania. Coroczne stosowanie obornika znacząco zwiększa zawartość azotanów w 
glebie. Na rysunku 3 przedstawiono zależność między zawartością N-NO3 w profilu 
glebowym a zanieczyszczenie azotanami wód drenarskich. Na podstawie danych 
tego rysunku należy przypuszczać, że coroczne stosowanie obornika łącznie z NPK 
może przyczynić się do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Gnojowica bardziej zagraża zanieczyszczeniu wód niż stałe nawozy naturalne, 
gdyż zwiększa zawartośc wody w glebie. Działanie wody wodociągowej i gnojowi-
cy na ilość wymytego azotu i fosforu obrazują dane tabeli 7. W wodzie gruntowej w 
wyniku nawożenia gnojowicą zawartość N-ogół. i N-NO3 była ponad 4 razy większa 
niż po zastosowaniu wody wodociągowej. 
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Rys. 3. Liniowa zależność między azotem mineralnym w glebie a zawartością N 
azotanowego w wodach drenarskich [Mazur 1990].

Fig. 3. Linear dependence betweenmineral  nitrogen in soil and the nitrate nitro-
gen content of drainage waters [Mazur 1990].

Tabela 7. Wpływ nawadniania i nawożenia gnojowicą na zawartość azotu i fosforu 
w wodach gruntowych [Mazur 1977]

Table 7.  Effect of irrigation and slurry application on the concentrations of 
nitrogen and phosphorus in ground waters [Mazur 1977]

Nawożenie
Fertilization

Zawartość
Content
mg∙dm-3

N-ogól.
Total N N-NO3

P-ogól.
Total p

Bez nawożenia
Non-fertilized
Woda wodociągowa
Water-supply water
Gnojowica
Slurry

8,3

14,5

59,3

5,1

12,1

52,6

0,13

0,12

0,13
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W doświadczeniu przeprowadzonym na trwałej łące określono wpływ dawki 
gnojowicy trzody chlewnej na zanieczyszczenie płytkich wód gruntowych. (tab.8). 
Stosowanie gnojowicy w dawce dwukrotnie zwiększonej w stosunku do dawki od-
powiadającej 160 kg Nha-1 spowodowało wzrost zawartości N-NO3 o 11,2% a N-
NH4 o 13,4%. Nie stwierdzono natomiast różnicy w zawartości potasu i wapnia.

Tabela 8.  Wpływ dawki gnojowicy na zawartość składników mineralnych w 
płytkich wodach gruntowych [Ciećko i in. 1983]

Table 8.  Effect of slurry rate on the nutrient content of shallow ground waters 
[Ciećko and oth. 1983]

Nawożenie
Fertilization

Zawartość, Content
mg∙dm-3

N-NO3 N-NH4 K+ Ca+ Mg2+

Bez nawożenia
Non-fertilized
Gnojowica – 160 kg N∙ha-1

Slurry
Gnojowica – 320 kg N∙ha-1

Slurry

6,91

7,49

8,37

1,19

2,09

2,80

28,5

34,7

34,9

46,8

52,5

52,2

63,4

62,2

58,1

W gospodarstwach posiadających bezściołowe fermy hodowli zwierząt gnojo-
wicę stosuje się na ogół corocznie. Ma to niewątpliwie wpływ na zanieczyszczenie 
śródpolnych wód otwartych. Wykazały to badania przeprowadzone w Stacji Ho-
dowli Roślin Szyldak (tab. 9). Wody pobrane z cieku drenarskiego, oczka wodnego 
i jeziorka zawierały ponadnormatywne ilości, a największą ich ilość stwierdzono w 
wodzie drenarskiej. W tym samym gospodarstwie badania głębokich wód grunto-
wych wykazały, że na polach nawożonych gnojowicą nastąpił istotny wzrost zawar-
tości azotanów z 10,3 mg∙dm-3 do 16,6 mg∙dm-3.

Tabela 9. Zawartość składników mineralnych w wodach powierzchniowych SHR 
Szyldak

Table 9.  Nutrient content of surface waters at the Plant Breeding Station in 
Szyldak

Wyszczególnienie
Specification

Zawartość, Content
mg∙dm-3

N-NO3 N-NH4 K+ Ca+ Mg2+

Ciek drenarski
Drainage ditch
Oczko śródpolne
In-field pond
Jeziorko
Small lake

36,6

14,2

16,6

3,1

2,3

0,7

146,6

24,7

11,3

63,2

19,4

49,8

2,4

-

0,6
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W innych badaniach przeprowadzonych w gospodarstwie Nikutowo porów-
nano zanieczyszczenia wód powierzchniowych pochodzących z pól nawożonych 
NPK oraz NPK+gnojowica (tab. 10). Nawożenie NPK i gnojowicą spowodowa-
ło wzrost zawartości badanych składników w wodach w następującym szeregu:
Mg>Ca>NH4>NO3>P.Jedynie zawartość potasu w wodzie po zastosowaniu łącz-
nego nawożenia NPK+gnojowica była mniejsza niż w wodzie pochodzącej z pola 
nawożonego NPK.

Tabela 10. Zawartość składników mineralnych w wodach powierzchniowych b. 
PGR Nikutowo [Sądej i in. 2004]

Table 10.  Nutrient content of surface waters on the former state-owned farm in 
Nikutowo [Sądej and oth. 2004].

Nawożenie
Fertilization

Zawartość, Content
mg∙dm-3

N-NO3 N-NH4 P K+ Ca+ Mg2+

Mineralne
Mineral

Mineralne  
z gnojowicą
Mineral with 
slurry

10,5
7,6-15,9

13,8
7,4-29,9

0,6
0,3-2,3

0,9
0,4-1,4

0,31
0,20-0,51

0,40
0,28-0,55

13,5
7,4-18,1

8,5
2,5-11,9

89,6
17,5-121,7

130,0
88,6-163,4

18,3
15,6-20,4

34,8
17,5-81,7

W gospodarstwach o dużej produkcji gnojowicy i niedostatecznej powierzchni 
przeznaczonych do nawożenia często urządzano tzw. „pola zrzutowe”. Zanieczysz-
czenia wód gruntowych na tym obszarze wynosiło średnio 40 mg N-NO3∙dm-3, a w 
pojedynczych próbkach dochodziło do 80 mg NO3∙dm-3 wody.

Podsumowanie i dyskusja

Nawozy naturalne przechowywane i stosowane z zachowaniem naukowo opra-
cowanych metod nie powodują naruszenia równowagi ekologicznej środowiska. 
Działają korzystnie na właściwości gleb i przyczyniają się do efektywniejszego 
wykorzystania składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Ich negatywne 
skutki ujawniają się w wyniku stosowania wysokich dawek i corocznego nawożenia. 



183Straty składników mineralnych z nawozów naturalnych i ich skutki ekologiczne

Ma to miejsce przede wszystkim w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli 
zwierząt gospodarskich [Mazur Z., Mazur T. 2006]. Wówczas następuje zwiększona 
kumulacja składników nie pobranych przez rośliny. Składniki te ulegają przemiesz-
czeniu do głębszych warstw profilu glebowego i wód gruntowych. Procesy te zależą 
od składu granulometrycznego gleby i rodzaju nawozu, co wykazano w niniejszym 
opracowaniu, głównie na przykładzie mineralnych form azotu. Coroczne stosowanie 
obornika w czteropolowym zmianowaniu spowodowało wzrost zawartości N-min. 
w profilu gleby płowej (0-100 cm) o 145 kgN∙ha-1 w porównaniu do nawożenia jeden 
raz w zmianowaniu. 

Wieloletnie nawożenie obornikiem bardziej sprzyja gromadzeniu N-min. w gle-
bie niż nawożenie zrównoważoną azotem dawką gnojowicy. Różnice te narastały w 
kolejnych latach prowadzenia doświadczeń [Mazur 1987, 1992; Mazur i Budzyńska 
1992]. Jest to rezultatem dłuższego następczego działania obornika niż gnojowicy. 
Gnojowicę zalicza się często  do nawozów najbardziej zanieczyszczających środo-
wisko. Jest to jednak spowodowane niewłaściwym jej stosowaniem, czego następ-
stwem jest zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Wykazano to 
w badaniach własnych i innych autorów [Gawrońska i in. 1992, Pietrzak 2000]. Do 
powyższych rozważań dodać należy, że zanieczyszczenie wód azotem może nastę-
pować również w wyniku nagromadzenia N-min w glebach w wyniku nawożenia 
mineralnego [Fotyma E. i in.2004].

Wnioski

1. Ujemne skutki strat składników mineralnych poprzez wymywanie ujawniają się 
w czasie niewłaściwego przechowywania i stosowania wysokich dawek nawo-
zów naturalnych. Ze źle przechowywanych nawozów składniki mineralne są 
wymywane i odprowadzane z wodą gnojową.

2. Stosowanie dużych  dawek nawozów naturalnych prowadzi do eutrofizacji 
środowiska glebowego a następnie do zanieczyszczenia wód gruntowych i po-
wierzchniowych. 

3. Ograniczenie strat składników mineralnych z nawozów naturalnych polega na 
przestrzeganiu naukowo opracowanych zasad ich stosowania.

Literatura

Ciećko Z., Mazur T., Oskar S., Wojtas A. 1983. The influence of slurry from pigsties 
on ground water polution under the goss. Pol. J. of Soil Sci. t. 26, z 2: 131-
138.



184 Mazur Teofil, Mazur Zbigniew

Fotyma E., Fotyma M., Pietruch Cz., 2004. Zawartość azotu mineralnego w glebach 
gruntów ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie. Fertilizers and Fertiliza-
tion 3: 11-54.

Gawrońska H., Koc J., Wróbel Z. 1992. Wpływ nawożenia gleb gnojowica na zanie-
czyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Mat. Konf. Nauk. „Na-
wozy Organiczne” 8-9.09. 1992: 291-302.

Mazur T. 1987. The content of mineral nitrogen forms in the soil treated with slurry, 
manure and NPK on the basis of fourteen-year field experiment. Pol. J. of 
Soil Sci., XX/2: 131-138.

Mazur T. 1990. Stosowanie gnojowicy a ochrona wód. Mat. Sem. nt. Ochrona wód 
przed wpływem rolniczych zanieczyszczeń obszarowych, IMUZ: 61-69.

Mazur T. 1992. Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą i obornikiem trzody 
chlewnej na zawartość mineralnych form azotu w glebie. Mat. Konf. „Na-
wozy Organiczne”, Szczecin 08-09.09.1992. Szczecin: 70-74.

Mazur T., 1977. Wymywanie składników pokarmowych z gleb nawożonych gno-
jowicą (doświadczenie modelowe). Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rol. 22: 79-
87.

Mazur T., Budzyńska D.,1992. Porównanie nad wymywaniem składników pokarmo-
wych z gleby nawożonej gnojowicą, obornikiem i NPK. Mat. Symp. Nauk. 
Rolnicze i Ekologiczne skutki spadku zużycia nawozów mineralnych, Ol-
sztyn 20-21.10.1992: 62-73.

Mazur T., Kwiatkowska E. 1987. The potentiality of water pollution with nitrogen 
compounds as a result of manuring with animal slurry and chicken dung. 5th 
Inter. Symp. CIEC Protection of water quality from harmful emission with 
special regeral to nitrate. Hungary, t. 2: 200-208.

Mazur Z., Mazur T. 2006. Skutki azotowej eutrofizacji gleb. Acta Agrophisica 8(3): 
699-705.

Pietrzak S. 2000 Gospodarowanie nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęce-
go w aspekcie ochrony jakości wody. Dobre praktyki w rolnictwie-sposoby 
ograniczenia zanieczyszczeń wód. Wyd. RCDRRiDW w Przysieku: 38-51.

Sądej W., Mazur T., Bartoszewicz J. 2002. Comparison of the Chemical composition 
of soil-ground waters from fields fertilized with liquid manure and mineral 
fertilizers. Acta Agrophisica 70: 287-295.



185Straty składników mineralnych z nawozów naturalnych i ich skutki ekologiczne

Mazur Teofil, Mazur Zbigniew

NUTRIENT LOSSES FROM ORGANIC FERTILIZERS AND THEIR 
ECOLOGICAL EFFECTS

Summary

Nutrient losses from organic fertilizers were determined based on lysimetric 
measurements and field investigations. Soil samples from long-term fertilization 
experiments were used for lysimetric measurements. It was found that annual ma-
nure application in a four-course crop rotation causes a highly significant increase 
in mineral nitrogen concentrations in the profile of gray-brown podsolic soil (0-100 
cm), which poses a pollution risk to ground waters (Table 2). The effects of manure 
and slurry on the levels of mineral nitrogen in medium-heavy and light soil were 
compared in the study. Slurry was applied at two rates: rate I - equivalent to manure 
rate in terms of the amount of nitrogen introduced into the soil, rate II - equivalent 
to manure rate in terms of the amount of organic carbon introduced into the soil. The 
effect of both slurry rates on the content of mineral nitrogen in medium-heavy and 
light soil was less significant than the effect of manure (Table 4). An increase in the 
mineral nitrogen content of soil was followed by increased leaching of this nutrient.  
There was a highly significant correlation between increasing rates of slurry and 
poultry droppings and the amount of nitrogen leached out.

Field investigations revealed that slurry application caused a significant increase 
in the concentrations of N-NO3 and N-NH4 in shallow ground waters. Regular long-
term slurry application to ploughland caused an excessive increase in the nitrate 
content of water in drainage ditches, in-field ponds and a small lake (Table 8).  The 
levels of mineral nitrogen, phosphorus and alkaline cations in surface waters in-
creased when NPK fertilization was combined with slurry application.
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STRATY AMONIAKU Z NAWOZÓW NATURALNYCH
 I ICH KONSEKWENCJE ŚRODOWISKOWE

Stefan Pietrzak

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

W pracy dokonano analizy problemu emisji amoniaku z nawozów naturalnych 
w aspekcie wielkości, skutków w środowisku i możliwości jej ograniczenia. Przed-
stawiono  wielkość strat amoniaku z nawozów naturalnych podczas składowania, 
aplikacji i na pastwisku, oraz wskaźniki emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej. 
Omówiono zagrożenia dla środowiska, jakie stwarza emisja amoniaku oraz zaprio-
ponowano możliwości ograniczenia tej emisji z nawozów naturalnych. 
Słowa kluczowe: nawozy naturalne, emisja amoniaku, konsekwencje emisji amo-
niaku, metody ograniczenia strat amoniaku 

Abstract

The paper presents the  problem of ammonia emission from manures in the 
aspect its quantitative sizes, consequences in the environment and possibilities of 
reduction. The losses of ammonia from manures  during storage, application and 
on the pasture, and coefficients of ammonia emission from animal production are 
discussed. Eenvironmentally threats resulting from  ammonia emission are presented 
as well as the  possibilities for  reduction of this emission from manures. 
Key words: manures, ammonia emission, consequence of ammonia emission, re-
duction losses of ammonia. 

Wstęp

Głównym źródłem emisji amoniaku (NH3) do atmosfery jest produkcja rolna, a 
w szczególności produkcja zwierzęca. Szacuje się, że udział rolnictwa w całkowitej 
emisji amoniaku do atmosfery w Europie wynosi 80–90%, w pozostałej części emi-
sja ta pochodzi z przemysłu, gospodarstw domowych i naturalnych ekosystemów. 
Rozpatrując samo rolnictwo, ocenia się, że ponad 80% emisji tego gazu wydziela się 
z odchodów zwierzęcych, reszta natomiast głównie z azotowych nawozów mineral-
nych stosowanych na użytki rolne (Atmospheric… 1999).
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Emisja amoniaku stanowi poważne źródło strat azotu w rolnictwie, wpływa 
na zmniejszenie efektywności ekonomicznej produkcji rolnej i powoduje ponadto 
zagrożenie dla środowiska. W związku z tym w wielu państwach prowadzone są 
intensywne badania oraz podejmuje się  różnorodne przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczenie emisji NH3. Z ważniejszych dokumentów dotyczących emisji amonia-
ku należy wymienić protokół z Goeteborga z dn. 1.12.1999 r. w sprawie przeciwdzia-
łania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu przyziemnego (do Konwencji 
z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odle-
głości) oraz Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/EC z 23 paź-
dziernika 2001 w sprawie górnej granicy krajowych emisji do powietrza niektórych 
szkodliwych substancji.

W protokóle z Goeteborga państwa sygnatariusze z Europy i Ameryki Północ-
nej zobowiązały się m.in. do zmniejszenia do 2010 r. poziomu emisji amoniaku o 
prawie 20% w stosunku do roku 1990 (Polska podpisała ten protokół w maju 2000 r.). 
Strony protokółu zgodziły się, że w ciągu jednego roku od daty wejścia w życia pro-
tokółu, opublikują i rozpowszechnią kody dobrych praktyk rolniczych prowadzące 
do zmniejszenia emisji amoniaku. Przyjęto, że kody te będą opracowane z uwzględ-
nieniem specyfiki rolnictwa występującej na obszarze danego kraju.

Dyrektywa nr 2001/81/EC, która powstała w następstwie podpisania protokółu 
z Goeteborga zobowiązuje „stare” (EU-15) państwa członkowskie Unii11) m.in. do:
– ograniczenia najpóźniej do 2010 r., rocznych krajowych emisji amoniaku do 

ilości nie przekraczających indywidualnie dla nich określonych pułapów emisji 
(średnio na obszarze UE-15 o 18%, w porównaniu z 1990 r.), 

– nie przekraczania po roku 2010 ustanowionych dla poszczególnych państw limi-
tów emisji,

– sporządzania inwentaryzacji i prognoz emisji amoniaku.
W Polsce jak dotychczas, problematyce ograniczenia emisji amoniaku ze źródeł 

rolniczych, w tym zwłaszcza z produkcji zwierzęcej poświęca się raczej mało uwa-
gi.. Konsekwencje emisji amoniaku nie są dostatecznie eksponowane w działalności 
badawczej i edukacyjnej. 

Celem  pracy jest dokonanie analizy problematyki emisji amoniaku z nawozów 
naturalnych (będących głównym jej źródłem) w aspekcie jej wielkości, powodowa-
nych skutków w środowisku i możliwości ograniczenia.

Straty amoniaku z nawozów naturalnych

Emisja amoniaku z nawozów naturalnych zachodzi w następstwie mikrobio-
logicznego rozkładu zawartych w nich związków azotu. Najłatwiej rozkładalnym 

1) Pod względem formalnym dyrektywa „pułapowa” nie jest obowiązująca obecnie dla Polski, ale w 
najbliższym czasie sytuacja się zmieni, bowiem przygotowywana jest nowelizacja dyrektywy i obej-
mie ona wszystkie kraje członkowskie Unii. 
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Rys. 1. Przepływ azotu i powstawanie emisji amoniaku z nawozów naturalnych [adaptowa-
no na podstawie: Cowell, Webb 1997]

Fig. 1. The nitrogen flow and ammonia emission from manures [adapted on the base: Co-
well, Webb 1997] 

Explanations:1 – Excretion from animals; 2 – Managed; 3 – Unmanaged; 4 – Pasture; 5 
– Animal houses without bedding (slurry system); 6 - Shallow animal houses with bedding; 

7 – Deep animal houses with bedding; 8 – Slurry and liquid manure; 9-10 – Farm yard 
manure; 11 – Open tanks; 12 – Covered tanks; 13 – Manure pit; 14 – Application: slurry 

tanker with splash plates; 15 – Application: slurry tanker with trailing hoses; 16 – Applica-
tion: slurry tanker with injectors to soil; 17 – Application: solid manure spreader; 18 – Ni-

trification or immobilization in soil.
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Tabela 1. Straty amoniaku z budynków inwentarskich [Hutchings i in. 2001]
Table 1. Losses of ammonia from farm buildings [Hutchings at al. 2001]

Kategoria zwierząt 
Animal category 

System utrzymania zwierząt 
System of animal breeding 

Straty 
Losses, %*

Bydło 
Cattle 

obora płytka, bydło na uwięzi 
shallow cowshed, tethered cattle 

5 

obora płytka wolnostanowiskowa, korytarz 
gnojowy betonowy 
shallow litter-free cowshed, concrete slurry 
channel 

10 

obora bezściołowa, korytarz gnojowy rusztowy 
(system gnojowicowy) 
cowshed without bedding, grate slurry channel 
(slurry system) 

8 

obora głęboka, deep cowshed 8 
Trzoda chlewna 
lochy karmiące, non 
pregnant   sows 

chlewnia płytka z luźnym wybiegiem 
shallow pigpen with well spaced corral 

15

lochy prośne 
impregnate sows 

chlewnia bezściołowa, slurry system 14 
chlewnia płytka , shallow pigpen 20 
chlewnia głęboka,  deep pigpen 15 

tuczniki 
butcher hogs 

chlewnia bezściołowa ,slurry system 15 
chlewnia płytka ,shallow pigpen 18 
chlewnia głęboka ,deep pigpen 15 

prosięta 
suckling pigs 

chlewnia bezściołowa ,slurry system 15 
chlewnia płytka, shallow pigpen 25 
chlewnia głęboka, deep pigpen 15 

Konie, Horses stajnia głęboka ,deep stall 15 
Owce, Sheep owczarnia płytka ,shallow sheep shed 15 
Kury, Hens system podłogowy, sciółka , floor system with 

litter 
25 

system klatkowy, odchody usuwane 
przenośnikiem taśmowym 
coop system, faeces removed with conveyor 

10 

Brojlery, Broilers system podłogowy, utrzymanie na ściółce 
floor system with litter 

20 

* wyrażony w procentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N 
wydalonego w z odchodami zwierząt w budynku inwentarskim 

* expressed in percentages the ratio between amount N emitted in the form NH3 and total amount N 
discarded with animals excrements in the livestock building
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związkiem jest mocznik znajdujący się w największych ilościach w moczu zwierząt. 
Pod wpływem enzymu ureazy, który jest produkowany przez mikroorganizmy obec-
ne w kale, szybko przekształca się on w amoniak:

Rozkład złożonych kompleksów organicznych form azotu w nawozach natu-
ralnych następuje wolniej i rozciąga się ma miesiące a nawet  lata. Na sumaryczne 
straty amoniaku z produkcji zwierzęcej, składają się strumienie emisji tego związku 
generowane z odchodów zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach inwentarskich, 
z miejsc przechowywania nawozów naturalnych, w okresie ich aplikacji na użytkach 
rolnych oraz z kału i moczu zwierząt pozostawianych na pastwisku (rys 1).

Tabela 2. Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas przechowywania 
[Hutchings i in. 2001]

Table 2.  Losses of ammonia from manure during storage [Hutchings at al. 2001]

Kategoria 
zwierząt 
Animal 

category 

Rodzaj nawozu 
Type of manure 

Bydło 
Cattle 

gnojowica w zbiorniku przykrytym, slurry in covered tank 2 
gnojowica w zbiorniku bez przykrycia, slurry in uncovered 
tank 9 

obornik na pryzmie, manure on heap 15
Gnojówka, liquid manure 2 

Trzoda 
chlewna 
Swine 

gnojowica w zbiorniku przykrytym, slurry in covered tank 2 
gnojowica w zbiorniku bez przykrycia, slurry in uncovered 
tank 6 

obornik na pryzmie, manure in heap 30 
Gnojówka, liquid manure 2 
obornik na pryzmie, manure in heap 25 

Konie i owce 
Horse, sheep obornik na pryzmie, manure in heap 10 

Kury 
Hens 

pomiot ptasi, bird droppings 15 
pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie, bird droppings with litter 
on heap 25

Inny drób 
Other fowl 

pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie 
bird droppings with litter on heap 

25 

* wyrażony w procentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N w 
nawozie naturalnym dostarczonym do magazynowania 

* expressed in percentages the ratio between amount N emitted in the form NH3 and total amount N in 
manures transferred to storage
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Wielkość emisji amoniaku z budynków inwentarskich zależy od systemu chowu 
zwierząt oraz od rodzaju inwentarza. Największa emisja występuje w chlewniach i 
kurnikach dochodząc do 25% ilości azotu wydalonego z odchodami – tab. 1.

W szczególności na ilość ulatniającego się NH3 w pomieszczeniach dla zwie-
rząt wpływają takie czynniki, jak: powierzchnia, na której zalegają odchody (emisja 
zwiększa się wraz ze zwiększeniem powierzchni), temperatura nawozów (im mniej-
sza temperatura tym mniejsza emisja),odczyn nawozów (mniejsza emisja przy ni-
skim pH), zawartość azotu amonowego w nawozach (większa emisja przy większej 
zawartości), prędkość przepływu powietrza nad powierzchnią nawozów (większa 
prędkość przepływu prowadzi do większej emisji). Straty amoniaku podczas prze-
chowywania nawozów naturalnych zależą od rodzaju i składu nawozu, czasu jego 
przechowywania, warunków meteorologicznych (temperatura i prędkość wiatru) 
oraz rozmiarów zbiornika. Straty amoniaku ze zbiorników gnojówki i gnojowicy są 
raczej niewielkie odpowiednio rzędu 2 i 2-9% i wyraźnie mniejsze niż z tradycyjnie 
przechowywanego obornika gdzie ich wielkość dochodzi do 25% (tab 2). 

Straty amoniaku powstające podczas stosowania nawozów naturalnych zależą 
od ich rodzaju, warunków pogodowych, pory roku, rodzaju uprawy, dawek, sposo-
bu aplikacji (np. rozbryzgowo, pasmowo, iniekcyjnie - w odniesieniu do płynnych 

Tabela 3. Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas aplikacji [Hutchings i 
in., 2001] 

Table 3. Losses of ammonia from manure during application [Hutchings at al., 
2001] 

Wystę-
powanie 

roślinności 
Vegetation 

Okres stosowania 
Application period 

Przykrywanie 
nawozu glebą 

Manure 
covered with 

soil 

Czas do 
przykrycia 

glebą 
Period 

coverage 
h 

Straty, Losses, %*
gnojowica 
i gnojówka

slurry 
and liquid 
manure

obornik 
farm 
yard 

manure 
Nie No Wiosna,spring tak yes <12 7 3,5 
Nie No Wiosna, spring tak yes >12 10 5 
Nie No Wiosna, spring nie no – 20 10 
Tak Yes Wiosna, spring nie no – 20 10 
Tak Yes Lato, summer nie no – 30 15 
Tak Yes Jesień, autumn nie no – 30 15 

Nie No 
lato / początek jesieni 
summer / beginning of 
autumn 

tak yes <12 10 5 

Nie No Jesień, autumn tak yes >12 20 10 
Nie No Jesień, autumn nie no – 25 12,5 

* wyrażony w procentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N w 
nawozie w momencie aplikacji 
* expressed in percentages the ratio between amount N emitted in the form NH3 and total amount N in 
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Tabela 4. Wskaźniki emisji amoniaku (kg N-NH3·rok–1·sztuka–1) dla różnych kategorii 
zwierząt w zależności od systemu utrzymania [Pietrzak 2006]

Table 4.  Coefficients of ammonia emission (kg N-NH3·year–1·ind.–1) for different 
animal categories in relation to the system of breeding [Pietrzak 2006]

Kategoria zwierząt 
Animal category

Wskaźnik emisji amoniaku w zależności 
od systemu utrzymania zwierząt 

Coefficient of ammonia emission in 
relation to the system maintenance of 

animals
ściołowy litter bezścioło-

wy 
(gnojowi-

cowy) 
litter free

na 
głębokim 
oborniku 
on deep 
manure

na posadzce 
z małą ilością 

ściółki 
on floor with a 

small amount of 
litter

Cielęta 0–3 mies.*, Calves 0–3 mo.* 0,48 1,30 – 
Cielęta 3–6 mies.*, Calves 3–6 mo.* 1,01 2,74 – 
Jałówki 6–12 mies.* Heifers 6–12 mo.* 2,59 6,98 7,33 
Jałówki 12–24 mies.*, Heifers 12–24 mo.* 4,95 13,26 14,00 
Krowy 3,5 tys. kg mleka, Cows 3.5 thous. kg milk 6,40 15,72 16,90 
Krowy <4 tys. kg mleka, Cows <4 thous. kg milk 6,91 16,98 18,25 
Krowy  4–6 tys. kg mleka, Cows  4–6 thous. kg milk 7,89 19,40 20,85 
Krowy  >6 tys. kg mleka, Cows  >6 thous. kg milk 10,86 26,70 28,69 
Lochy, Sows 9,75 16,98
Lochy + 18 prosiąt*, Sows with 18 litters* 4,19 7,07
Prosięta 20–30 kg*, Suckling pigs 20–30 kg* 1,23 3,28 2,41 
Warchlaki 30–70 kg*, Piglets 30–70 kg* 2,72 6,54 5,33 
Tuczniki 70–110 kg*, Butcher hogs 70–110 kg* 2,72 6,54 5,33 
Konie 400 kg Horses 400 kg 8,62 – – 
Konie 600 kg Horses 600 kg 6,55 – – 
Maciorki Ewes 1,45 – – 
Jagnięta 6–12 mies.*, Lambs 6–12 mo.* 1,31 – – 
Owce >12 mies., Sheep >12 mo. 0,66 – – 
Kury nioski*, Laying hens* – 0,239 – 
Brojlery*, Broilers* – 0,014 – 
Indyki*, Turkeys* – 0,194 – 
Kaczki*, Ducks* – 0,057 – 
Gęsi*, Geese* – 0,112 – 

* Sztuki roczno-obliczeniowe –  zwierzęta o żywotności lub okresie użytkowania w 
danej kategorii krótszym niż jeden rok, dla których emisję amoniaku określono w 
przeliczeniu na jedno stanowisko w pomieszczeniu inwentarskim, zakładając, że jest 
ono zajmowane przez zwierzę z danej kategorii przez cały rok.

* Computational individuals – animals of a life span or exploitation period shorter 
than 1 year for a given category for which ammonia emission was estimated per 
one stand in farm building assuming that it was occupied by the animal for a year.
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nawozów naturalnych) (tab. 3). Straty amoniaku z odchodów (kał i mocz) pozosta-
wionych przez zwierzęta na pastwisku wynoszą przeciętnie 3,1% zawartego w nich 
azotu przy poziomie nawożenia mineralnego rzędu 250 kg N·ha-1 [Bussink, 1996].

Dla potrzeb związanych z prowadzeniem inwentaryzacji i oceny zanieczyszcze-
nia powietrza, straty amoniaku z nawozów naturalnych przedstawia się w postaci 
wskaźników określających ilości tego związku emitowane z odchodów wydalanych 
przez poszczególne rodzaje zwierząt inwentarskich w ciągu roku. W tym wzglę-
dzie występują wskaźniki o charakterze szczegółowym (detalicznym) i ogólnym. 
Wskaźniki szczegółowe określają emisję amoniaku generowaną przez poszczególne 
zwierzęta w zależności od ich wieku, wydajności systemu utrzymania itp. (tab 4). 
Są one przydatne do prowadzenie oceny emisji amoniaku w mikroskali (np. gospo-
darstwa).

Wskaźniki ogólne odzwierciedlają w przeciętną skali całego kraju lub regio-
nu emisję amoniaku dla takich kategorii zwierząt: krowy mleczne, bydło pozostałe, 
trzoda chlewna - lochy, trzoda chlewna - tuczniki, owce, konie, kury - nioski, kury 
- brojlery, drób pozostały – tab. 5. Kategorie te występują z międzynarodowych 
klasyfikacjach SNAP97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) i NFR (Nomen-

Tabela 5.  Wska niki emisji amoniaku dla kategorii zwierz t uj tych w klasyfikacji 
SNAP97 i NFR [Pietrzak 2006] 

Table 5.  Coefficients of ammonia emission for animal categories listed in the 
classification SNAP97 and NFR [Pietrzak 2006] 

Kategoria zwierz t
Animal category 

Wska nik emisji, kg N-NH
3
·rok

–1
·szt.

–1

Coefficient of emission,  
kg N-NH

3
·year

 1
·ind.

1

Krowy mleczne Milk cows  17,3
Pozosta e byd o Remaining cattle  12,0 
Lochy Sow  7,1 
Pozosta a trzoda chlewna (20–110 kg)  
Remaining pigs, swine, hogs (20–110 kg)  

5,2 

Konie Horses  8,0 
Owce Sheep  1,2 
Kury – nioski Laying hens  0,24 
Kury – brojlery Hens broilers  0,014 
Drób kurzy (kury-nioski, kurczaki)
Poultry hens (laying hens, chickens)  

0,10 

Pozosta y drób (g si, kaczki, indyki)  
Remaining poultry (geese, ducks, turkeys) 

0,12 
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clature for Reporting) powszechnie przyjmowanych za podstawę do sporządzania 
krajowych inwentaryzacji zanieczyszczeń atmosfery. Wskaźniki ogólne są stosowa-
ne do inwentaryzacji emisji amoniaku w makroskali.

 Wykorzystując ogólne wskaźniki emisji i przyjmując dane GUS dotyczące licz-
by zwierząt użytkowanych w gospodarstwach rolnych [Użytkowanie… 2004] osza-
cowano, że emisja amoniaku z produkcji zwierzęcej w Polsce w 2004 r. wynosiła 
229,1 Gg NH3, co stanowiło ponad 81 % całkowitej emisji tego gazu z rolnictwa 
[Pietrzak 2006]. Pod względem wielkości emisji amoniaku w 2000 r. (279 Gg NH3), 
Polska plasowała się na piątym miejscu w Europie (po Francji, Niemczech, Wło-
szech i Wielkiej Brytanii, w których wynosiło ona odpowiednio 621, 534, 377 i 287 
Gg  NH3) [Velthof, Oudendag, Oenema 2007].

Zagrożenia dla środowiska powodowane emisją amoniaku
 

Wyemitowany do atmosfery amoniak szybko jest z niej usuwany (w okresie od 
kilku godzin do kilku dni) i powraca na powierzchnię ziemi w formie opadu suche-
go lub mokrego (np. deszcz, mżawka, śnieg albo mgła) (rys. 2). Sucha depozycja 
amoniaku występuje zazwyczaj w pobliżu źródeł jego emisji (w obrębie do ok. 1 
km), natomiast mokra depozycja może mieć miejsce nawet w odległości setek kilo-
metrów od tych źródeł.

 
Rys. 2. Zachowanie się amoniaku w atmosferze 

[reprodukcja na podstawie: Tang i in. 2005]
Fig. 2. Behavior of ammonia in the atmosphere 
[reproduction on the base: Tang and all. 2005]
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Głównym mechanizmem  usuwania amoniaku z powietrza jest reakcja z kwa-
sem siarkowym i azotowym. Reagując z tymi kwasami amoniak tworzy sole amo-
nowe: siarczan amonu (NH4)2SO4 i azotan amonu (saletra amonowa) NH4NO3. Są 
one mniej lotne, tworzą cząsteczki i opadają na ziemię jako depozycja sucha lub 
mokra. Jon amonowy NH4

+ po osadzeniu się na powierzchni gleby lub wody ulega 
utlenieniu (NH4

+ + 2 O2  → 2 H+ + NO3
- + H2O) w wyniku czego uwalniają się dwa 

protony. Amoniak z atmosfery jest więc silnym czynnikiem zakwaszającym środo-
wisko. Cząsteczka amoniaku powoduje takie samo zakwaszenie jak cząsteczka SO2 
z atmosfery i dwa razy większe niż cząsteczka dwutlenku azotu [Sapek 1995]. Za-
kwaszenie gleby pociąga za sobą liczne niepożądane konsekwencje (rys 3). 

Rys. 3. Skutki zakwaszenia gleby [Gorlach, Mazur 2001; zmodyfikowane]
Fig. 3. Consequences of soil acidifying [Gorlach, Mazur 2001; modified]

Explanations 3: 1- Decrease of soil pH; 2 - Worsening of soil structure and biological 
activity; 3 - Dissolution of components Al, Fe, Mn and other metals; 4 - Symptoms of Al 
toxicity, sometimes Fe and Mn at plants; 5 -  Applying of the brake of uptake P, Mg, Ca 

and Mo by plants; 6 – Increase uptake of heavy metals, in this Mn and Zn; 7- Leaching of 
metals and nutrients to underground waters; 8 – Decreasing of plants yield; 9 - Decreasing 
content of P, Ca and Mg in the plants; 10 – Increase content of heavy metals, in this Mn and 

Zn in plants.  

Wnoszony z opadami amoniak z atmosfery niezależnie od zwiększania kwaso-
wości wód powierzchniowych i gleby powoduje również ich użyźnienie. W odróż-
nieniu do agroekosystemów, w naturalnych ekosystemach zjawisko to jest wysoce 
niepożądane. Naturalne ekosystemy mają bowiem, ograniczoną odporność pochła-
niania bez szkody dla nich azotu z depozycji atmosferycznej. Po przekroczeniu swo-
istych dla nich progowych wartości absorpcji azotu ulegają poważnym zmianom 
– tab. 6.
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Tabela 6. Dopuszczalna depozycja azotu atmosferycznego dla wybranych 
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów i skutki jej przekroczenia 
[Elvingson, Ågren 2004]

Table 6.  Acceptable atmospherical nitrogen deposition for selected natural and 
semi-natural ecosystems and consequences its exceedance [Elvingson, 
Ågren 2004]

Rodzaj ekosystemu 
Ecosystem type

Obciążenia 
krytyczne  
Critical 
loads, kg 

N·ha-1·rok-1

Skutki nadmiernego wzbogacenia siedlisk azotem 
z opadów atmosferycznych

Consequences of the excessive enrichment 
habitations with nitrogen from atmospheric 

deposition
Lasy klimatu 
umiarkowanego i borealne 
Temperate and boreal forests

10-20* Zmiany przebiegu procesów zachodzących 
w glebie, roślinności naziemnej i mikoryzie. 
Zwiększone ryzyko braku równowagi składników 
odżywczych i wrażliwości na pasożyty. Changes 
in soil processes, ground vegetation and 
mycorrhiza. Increased risk of nutrient imbalances 
and susceptibility to parasites.

Tundra  Tundra 5-10* Zmiany biomasy roślin i ich składu gatunkowego, 
zanikanie porostów
Changes in biomass, and in species composition, 
decrease in lichens.

Arktyczne, alpejskie i 
subalpejskie zarośla 
Arctic, alpine, and subalpine 
scrub

5-15 (*) Zanikanie porostów, mchów i zawsze zielonych 
drzew karłowatych.
Decline in lichens, mosses, and evergreen scrubs.

Suche wrzosowiska
Dry heaths

10-20** Wypieranie wrzosu przez trawy, zanikanie 
porostów Transition heather to grass, decline in 
lichens.

Subatlantyckie półsuche 
nawapienne użytki zielone
Sub-Atlantic semi-dry 
calcareous grassland

15-25** Zwiększenie udziału wysokich traw, zmniejszenie 
bioróżnorodności.
Increase in tall grasses, decline in diversity.

Atlantyckie i suba-tlantyckie 
suche lub mezofilne trwałe 
użytki zielone na glebach 
kwaśnych 
Non-Mediterranean dry acid 
and neutral closed grassland

10-20* Zwiększenie udziału trawiastych, zanikanie 
typowych gatunków.
Increase in graminoids, decline in typical species.

Czynne, żywe torfowiska 
wysokie
Raised and blanket bogs

5-10** Zmiany w składzie gatunkowym,
nasycenie N mchów rodzaju Sphagnum
Change in species composition, N saturation of 
Sphagnum.

Ubogie tereny zalane 
(bagniska, moczary)
Poor fens

10-20** Zwiększenie udziału turzyc i roślin naczyniowych, 
negatywny wpływ na mchy torfowiskowe.
Increase in sedges and vascular plants, negative 
effects on peat mosses.

Stojące wody jezior
Soft water lakes

5-10** Negatywne oddziaływanie na isoetydy 
Isoetid species negatively affected.

Przybrzeżne stałe łąki 
wydmowe
Coastal stable dune 
grasslands

10-20* Zwiększenie wysokich traw, zmniejszenie udziału 
roślin płożących się, zwiększenie wymycia 
azotanów.
Increase in tall grasses, decrease in prostrate 
plants, increased N leaching.

 ** pewne  reliable * dość pewne quite reliable;  (*) orzeczenie ekspertów expert judgement
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 Następuje degradacja siedlisk, ustępowanie najwrażliwszych na zanieczyszcze-
nia gatunków roślin (ginie m.in. szereg gatunków roślin gleb ubogich, a ich miejsce 
zajmują rośliny bardziej agresywne, jak np. azotolubne trawy) oraz zmiany w krajo-
brazie. Szczególnie czułe na wzbogacenie środowiska bytowania azotem są porosty. 
Są to organizmy, które mogą pobierać i akumulować substancje odżywcze prosto z 
atmosfery . Nadmierna depozycja amoniaku może spowodować daleko idące zmia-
ny w biologii porostów, a nawet ich wymieranie. 

Emisja amoniaku stwarza duże zagrożenie dla zbiorników wodnych, przyczy-
niając się do ich eutrofizacji. Notuje się m.in. jej szkodliwy wpływ na Morze Bał-
tyckie, w którym z kroku na rok pogłębia się deficyt tlenu. Do morza tego w 2000 
r. trafiło z atmosfery w przybliżeniu 268 000 ton azotu (tj. ok. ¼ całkowitej ilości 
azotu dostarczonego do Bałtyku) z czego 114 000 ton stanowił amoniak (ok. 43%), 
a resztę tlenki azotu [Airborne… 2005]. Polska należy do państw, które w najwięk-
szym stopniu odpowiadają za depozycję amoniaku do Bałtyku (w 7% pochodzi ona 
z obszaru Polski) – rys 4.
 

Rys. 4. Najwięksi depozytariusze azotu atmosferycznego do Morza Bałtyckiego w 2003 r.
[Ågren 2006 za EMEP Status Report 1/2005]

Fig. 4. Top contributors to atmospheric nitrogen deposition onto the Baltic Sea in 2003. 
Ågren 2006 after EMEP Status Report 1/2005].
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Praktyki rolnicze służące ograniczeniu emisji amoniaku
 z nawozów naturalnych

Ograniczenie emisji amoniaku z nawozów naturalnych można osiągnąć 
przede wszystkim poprzez działania służące zmniejszeniu ilości azotu wydalanego 
z odchodami w przeliczeniu sztukę inwentarza i na jednostkę produkcji, poprawę 
praktyk postępowania z nawozami naturalnymi w budynkach inwentarskich oraz 
udoskonalenie metod ich przechowywania i stosowania. 

Ograniczenie emisji amoniaku poprzez zmniejszenie ilości azotu wydalanego 
przez zwierzęta. 

Wraz ze zmniejszeniem ilości azotu wydalanego z odchodami zwierząt male-
ją powstające z nich straty amoniaku (także NO2 i N2O i fosforu). Zmniejszenie 
ilości azotu wydalanego z odchodami zwierząt można uzyskać poprzez: stosowa-
nie w żywieniu pasz o wysokiej jakości, podawanie zwierzętom zbilansowanych 
dawek pokarmowych (w oparciu o normy żywieniowe) dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych kategorii zwierząt, utrzymywanie zwierząt odznaczających się wy-
soką wydajnością, ponieważ zwierzęta wysoko produkcyjne w porównaniu ze zwie-
rzętami o gorszych cechach użytkowych wydalają mniejsze ilości N w odchodach w 
przeliczeniu na jednostkę produktu – np. mleka –(tab. 7).

Tabela 7. Ilość azotu wydalana przez krowy mleczne w przeliczeniu na zwierzę i na 
jednostkę produkcji w zależności od ich wydajności [Potkański 1997 za  
Flachowsky 1994]

Table 7.  Amount of nitrogen excreted by milk-cow in the convert on the animal and 
on the production unit in the dependence from their efficiency [Potkański 
1997 after Flachowsky 1994]

Wyszczególnienie
Specification

Produkcja mleka od krowy, kg·krowa-1·rok-1 
Milk production from cow, kg·cow-1·year-1

4000 6000 8000

   kg·krowa-1·rok-1 kg·cow-1·year-1 80 96 120

   g·dm-3mleka  g·dm-3milk 20 16 15

W zakresie szczegółowym zaleca się m.in. takie rozwiązania jak: w żywieniu 
przeżuwaczy – zmniejszenie dawek skarmianych zielonek na rzecz pasz objętoś-
ciowych o mniejszej zawartości białka, takich jak kiszonka z kukurydzy, siano, sło-
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ma itp.; spasanie runi łąkowej w późniejszej fazie wzrostu lub ograniczenie ilości 
skarmianej zielonki łąkowej i jednoczesne zwiększenie podawania wysokoenerge-
tycznych pasz treściwych, w żywieniu trzody chlewnej i drobiu – żywienie fazowe 
(obniżanie zawartości protein i fosforanów w diecie zwierząt sukcesywnie do ich 
wzrostu); stosowanie stymulatorów wzrostu oraz enzymów np. fitazy w celu popra-
wy wykorzystania paszy; stosowanie aminokwasów syntetycznych dla poprawy ich 
składu aminokwasów w białku paszy.

Ograniczenie emisji amoniaku w budynkach inwentarskich 

Stratom amoniaku w budynkach inwentarskich można przeciwdziałać przez 
zmniejszenie powierzchni zalegania nawozów naturalnych i czasu ich przebywania 
na otwartej przestrzeni. W tym zakresie, w pomieszczeniach dla bydła zaleca się mi-
nimalizowanie powierzchni dróg komunikacyjnych dla zwierząt, szybkie odprowa-
dzanie moczu do zbiornika, utrzymywanie w czystości dróg komunikacyjnych oraz 
wybiegów dla krów. W oborach ściołowych dla bydła, zmniejszenie emisji amonia-
ku można uzyskać przez stosowanie większej ilości słomy (ściółki) na stanowiskach 
dla zwierząt. W chlewniach z stanowiskami bezściołowymi występują możliwości 
obniżenia emisji amoniaku poprzez, zmniejszenie powierzchni stanowisk zanie-
czyszczanych odchodami przez wprowadzanie na ich części rusztów, przy czym 
kształt rusztów powinien umożliwiać swobodne przemieszczanie się odchodów do 
kanałów, a powierzchnia zanieczyszczana odchodami powinna mieć niewielki skłon 
w celu szybszego spływu moczu do kanału odchody powinny być usuwane z kana-
łów i gromadzone w zbiornikach na zewnątrz oraz przez zmniejszenie odsłoniętej 
powierzchni gnojowicy pod rusztami, np. przez konstrukcję kanałów w taki sposób, 
żeby wewnętrzne ściany kanału były węższe na górze niż na dole.W chlewniach ze 
stanowiskami ściołowymi ograniczeniu emisji amoniaku sprzyja stosowanie dosta-
tecznej ilości słomy do utrzymania czystego i suchego legowiska, utrzymywanie 
poideł i koryta w odpowiednim stanie technicznym, aby nie wyciekała z nich woda, 
zapobieganie gromadzeniu się moczu w zastoiskach.

Ograniczenie emisji amoniaku podczas przechowywania 
nawozów naturalnych

 Spośród różnych rodzajów nawozów naturalnych największe straty amoniaku 
podczas ich przechowywania występują z obornika oraz z gnojowicy (gnojówka 
zwykle jest przechowywana w zamkniętych zbiornikach). W przypadku obornika 
nie istnieją obecnie dostatecznie efektywne metody zmniejszenia emisji amoniaku 
podczas jego składowania. Nawóz ten po usunięciu z budynku inwentarskiego po-
winien być przechowywany na gnojowni ze ściankami bocznymi, z kanałami odpro-
wadzającymi i zbiornikiem do gromadzenia odcieków. Ograniczeniu emisji amonia-
ku podczas składowania obornika służy etapowe układanie (niejednoczesne na całej 
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powierzchni) i ugniatanie na pryzmie, stosowanie pokryć pryzmy po ukończeniu 
układania (niepraktyczne przy etapowym układaniu pryzmy), minimalizowanie po-
wierzchni przechowywania (wymagane jest zwiększenie wysokości pryzmy), utrzy-
mywanie temperatury w pryzmie poniżej 50ºC lub zwiększanie w niej stosunku C:N 
do >25, np. przez zwiększenie ilości słomy lub innej ściółki.

Gnojowica jest magazynowana zwykle w betonowych lub metalowych zbior-
nikach rzadziej w lagunach. Ten ostatni sposób charakteryzuje się względnie dużą 
powierzchnią gnojowicy przypadającą na jednostkę jej objętości w związku z czym 
sprzyja większym stratom amoniaku. Zmniejszenie emisji amoniaku podczas prze-
chowywania gnojowicy uzyskuje się poprzez odcięcie jej kontaktu z otwartą prze-
strzenią. Wykorzystuje się w tym celu, zadaszenia zbiorników lub sztywne wieka do 
ich zamykania (skutecznie zmniejszają emisję amoniaku, lecz koszt ich budowy jest 
znaczny), ruchome pokrywy wykonane zazwyczaj z plastikowych powłok umiesz-
czane na powierzchni gnojowicy (są one mniej efektywne niż zadaszenia, lecz tań-
sze), naturalne warstwy izolacyjne (kożuch) wytworzone na powierzchni gnojowicy 
z materiału organicznego samoistnie (jeśli zawartość suchej masy w gnojowicy jest 
wystarczająco duża >7% i jej mieszanie jest zminimalizowane), sztuczne warstwy 
ochronne naniesienie na powierzchnię gnojowicy w zbiorniku np. w postaci słomy, 
keramzytu, torfu, oleju lub innych naturalnych pływających materiałów (słomę zale-
ca się stosować w formie sieczki o długość ok. 4 cm, w ilości ok. 4 kg·m-2). Ze zbior-
ników gnojowicy wyposażonych w zadaszenia, stałe pokrywy (dekle, klapy) bądź 
też w pływające folie, emisja amoniaku jest o ponad 80% mniejsza w porównaniu z 
wielkością jego emisji występującej ze zbiorników otwartych [Sommer, Hutchings 
1995].

Ograniczenie emisji amoniaku podczas aplikacji nawozów naturalnych

Podczas stosowania na użytki rolne, straty amoniaku z płynnych nawozów natu-
ralnych są relatywnie o wiele większe niż z obornika. Najskuteczniejszym sposobem 
ograniczenia jego strat z gnojówki i gnojowicy na etapie stosowania jest używanie 
nowoczesnych wozów asenizacyjnych z przystawkami do doglebowego wprowa-
dzania gnojowicy i gnojówki lub z przystawkami do pasmowego rozlewania gnojo-
wicy i gnojówki. Na podstawie danych przytoczonych przez Rotza [2004], można 
stwierdzić, że straty amoniaku podczas aplikacji gnojowicy za pomocą aplikatorów 
doglebowych do głębokiego wtryskiwania są przeciętnie o 90% mniejsze w porów-
naniu ze stratami amoniaku powstającymi podczas wykonywania tego zabiegu tra-
dycyjnymi rozlewaczami z płytkami rozbryzgowymi. Wg powyższego źródła, za-
stosowaniu aplikatorów doglebowych do płytkiego wtryskiwania oraz przystawek z 
wleczonymi wężami zmniejsza straty odpowiednio o 60 i 10%. W przypadku stoso-
wania obornika, skutecznym sposobem ograniczenia emisji NH3, jest jak najszybsze 
przyoranie go po wywiezieniu na pole. 
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Poza omówionymi sposobami, na ograniczenie strat amoniaku z nawozów natu-
ralnych podczas ich aplikacji można wpływać poprzez wybór odpowiedniego termi-
nu aplikacji: emisja amoniaku jest największa w dni upalne, suche i wietrzne, stąd 
też stosowanie nawozów w okresie chłodnym, bezwietrznym i wilgotnym sprzyja 
zmniejszeniu strat amoniaku, rozcieńczanie gnojowicy: rozcieńczona gnojowica ła-
twiej infiltruje do gleby niż naturalna (gdyż posiada mniejszą lepkość) co wpływa to 
na zmniejszenie strat amoniaku - mankamentem tego rozwiązania jest to, że wzrasta 
znacznie objętość rozprowadzanej cieczy, mechaniczną separację gnojowicy: sto-
sowanie odseparowanej płynnej frakcji gnojowicy przyczynia się do zmniejszenia 
emisji amoniaku podczas aplikacji ze względu na łatwiejsze jej przenikanie do gleby 
(podobnie jak w przypadku gnojowicy rozcieńczonej).

Podsumowanie
 

Emisja amoniaku z rolnictwa – w przeważającej części pochodząca z nawo-
zów naturalnych, przyczynia się do powstawania zakwaszenia gleby i wody oraz 
eutrofizacji ekosystemów wodnych i lądowych, poza tym przyspiesza korozję kon-
strukcji metalowych i budowli oraz ma szkodliwy wpływ na organizm ludzki . Jej 
wynikiem są również duże straty gospodarcze. Z wymienionych powodów w wielu 
rozwiniętych państwach jak i na forum międzynarodowym podejmowane są róż-
norodne wysiłki o charakterze naukowo-badawczym, administracyjno-prawnym i 
edukacyjnym mające na celu jej ograniczenie. W Polsce działania w tym zakresie 
nie są dostatecznie zaawansowane, dlatego też, biorąc pod uwagę podane powyżej 
przesłanki istnieje potrzeba ich zintensyfikowania. Jako szczególne ważne zadania 
w tym względzie uznać należy rozwój prac badawczych związanych z emisją amo-
niaku z uwzględnieniem specyfiki krajowego rolnictwa oraz prowadzenie działal-
ności edukacyjnej wśród rolników mającej na celu jej ograniczenie. Jeśli chodzi o 
obszar prac naukowo-badawczych związanych z emisją amoniaku to jest on rozległy 
i mieszczą się nim takie zagadnienia jak, ocena ilościowych strat amoniaku z nawo-
zów naturalnych w aspekcie różnych praktyk produkcyjnych, doskonalenie meto-
dologii inwentaryzacji emisji amoniaku , badania środowiskowych skutków emisji 
amoniaku ze źródeł rolniczych, w tym zwłaszcza konsekwencji emisji amoniaku z 
obiektów inwentarskich wymagających pozwoleń zintegrowanych22),doskonalenie 
metod ograniczenia emisji amoniaku, modelowanie mokrej i suchej depozycji NHx 
.Można przypuszczać, że rozwój badań i działalności edukacyjnej związanej z prob-
2) Pozwolenia zintegrowanego wymagają obiekty inwentarskie wyposażone w więcej niż 40000 sta-
nowisk dla drobiu (w Polsce w 2006 r. znajdowało się 368 takich instalacji), lub 2000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior (114 instalacji). Wymóg uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego związany jest z transpozycją Dyrektywy Rady 96/61 w sprawie zintegrowanego zapo-
biegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwaną Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention 
and Control) do prawa polskiego.
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lematyką emisji amoniaku stymulować będą w coraz bardziej czynnikami zewnętrz-
ne, w tym zwłaszcza związanymi z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej i 
wynikającymi stąd zobowiązaniami i wzorcami postępowania.
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Stefan Pietrzak

LOSSES OF THE AMMONIA FROM MANURES AND THEIR 
ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES

Summary

Manures are a prevailing source of ammonia emission to the atmosphere. This 
emission arises from excrements of animals in animal houses, from repositories of 
natural manures, in the period of their application on agricultural lands and from 
excrement and urine of animals left on the pasture. In Poland, in 2004 losses of 
ammonia from manures amounted 229,1 Gg NH3, what determined over 81% total 
emission of this gas from the agriculture. Emitted ammonia is quickly removed from 
the atmosphere and comes back on the ground surface in the form dry or wet depo-
sition. Ammonia deposition has a negative influence on the environment, contribu-
tively to the formation soil and water acidifying and eutrophication of aquatic and 
terrestrial ecosystems. Besides it accelerates the corrosion of metal constructions 
and buildings and has the adverse effect on human health. 

From the reason of injurious environmental and economic consequences due to 
ammonia emission, exist need it reduction. Reduction of ammonia emission from 
manures first of all can obtain by activities oriented on diminution of nitrogen quan-
tity in animal excrements in the conversion on the production unit, improvement 
methods of removal manure from animal houses and methods their storage and the 
application.

Doc. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Instytut Melioracji I Użytków Zielonych w Falentach
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
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STRATY AMONIAKU Z OBORNIKA I GNOJÓWKI BYDLĘCEJ 
W RÓŻNYCH WARUNKACH ICH STOSOWANIA

Tadeusz Marcinkowski, Stefan  Pietrzak

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

W latach 2002 – 2005  z wykorzystaniem metod mikrometeorologicznej 
dozymetrii pasywnej, określano straty amoniaku podczas stosowania obornika 
bydlęcego pod uprawy polowe oraz gnojówki bydlęcej na użytkach zielonych. 
Wykazano, że bezwzględne straty azotu amoniakalnego z obornika zastosowanego 
na ściernisko po zbożu w dawce 140 kg N ∙ ha-1 i przykrytego glebą przed upływem 
doby od rozrzucenia, kształtują się na poziomie  około 13,2 kg N-NH3∙ ha-1. Natomiast 
straty azotu z obornika stosowanego w podobnych warunkach i  dawce azotu 120 
i 150 kg N ∙ ha-1 ale przykrytego glebą  po upływie trzeciej doby są dwu a nawet 
trzykrotnie wyższe i wynoszą odpowiednio 24,9 i 41,5 kg N-NH3∙ ha-1. Wysokie 
straty amoniaku, rzędu 24,2 - 49,5 % początkowej zawartości azotu ogółem, 
zanotowano również podczas rozlewania rozbryzgową techniką aplikacji na użytki 
zielone gnojówki bydlęcej w dawkach od 58 do 140  kg N ∙ ha-1. 
Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, obornik, gnojówka, emisja amoniaku

Abstract
 

In years 2002-2005 ammonia emission during cattle dung and urine application 
was estimated experimentally using the micrometeorological technique of passive 
dosimetry. Cattle dung was applied under field cultivations and cattle urine – on 
grasslands. It was pointed out the absolute ammonia nitrogen losses from dung 
(spread on stubble field after cereal in dose of 140 kg N∙ha-1 and covered with soil in 
24 h) were about 13,2 kg N-NH3∙ha-1.
Nitrogen losses from solid manure applied in doses of 120 and 150 kg N∙ha-1 
but covered with soil after 72 h were two and even three times higher and were 
respectively: 24,9 and 41,5 kg N-NH3∙ha-1. High ammonia losses (24,2-49,5% of 
initial total content of N) were noted when cattle urine was spread on grasslands in 
doses of 58-140 kg N∙ha-1. 
Key words: agricultural farm, solid and liquid manure, ammonia emission
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Wstęp

Emisja amoniaku z rolnictwa, głównie związana z produkcją zwierzęcą, 
stanowi nadal jedno z najważniejszych globalnych źródeł rozpraszania azotu i 
zanieczyszczania środowiska. Straty amoniaku, o różnym natężeniu, nieodłącznie 
towarzyszą kolejnym etapom utylizacji i zagospodarowania odchodów zwierzęcych 
w gospodarstwie rolnym, w tym również występują podczas ich stosowania na 
polach jako nawozów naturalnych. Emisja amoniaku z produkcji rolniczej pozostaje 
nadal otwartym problemem ekologicznym, który jak dotychczas udało się rozwiązać  
w sposób połowiczny – poprawiono technologię przechowywania nawozów 
w większości polskich gospodarstwach  jednak nadal nie uporano się z techniką 
ich aplikacji na polach. Zdaniem wielu autorów [Misselbrook i in. 2004; Pietrzak 
2000; Webb i in. 2005;] tradycyjne techniki nawożenia  a zwłaszcza korzystanie z 
wozów asenizacyjnych  zaopatrzonych jedynie w płytki rozbryzgowe do rozlewania 
gnojówki lub gnojowicy powodują straty azotu przekraczające 80% pierwotnej 
zawartości  azotu amonowego w nawozie. Celem pracy była ilościowa identyfikacja 
strat amoniaku z gospodarskich nawozów naturalnych w konkretnych warunkach 
produkcji rolniczej podlaskich i żuławskich gospodarstw rolnych specjalizujących 
się w produkcji mleka.

Materiał i metody

Bezpośrednie pomiary masy ulatniającego się amoniaku  z gospodarskich  
nawozów naturalnych wykonywano w  latach 2002 – 2005 w kilku wybranych 
żuławskich i podlaskich gospodarstwach rolnych, zajmujących się towarową 
produkcją mleka i żywca wołowego. W okresie wczesnej jesieni kilkakrotnie 
oceniano straty amoniaku z obornika bydlęcego stosowanego pod uprawy polowe 
oraz z gnojówki bydlęcej rozlewanej wiosną na użytki zielone. Monitoring  emisji 
amoniaku prowadzono techniką mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej [Ferm 
i in. 2005; Marcinkowski 2000] przez cztery bądź trzy kolejne doby, tj. łącznie przez 
okres od 96 do 72 godzin. W badaniach stosowano różne rodzaje obornika i gnojówki 
bydlęcej (tab. 1), w dawkach od 22 do ponad 62 t∙ha-1. 
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Tabela 1. Zawarto  sk adników pokarmowych w gospodarskich nawozach naturalnych 
Table 1. Content of nutrients in  solid and liquid manure 

Zawarto  w % wie ej masy 
Content in % fresh weight Rodzaj 

nawozu 
Type of 
manure

Kod 
próbki 
Sample 
code

Sposób
przechowywania 

Method of storage 

Sucha 
masa 
Dry 

matter

Nogólny 
Ntotal

NNH4 NNO3 P K

BO1 12 m-cy na pryzmie 
polowej 21,0 0,62 0,024 0,003 0,063 0,37 
12 months on the field 
heap

CO1 1-2 tyg. na gnojowni 21,1 0,52 0,056 0,003 0,058 0,41 
1-2 weeks on the heap 

BO2 6 m-cy na gnojowni 21,1 0,58 0,071 0,002 0,083 0,41 
6 months on the heap 

EO1 6 m-cy na gnojowni 26,2 0,48 0,139 0,050 0,092 0,91 
6 months on the heap 

EO2 6 m-cy na gnojowni 26,0 0,50 0,149 0,058 0,098 0,96 
6 months on the heap 

EO3 6 m-cy na gnojowni 25,8 0,50 0,150 0,055 0,093 0,86 

Obornik 
Solid 

manure 

6 months on the heap 
AG1 6 m-cy w zbiorniku 3,29 0,37 0,288 0,004 0,018 0,37 

6 months on the tank 
Gnojów

ka AG2 6 m-cy w zbiorniku 1,97 0,35 0,264 0,009 0,022 0,21 

Liquid 6 months on the tank 
manure CG1 6 m-cy w zbiorniku 2,40 0,26 0,203 0,003 0,029 0,22 

6 months on the tank 
EG1 5 m-cy w zbiorniku 1,57 0,38 0,130 0,005 0,001 0,34 

5 months on the tank 

Gnojówkę rozlewano za pomocą tradycyjnych wozów asenizacyjnych z 
płytami rozbryzgowymi u wylotu zaworu spustowego, obornik zaś roztrząsano 
roztrząsaczami obornika z poziomymi wałkami roztrząsającymi. Badania wykonane 
w roku 2002 ( tab. 2) obejmowały  pomiary strat amoniaku z obornika bydlęcego 
(BO1) zastosowanego w dawce 43,6 t ∙ ha-1 na ściernisko po pszenicy  oraz z obornika 
(CO1) zastosowanego w dawce 62,1 t ∙ ha-1 na ściernisko po kukurydzy. Kolejno, w 
roku 2003  szacowano emisję amoniaku z obornika (BO2)  zastosowanego w dawce 
51,2 t ∙ ha-1 na zaorane pole, w roku 2004 z obornika (EO1) zastosowanego w dawce 
24,0t ∙ ha-1 na ściernisko po pszenicy zaś w roku 2005  dwukrotnie: z obornika (EO2) 
zastosowane w dawce 28,0 t ∙ ha-1 i obornika (EO3) zastosowanego w dawce 30,0 t 
∙ ha-1 na ścierniska po pszenicy. We wszystkich przypadkach nawozy wymieszano 
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z glebą po upływie czwartej bądź trzeciej doby z wyjątkiem obornika EO2, który 
przykryto glebą natychmiast po zastosowaniu.  W latach 2003 – 2004 prowadzono 
również badania dotyczące oceny strat amoniaku z gnojówki bydlęcej stosowanej na 
ruń łąkową pod drugi bądź trzeci pokos traw. Na wyznaczone poletka doświadczalne 
stosowano zróżnicowane dawki nawozu w przedziale od 22,3 do 45,1 t ∙ ha-1  (tab. 2) 
zaś pomiary emisji amoniaku kontynuowano do upływu czwartej (AG1 i AG2) bądź 
trzeciej (CG1 i EG1) doby. Podczas badań polowych pobierano próbki stosowanych 
nawozów naturalnych celem oznaczenia w nich zawartości składników pokarmowych 
w tym zwłaszcza azotu całkowitego i jego form mineralnych. Szczególną uwagę 
zwracano również na sposób przechowywania nawozów w gospodarstwie oraz fazę 
ich dojrzałości. Również podczas  trwania kampanii polowych (tab.2) rejestrowano  
panujące warunki meteorologiczne, w tym  opady atmosferyczne oraz maksymalną 
i minimalną temperaturę powietrza.

Wyniki i dyskusja

W warunkach przeprowadzonych doświadczeń polowych emisja amoniaku z 
obornika (tab. 3) była wyraźnie zróżnicowana i w zależności od zastosowanej dawki 
nawozu, jego zasobności  w azot a zwłaszcza w formy mineralne, czas wymieszania 
z glebą, kształtowała się w szerokim przedziale wartości  od 13,2 do 41,5 kg N-
NH3∙ ha-1. W odniesieniu do początkowej zawartości azotu ogólnego odpowiadało 
to stratom rzędu  4,7 do 27,6 % N. Do ważnych czynników, warunkujących 
straty amoniaku podczas nawożenia, należałoby zaliczyć sposób oraz okres 
przechowywania obornika w poszczególnych gospodarstwach (tab.1). Z porównania 
próbek obornika, oznaczonych symbolami BO1 i CO1 wynika, że  – poza warunkami 
przechowywania – również stopień jego dojrzałości, wiązany dawniej z jego fazą 
mineralizacji [Niklewski 1968], wpływał na poziom emisji amoniaku. Łączne straty 
N-NH3 z obornika oznaczonego jako BO1, przechowywanego przez okres około 12 
miesięcy w pryzmie na polu i silnie rozłożonego w momencie stosowania,  znacznie 
przekroczyły  początkową zawartość azotu amonowego w  nawozie (skumulowana, 
czterodobowa wartość strat  kształtowała się na poziomie 155%). Sumaryczne straty 
jak i dobowe wartości emisji amoniaku do atmosfery sugerują, że po rozrzuceniu 
obornika na polu, nastąpiła w nim intensywna amonifikacja azotu reasymilowanego 
wcześniej przez mikroorganizmy w pryzmie. 



209Straty amoniaku z obornika i gnojówki bydlęcej w różnych warunkach ich stosowania

Ta
be

la
. 3

. S
tr

at
y 

az
ot

u 
am

on
ia

ka
ln

eg
o 

po
dc

za
s a

pl
ik

ac
ji 

go
sp

od
ar

sk
ic

h 
 n

aw
oz

ów
 n

at
ur

al
ny

ch
Ta

bl
e 

3.
 A

m
m

on
ia

 e
m

is
si

on
 fr

om
 li

qu
id

 a
nd

 so
lid

 m
an

ur
e,

 a
fte

r a
pp

lic
at

io
n

D
at

a
po

m
ia

ru
D

at
e 

of
 

m
ea

su
re

m
en

t

N
aw

óz
m

an
ur

e

N
og

N
to

t 
kg

 ⋅ 
ha

-1

N
– 

N
H

4

kg
 ⋅ 

ha
-1

St
ra

ty
  a

zo
tu

 w
 k

ol
ej

ny
ch

 d
ob

ac
h 

po
 a

pl
ik

ac
ji 

na
w

oz
ów

Lo
ss

es
 o

f n
itr

og
en

 in
 th

e 
da

ys
 fo

llo
w

in
g 

m
an

ur
e 

ap
pl

ic
at

io
n

( k
g 

 N
- N

H
3 ⋅

 h
a-1

)
 %

 N
 og

ół
em

, %
 to

ta
l N

,  
(%

 N
 –

 N
H

4)

1
2

3
4

ra
ze

m
to

ta
l

1
2

3
4

ra
ze

m
to

ta
l

16
-2

0.
09

.0
2

  B
O

1
27

0
11

7,
9

5,
5

2,
1

1,
5

17
,0

2,
9

(7
2)

2,
0

(5
0)

0,
8

(1
9)

0,
6

(1
4)

6,
3

(1
55

)

16
-2

0.
09

.0
2

  C
O

1
32

3
35

5,
4

5,
1

3,
9

0,
8

15
,2

1,
7

(1
5)

1,
6

(1
5)

1,
2

(1
1)

0,
2

(2
,3

)
4,

7
(4

3)

09
-1

2.
09

.0
3

  B
O

2
29

8
36

12
,3

6,
8

2,
8

-
21

,9
4,

1
(3

4)
2,

3
(1

9)
0,

9
(7

,7
)

-
7,

3
(6

1)

09
-1

2.
09

.0
4

EO
1

12
0

36
21

,6
2,

3
1,

0
-

24
,9

18
,0

(6
0)

1,
9

(6
,4

)
0,

9
(2

,7
)

-
20

,8
(6

9)

26
-2

9.
09

.0
5

EO
2

14
0

42
11

,1
2,

1
0,

0
-

13
,2

7,
9

(2
6)

1,
5

(5
,0

)
0,

0
-

9,
5

(3
1)

27
-3

0.
09

.0
5

  E
O

3
15

0
45

19
,5

13
,0

9,
0

-
41

,5
13

,0
(4

3)
8,

6
(2

9)
5,

9
(2

0)
-

27
,6

(9
2)

12
-1

6.
05

.0
3

A
G

1
14

0
10

9
33

,4
14

,5
3,

0
2,

5
53

,5
23

,9
(3

1)
10

,4
(1

3)
2,

1
(2

,7
)

1,
8

(1
,7

)
38

,1
(4

9)

11
-1

4.
05

.0
4

A
G

2
97

79
13

,6
4,

9
2,

8
2,

2
23

,5
14

,0
(1

7)
5,

1
(6

,2
)

2,
9

(3
,5

)
2,

3
(2

,9
)

24
,2

(3
0)

11
-1

4.
05

.0
4

C
G

1
58

45
,2

18
,7

4,
5

0,
9

-
24

,2
32

,3
(4

1)
7,

8
(1

0)
1,

5
(2

,0
)

-
41

,7
(5

3)

08
-1

1.
07

.0
4

EG
1

92
,5

85
19

,4
15

,6
10

,8
-

45
,8

20
,9

(2
3)

16
,8

(1
8)

11
,8

(1
4)

-
49

,5
(5

4)



210 Tadeusz Marcinkowski, Stefan  Pietrzak

Straty amoniaku z obornika o symbolu CO1 gromadzonego 1–2 tyg. na płycie 
gnojowej i dostarczanego codziennie w niewielkich ilościach z obory, były mniejsze 
niż z obornika silnie przefermentowanego (BO1), zarówno w ujęciu ilościowym 
(mimo, że jego dawka była o ok. 30 % większa), jak i procentowym. Można 
przypuszczać, że było to wynikiem różnej szybkości procesów wydzielania się NH3 
do atmosfery w związku z krańcowo odmiennym  stopniem rozłożenia nawozów.  

W przebiegu dynamiki uwalniania się amoniaku z obornika, oprócz warunków 
meteorologicznych, decydujące znaczenie miał  czas, jaki upływał od chwili jego 
zastosowania do chwili wymieszania z glebą. W porównywalnych warunkach prze-
prowadzonych doświadczeń polowych (doświadczenia z obornikiem oznaczonym 
symbolami EO1, EO2 i EO3) wykazano, że straty azotu amoniakalnego z nawozu 
przykrytego glebą przed upływem doby od rozrzucenia, kształtują się na poziomie  
około 9,5%  zastosowanej dawki azotu ogółem. W podobnych warunkach, straty 
azotu z obornika zastosowanego w zbliżonej dawce 120 i 150 kg N ∙ ha-1 i przekryte-
go glebą po upływie trzeciej doby, były ponad dwukrotnie większe i kształtowały się 
na poziomie odpowiednio 20,7 i 27,6 % zastosowanej dawki azotu ogółem. Zatem 
ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych konieczność natychmiastowe-
go i bezwarunkowego wymieszania nawozu z glebą, zaraz po zastosowaniu, winna 
być bezwzględnie zalecana. Jednak najwyższe straty amoniaku - rzędu  49,5 % azotu 
ogółem - zanotowano podczas stosowania na użytki zielone gnojówki bydlęcej przy 
użyciu tradycyjnego wozu asenizacyjnego z zastosowaniem rozbryzgowej techniki 
aplikacji. Bezwzględne straty amoniaku, w zależności od zastosowanej dawki na-
wozów, kształtowały się w przedziale od 23,4 do 53,5 kg N-NH3∙ ha-1 co ostatecznie 
powodowało ubytki azotu rzędu od 24,2 do 49,5%  jego zawartości ogółem.  Skalę 
strat amoniaku potwierdzają wcześniejsze badania przeprowadzone przez Svensso-
na [1993], Amona i wsp. [2005], gdzie głównych przyczyn tak dużych strat azotu  
upatruje się  zarówno w wysokiej  zawartości azotu amonowego w gnojówce (tab. 
1) jak i w  zastosowanej  – rozbryzgowej technice aplikacji, która w przeciwieństwie 
do zalecanych obecnie technik doglebowej lub pasmowej, sprzyja wysokim stratom 
azotu [UN/ECE. Framework...., 2001]. 

Wnioski

1. Emisja amoniaku ze wszystkich badanych nawozów naturalnych była największa 
w okresie pierwszej doby po ich zastosowaniu.

2. Ulatnianie się amoniaku z obornika  było wyraźnie uzależnione od stopnia jego 
dojrzałości bądź też fazy mineralizacji co wiązało się głównie  ze sposobem i 
warunkami  przechowywania nawozu w gospodarstwie.

3. W zbliżonych warunkach przeprowadzonych doświadczeń polowych, straty 
amoniaku z obornika przykrytego glebą zaraz po zastosowaniu, kształtowały 
się na poziomie 9,5 % zawartości w nim azotu ogólnego. Straty amoniaku z 
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obornika o podobnych parametrach jakościowych jednak przykrytego glebą po 
upływie trzeciej doby, były  co najmniej dwukrotnie większe.

4. Najwyższe straty amoniaku, rzędu  49,5 % azotu ogółem w nawozie, występują 
przy nawożeniu gnojówką bydlęcą użytków zielonych przy zastosowaniu 
rozbryzgowej techniki aplikacji.
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Tadeusz Marcinkowski, Stefan  Pietrzak

AMMONIA LOSSES FROM CATTLE SOLID MANURE AND URINE 
AT DIFFERENT CONDITIONS OF THEIR UTILIZATION

Summary

Ammonia emission from agriculture, mainly connected with animal production, 
is still one of the most important global sources of nitrogen diffusion and environment 
pollution.

Ammonia losses accompany following stages of droppings management and 
utilization in a farm. In the years 2002-2005 in choosen dairy farms in Northern and 
North-East Poland ammonia emission was monitored using micrometeorological 
technique of passive dosimetry [Ferm 1995, Marcinkowski 2000]. Experimental 
fields in these farms were treated with different kinds of cattle dung and urine (their 
composition, period and way of storage were taken into account). Applied doses 
were from 22 to above 62 t∙ha-1. Urine was applied by splash plate spreader and dung 
– with P.T.O. driven farm manure spreader.It was pointed out the absolute ammonia 
nitrogen losses from dung (spread on stubble field after cereal in dose of 140 kg 
N∙ha-1 and covered with soil in 24 h) were about 13,2 kg N-NH3∙ha-1. Nitrogen losses 
from solid manure applied in doses of 120 and 150 kg N∙ha-1 but covered with soil 
after 72 h were two and even three times higher and were respectively: 24,9 and 41,5 
kg N-NH3∙ha-1. High ammonia losses (24,2 - 49,5% of initial total content of N) were 
noted when cattle urine was spread on grasslands in doses of 58 - 140 kg N∙ha-1. The 
scale of ammonia losses was confirmed by Svensson [1993], Amon et al. [2005] and 
Pietrzak [2005]. Results of their investigations indicate high content of N-NH3 in 
urine and the way of its application (using splash plate spreader – common method 
in Poland) as a reason of high nitrogen losses.

Doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski
IMUZ Falenty ŻOB w Elblągu
ul. Giermków 5, 82-300 Elbląg
e-mail<tamar@neostrada.pl>

 



Zawartość składników nawoZowych w glebie i 
wodZie spod Zagrody wiejskiej w świetle źródeł ich 

roZprasZania

Andrzej Sapek, Barbara Sapek

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

W latach 1993-2006 badano zawartość składników nawozowych w glebie oraz 
ich stężenie w wodzie gruntowej w zagrodach 32 gospodarstw rolnych. Gleby, w 
punktach przyjętych jako wzorcowe, zazwyczaj w pobliżu miejsc składowania 
nawozów naturalnych, były wyraźnie wzbogacone w azot mineralny, fosfor i potas. 
To powodowało zanieczyszczenie wody tymi składnikami. W analizowanych 
ponad 1100 próbkach wody gruntowej, pobranych z miejsc w pobliżu składowania 
obornika, stężenie składników nawozowych było wielokrotnie większe niż 
normalnie spotykane w wodzie z obszarów wiejskich. Średnie stężenie omawianych 
składników wynosiło 5,8 mg P-PO4 dm-3, 24 mg N-NO3 dm-3, 21mgN-NH4 dm-3 
i 427 mg K·dm-3. Nie stwierdzono poprawy jakości badanych wód gruntowych w 
ciągu 14 lat prowadzonych obserwacji. 

słowa kluczowe: gleba, nawozy naturalne, składowanie nawozów, woda gruntowa, 
zagroda wiejska

abstract 

The content of nutrients in soil and their concentrations in groundwater at 
farmstead have been investigated 32 farms during 1993-2006. The soils, particularly 
near the places farmyard manure deposited direct on ground, were evidently enriched 
in mineral nitrogen phosphorus and potassium. That resulted in groundwater 
contamination with these nutrients. The mean nutrient concentrations in more than 
1100 groundwater samples taken in the vicinity of manure heaps extended far beyond 
their concentrations normally found in waters from rural areas. The nutrient mean 
concentrations in this water were 5.8 mg P-PO4 dm-3, 24 mg N-NO3 dm-3, 21mgN-
NH4 dm-3 and 427 mg K·dm-3. No groundwater quality improvement was observed 
during 14 years of investigations. 
Key words: soil, manure, storage, groundwater, farmstead
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wprowadzenie

 Teren zagrody gospodarstwa rolnego, stanowi niewielka intensywnie 
użytkowaną powierzchnię, na którą rozpraszane są materiały i substancje różnego 
pochodzenia. Szczególne zainteresowanie zwraca się na substancje rozpraszane z 
łańcucha pokarmowego ludzi, zwierząt i roślin, wśród których dominują mineralne 
składniki pokarmowe roślin, zwane także składnikami nawozowymi. Największym 
źródłem składników nawozowych w zagrodzie są odchody zwierząt i powstające 
z nich nawozy naturalne rozpraszane na każdym etapie czynności związanych 
z ich powstawaniem, usuwaniem i składowaniem. Nawet poprawne składowanie 
nawozów naturalnych nie zabezpiecza jednak przed rozpraszaniem składników w 
wyniku gazowej emisji amoniaku, wycieków wody gnojowej do gruntu oraz gubienia 
nawozu na powierzchni zagrody. 
 Jednym z działań podjętych w programie Rolnictwo Polskie a Jakość Wody 
[PAWQP, 1992-1996] było usprawnienie gospodarowania nawozami naturalnymi. 
Najsłabszą stroną tego gospodarowania wówczas, jak i obecnie, było składowanie 
obornika i gnojówki. Obornik w decydującej większości gospodarstw składowano 
bezpośrednie na gruncie, a gnojówkę w zbiornikach, o małej na ogół pojemności 
i często nieszczelnych. Sukces w działaniu na rzecz usprawnienia zależał od 
współdziałania rolników i decydentów wszelkiego szczebla. Można to było osiągnąć 
tylko przez wykazanie skali zagrożeń oraz możliwości poprawy istniejącego wówczas 
stanu. Na początku wykazano złą jakość wody ze studni, wówczas jeszcze czerpanej 
jako woda do picia w większości gospodarstw. Tylko 27% próbek wody pobranych 
z 1560 studzien w 6 województwach odpowiadało wymaganiom stawianym wodzie 
do picia, głównie z powodu za dużego stężenia azotanów [Ostrowska i in., 1999, 
Sapek i n., 1993]. Założono, że przyczyną tego stanu jest rozpraszanie odchodów 
zwierzęcych na terenie zagrody, zwłaszcza z miejsc ich składowania. 
 Celem przedstawionej pracy jest omówienie wniosków z monitoringu wody 
gruntowej spod zagrody obrazujących stan obecny oraz sugerujących spodziewane 
zmiany.

Materiał i metody

 Badaniami, w latach 1993-2006 objęto 32 gospodarstwa w 8 gminach w 
województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i mazowieckim. Próbki gleby i 
wody pobierano w wyznaczonych „gorących miejscach”, bezpośrednio narażonych 
na rozpraszanie nawozów naturalnych. Ponadto, w celach porównawczych, 
pobierano próbki z punktów odniesienia narażonych pośrednio na zanieczyszczenie 
odchodami zwierzęcymi. W praktyce w gospodarstwie wyznaczano dwa różniące 
się punkty pobierania próbek wody gruntowej. Jeden, umiejscowiony w pobliżu (5 
– 10 m) pryzmy obornika i drugi w odpowiednim oddaleniu od składowiska nawozu, 
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by uniknąć jego bezpośredniego wpływu. Próbki wody gruntowej pobierano ze 
studzienek, którymi były perforowane rury plastikowe umiejscowione w glebie do 
głębokości 2,5 m. Starano się pobierać 3 do 6 serii próbek rocznie w wyznaczonych 
gospodarstwach w gminie. W próbkach wody oznaczano  pH i stężenia P-PO4, 
N-NO3, N-NH4, Cl, Na, K, Mg i Ca. Ponadto w latach 2003-2006 pobierano w 
samych zagrodach i ich otoczeniu próbki gleby z wierzchniej 20 cm warstwy oraz z 
profilów gleby do głębokości 150-200 cm. Próbkę  o objętości 25 cm3 odmierzano 
w specjalnym aparacie stosując nacisk równy 1,3 MPa [Patent Nr P. 344033, 
2005]. Świeżą próbkę traktowano 100 cm3 1% roztworu K2SO4, wytrząsano i w 
przesączu oznaczano  stężenie P-PO4, N-NO3 i N-NH4 za pomocą autoanalizatora 
przepływowego, SCALAR [2002]. Zawartość P-tot i K-tot oznaczano po trawieniu 
wysuszonej próbki gleby 60% HClO4 w temp. 210°C. Przyjmuję się, iż w tych 
warunkach przechodzi do roztworu prawie 95% fosforu zawartego w glebie i około 
30 do 50% potasu.
Wyniki
 Badania rozpoczęto w maju 1993 r. Już analizy pierwszych próbek wody 
gruntowej przy pryzmie obornika pobranych w gospodarstwach z gminy Baranowo 
w woj. Mazowieckim wykazały że stężenia K i Cl były prawie sto razy większe niż 
przeciętnie znajdowane w wodzie gruntowej spod użytków rolnych [Igras, 2004]. 
Analiza kolejnych 1184 próbek wykazała, iż woda gruntowa w pobliżu składowisk 
obornika miała bardzo duże stężenia składników nawozowych (tab. 1). 

Tabela 1.  rednie pH i st enie sk adników nawozowych (mg·dm-3) w próbkach wody 
gruntowej pobranych przy gnojowni i z punktów odniesienia zagrodzie 

Table 1.  Mean pH and nutrient concentrations (mg·dm-3) in groundwater samples taken 
by manure heaps and control point at farmstead 

Przy gnojowni,  manure heap  n = 1184 Kontrola  n = 429, 
 Control  n = 429 Sk adnik,

nutrient rednia
Mean V% Mediana 

Mediane
rednia
Mean V% Mediana 

Mediane
pH 7,1 9 7,0 6,9 8 6,9
P-PO4 5,8 162 1,95 0,95 195 0,29
N-NO3 24 146 10,5 12,6 157 4,2
N-NH4 21 272 1,3 2,8 362 0,24
Cl 305 108 201 77 103 49
Na 79 97 56 25 89 19
K 427 109 271 68 155 33
Mg 38 76 30 21 73 18
Ca 89 88 71 81 59 76
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Stosunek średnich stężeń P : N : K równał się 1 : 8 : 74, a mediany stężeń P : 
N : K = 1 : 6 : 140. Stosunki te były niewspółmiernie bardziej rozwarte niż stosunek 
zawartości tych składników w odchodach zwierzęcych, co wskazuje, iż straty 
potasu ze składowanych nawozów są największe, a fosforu najmniejsze. Niemniej 
stężenie fosforu w wodzie gruntowej w pobliżu składowisk obornika były od 10 
do 100 razy większe niż w wodach gruntowych i powierzchniowych z obszarów 
wiejskich oraz było do stu razy większe niż stężenie P-PO4 powodujące eutrofizację 
wód powierzchniowych. Stężenia N-NO3, aczkolwiek duże, przekraczały stężenie 
dopuszczalne w wodzie do picia tylko w 50% próbek. Bardziej niepokojące 
były bardzo duże stężenia N-NH4. Pochodziły one nie tylko bezpośrednio ze 
składowanych nawozów naturalnych, lecz także z rozkładu wymywanych  substancji 
organicznych. Średnie stężenie rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO) w tych 
wodach wynosiło 75 mg C·dm-3 [Sapek A., i Sapek B., 2005]. Stwierdzone stężenia 
K wskazują, że w bilansie potasu w gospodarstwie jego straty ze składowanych 
nawozów są istotne. Dewes [1997] twierdzi, że z obornika składowanego w pryzmie 
na polu okresie zimy traci się około 10% potasu. W wodzie gruntowej z punktów 
kontrolnych w zagrodzie stężenia składników nawozowych również przekraczały 
wszelkie normy (tab. 2). Stosunek średnich stężeń P : N : K równy 1 : 16 : 72 i 
mediany stężeń P : N : K równy 1 : 15 : 114 były podobny w odniesieniu P : K, 
a wskazywały na względne wzbogacenie tych wód w azot, zwłaszcza azotanowy. 
Niezależnie, więc od odległości od miejsc składowania nawozów naturalnych, woda 
gruntowa pod zagrodą była silnie wzbogacona w składniki nawozowe pochodzące z 
rozpraszania odchodów zwierzęcych na jej powierzchni. 
 Liczba lat nieprzerwanego pobierania próbek wody była różna w 
poszczególnych gminach od 3 do 10. Dlatego zmiany w średnich rocznych stężeniach 
składników w latach 1997-2006 mają nie tylko znaczenie w informacji o trendach, 
lecz i o niektórych prawidłowościach. 
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Rysunek 1 Średnie roczne stężenie składników nawozowych w próbkach wody gruntowej 
pobranych w pobliżu pryzmy obornika. a/ stężenie N-NO3 i N-NH4, b/ stężenie Cl, K i Na
Figure 1 Mean annual nutrient concentrations in groundwater samples taken near the 
manure heaps. a/ N-NO3 and N-NH4 concentrations, b/ Cl, K and Na concentrations
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W próbkach wody gruntowej, pobranych obok pryzm obornika, z początkowych 
lat badań, do roku 1999, dominowała azotanowa postać azotu mineralnego, by w 
następnych latach ustąpić dominacji postaci amonowej (rys. 1a). Średnie roczne 
stężenie K ulegało wahaniom ze słabym trendem ku zmniejszaniu, lecz każdego 
roku było większe od 300 mg K·dm-3 (rys. 1b).
 Dla zrozumienia pochodzenia znajdowanych dużych stężeń składników 
nawozowych pomocne było wykazanie zależności między nimi. Stężenie P-PO4 
wykazywało istotną korelację ze stężeniem N-NH4 i stężeniem K, zarówno w wodzie 
gruntowej obok pryzmy obornika (tab. 2) jak punktów kontrolnych w zagrodzie (tab. 
3). 

Tabela 2.  Wspó czynniki porz dku rang Spearmana, istotne przy p<0,5, dla zale no ci
mi dzy st eniami oznaczanych sk adników (mg·dm-3) w próbkach wody 
gruntowej z miejsc w pobli u gnojowni (n=1184) 

Table 2.  Spearman rang order coefficients, significant at p<0,05, for the relationship 
between the concentrations of assessed substances (mg·dm-3) in groundwater 
samples from places near the manure pads (n=1184) 

Sk adnik 
Nutrient P-PO4 N-NO3 N-NH4 Cl Na K Mg 

P-PO4

N-NO3 -0,24 
N-NH4 0,45 -0,43 
Cl 0,23 0,36 
Na 0,23 0,10 0,32 0,83 
K 0,48 0,44 0,74 0,72 
Mg 0,13 -0,09 0,31 0,67 0,66 0,45 
Ca -0,09 0,32 0,27 0,57 

Tabela 3.  Wspó czynniki porz dku rang Spearmana, istotne przy p<0,5, dla zale no ci
mi dzy st eniami oznaczanych sk adników (mg·dm-3) w próbkach wody 
gruntowej z miejsc kontrolnych w zagrodzie (n=429) 

Table 3.  Spearman rang order coefficients, significant at p<0,05, for the relationship 
between the concentrations of assessed substances (mg·dm-3) in groundwater 
samples from places near the manure pads (n=429) 

Sk adnik 
Nutrient PO4 N-NO3 N-NH4 Cl Na K Mg 

N-NO3

N-NH4 0,48 -0,29 
Cl 
Na 0,13 0,73 
K 0,44 0,39 0,23 0,25 0,34 
Mg -0,24 0,71 0,62 
Ca -0,20 0,57 0,49 -0,16 0,79 
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Zależność między stężeniami P-PO4 i N-NH4 w wodzie gruntowej obserwowana 
jest także pod użytkami zielonymi [Sapek A. i Sapek B., 2005]. Przypuszcza się, 
iż obecność amonu wspomaga utrzymanie fosforanów w roztworze i wynoszenie 
jego z układu. Zależność między stężeniami P-PO4 i K wynikała ze wspólnego 
źródła pochodzenia tych składników. Stężenie N-NO3 było ujemnie skorelowane 
ze stężeniem N-NH4, co jest odzwierciedleniem potencjału redoks w glebie pod 
zagrodą. Dominującą, wysoce istotną zależność stwierdzono między stężeniami K, 
Na i Cl. Te trzy składniki są głównie tracone ze składowanych nawozów i to na ogół 
w podobnych proporcjach. Dlatego znajdowane zależności wskazują na wspólne 
źródło ich pochodzenia. W przypadku stężenia potasu i chlorków zależność tę, po 
odrzuceni wyników skrajnych, opisano równaniem regresji 1 (rys. 2a):
                                     
                                    [K] = 157 + 0,80[Cl]       r = 0,65                                       1

w przypadku stężenia sodu i chlorków zależność tę, opisano równaniem 2 (rys. 2b):

                                     [Na] = 9,9 + 0,20[Cl]       r = 0,72                                       2
a w wieloczynnikowym równaniu regresji zmiennym istotnie uzależniającymi 
stężenie potasu w badanych wodach są stężenia sodu i chlorków (rów. 3):
 
                      [K] = 47 + 0,59[Cl] + 2,6[Na]     Skoryg. R^2 = 0,61                     3
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Nadmiar składników nawozowych w wodzie gruntowej pod zagrodą zależy od ich 
zawartości w glebie, lub dokładniej, od ich zatrzymywania lub uwalniania z gleby. 
Analizy chemiczne próbek gleby pobranych z miejsc w pobliżu gnojowni i punktów 

Rysunek 2 Rozrzut stężenia składników w próbkach wody gruntowej pobranych w pobliżu 
pryzmy obornika. a/ stężenia K i Cl, b/ stężenia Na i Cl

Figure 2 Distribution of nutrient concentrations in groundwater samples taken near the 
manure heaps. a/ K and Cl concentrations, b/ Na and Cl concentrations
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odniesienia na terenie zagrody w większości gospodarstw wykazały wyraźne 
wzbogacenie gleby w składniki nawozowe [Sapek, 2006]. Średnia zawartości azotu 
mineralnego (N-min) przekraczała 50 mg·dm-3 w 0-20 cm warstwie gleby w pobliżu 
gnojowni i była dwukrotnie większa niż w punkcie odniesienia (tab. 4). 

Tabela 4. rednie zawarto ci sk adników i pH w 0-20 cm warstwie gleby z gospodarstw 
demonstracyjnych1/ w sze ciu gminach, w próbkach z dwóch punktów 
monitoringowych – w pobli u gnojowni (1) i punktu odniesienia (2) 

Table 4. Mean nutrient contents and pH in 0-20 cm soil layer in samples taken from two 
monitoring points – near manure heap (1) and control point (2) from 
demonstration farms1/ in six counties 

Punkt (1) - Point (1) Punkt (2) - Point (2) 
Sk adnik
Nutrient 

Jednostka 
Unit 

rednia - 
mean V% rednia - 

mean V%

pH 6,73 a 17 6,28 b 19
N-NH4 mg·dm-3 5,22 a 308 2,95 a 179 
N-NO3 mg·dm-3 46,9 a 131 25,7 b 143
P-PO4 mg·dm-3 18,4 a 153 7,79 b 184
P-tot g·kg-1 1,24 a 56 1,01 b 50
1/ liczebno  - n = 56 (28 gospodarstw x 2 warstwy gleby, 0-10 cm i 10-20 cm), istotno  ró nic

zaznaczona ró nymi literami, 
1/ number - n = 56 (28 farms x 2 soil layers 0-10 cm and 10-20 cm), significances of differences 

are described with different letters,

Różnica między średnimi zawartościami N-NO3 w obydwóch punktach była 
istotna, a nieistotna między średnimi zawartościami N-NH4. Ten brak istności różnicy 
wynikał z dużych współczynników zmienności zawartości N-NH4 w obydwóch 
punktach. Dominacja postaci N-NO3 w wierzchniej warstwie gleby zanikała w 
głąb profilu na rzecz postaci N-NH4, której zawartość w glebie w pobliżu pryzmy 
zwiększała się skokowo w warstwie 100-150 cm przekraczając 180 mg N-NH4·dm-3 
(rys 3a). Zawartości N-min w glebie z punktów odniesienia były niewspółmiernie 
mniejsze, lecz również postać N-NH4 dominowała w profilu na głębokości poniżej 
50 cm (rys. 3b).



215Zawartość składników nawozowych w glebie i wodzie spod zagrody wiejskiej ...

Rysunek 3 Zawartość składników nawozowych w próbkach gleby zagrody pobranych 
w miejscach w pobliżu pryzmy obornika (a,c,e) i w miejscach odniesienia (b,d,f). 

ab/ zawartość azotu mineralnego (N-min = N-NH4 + N-NO3), cd/ zawartość fosforu 
rozpuszczanego w wyciągu 1% K2SO4 (P-WS), ef/ całkowita zawartość potasu (K-tot)

Figure 3 Nutrient content in soil samples from farmstead taken near the manure heaps 
(a,c,e) and control places (b,d,f). ab/ mineral nitrogen content (N-min = N-NH4 + N-NO3), 
cd/ content of phosphorus soluble in1% K2SO4 extract (P-WS), ef/ total potassium content 
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 Średnia zawartość P-PO4 rozpuszczalnego w 1% K2SO4 była około dwukrotnie 
większa w glebach w pobliżu pryzmy obornika niż w glebach z punktów odniesienia 
(tab. 4). Ta postać P-PO4 w profilu gleby w pobliżu pryzmy uległa kilkakrotnemu 
nagromadzaniu dopiero na głębokości 50-150 cm (rys. 3c). Takiego nagromadzenie nie 
obserwowano w glebie odniesienia (rys. 3d). Średnia zawartość całkowitego fosforu 
(P-tot) była istotnie większa w glebach w pobliżu pryzm obornika niż w glebach 
z punktów odniesienia . Takiej różnicy nie stwierdzono dla całkowitej zawartości 
potasu. Fosfor całkowity, w odróżnieniu od potasu całkowitego, nagromadzał się w 
wierzchniej warstwie gleby (rys. 3ef).

 dyskusja

Azotany są uważane jako główne zagrożenie w rozważaniu wpływu rolnictwa na 
jakość wody. Pogląd ten uległ pełnej akceptacji po wdrożeniu w Polsce Dyrektywy 
Azotanowej w 2004 r., wydanej zresztą jeszcze w 1990 r. Grunty uprawne i 
gospodarowanie na nich, postrzega się jako główne, lub jedyne, źródło azotanów 
w wodach gruntowych i kolejno w powierzchniowej. Za zanieczyszczanie wód 
fosforanami obwinia się gospodarkę komunalna, czyli działalność bytową człowieka. 
Nie wypracowano dotychczas poglądu na  nadmierne  stężenie potasu w wodzie, 
aczkolwiek stężenia większe niż 12 mg K·dm-3 w wodzie do picia i większe niż 12 mg 
K·dm-3 w wodach podziemnych, dyskwalifikują ich jakość. Dopiero zwrócenie uwagi 
na produkcję zwierzęcą uświadomiło jej rolę jako źródła rozpraszania składników 
nawozowych do atmosfery w postaci amoniaku [Sapek, 1995] oraz pozostałych 
składników do wód gruntowych [Sapek i Sapek, 2006]. Miejscem, w którym 
następuje rozpraszanie składników nawozowych z produkcji zwierzęcej, głównie 
z odchodów zwierzęcych, jest głównie zagroda wiejska. Czternastoletnie badania 
wykazały, że woda gruntowa spod całej zagrody jest mocno wzbogacona w składniki 
nawozowe. Największe wzbogacenie następuje w pobliżu miejsc składowania 
nawozów naturalnych, zwłaszcza, gdy są one składowane bezpośrednio na gruncie.. 
Wzbogacenie wody w pobliżu pryzmy obornika następuje w stosunku P : N : K = 1 : 
8 : 74, bardziej rozwartym niż ich zawartość w odchodach zwierzęcych. Przytoczony 
stosunek stężeń jest jedynym ścisłym rozpoznaniem wpływu składowania nawozów 
naturalnych na jakość wody gruntowej i ewentualnie gleby. Nieznane są ilości 
składników wymytych z nawozów i ich ładunki wnoszone do wody gruntowej. Tak 
samo jak nieznane są losy tych ładunków, zwłaszcza ilości składników, które trafiają 
do zasobów wody podziemnej i do zasobów wody powierzchniowej. Dewes [1997] w 
wycieku z obornika składowanego w pryzmie na polu stwierdził następujące średnie 
stężenia składników nawozowych: azotu całkowitego – 1139, w tym amonowego 
– 755, fosforu całkowitego – 334 oraz potasu – 5921 mg·dm-3. Stwierdzony przez 
Dewesa stosunek stężeń niż jest węższy stwierdzono w badanych wodach gruntowych.
Średnie stężenia fosforanów i azotanów, nawet w wodzie z punktów kontrolnych 
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w zagrodzie przekraczają stężenia krytyczne określone Dyrektywą Azotanową 
[Rozporządzenie, 2004] i powodują zaliczenie wody spod zagrody do najgorszej 
V klasy jakości wody podziemnej, a zwłaszcza powierzchniowej [Rozporządzenie, 
2004]. Dodatkowymi czynnikami powodujących dyskwalifikację badanych wód 
gruntowych jest bardzo duże w nich stężenie potasu, a także amonu. 

wnioski

1. Gleba zagrody, zwłaszcza w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych 
jest wyraźnie wzbogacona w azot mineralny oraz rozpuszczalny i całkowity 
fosfor.

2. Zagroda wiejska, a zwłaszcza składowane nań nawozy naturalne są liczącym 
się źródłem zanieczyszczania fosforem, azotem i potasem, a także chlorkami i 
sodem wody gruntowej pod zagrodą. To powoduje, iż jakość wody gruntowej 
spod całej zagrody jest zdyskwalifikowana według obowiązujących w Polsce 
normatywów. 

3. Nie stwierdzono, by jakość te wody uległa poprawie w czasie 14 lat prowadzonych 
badań. 

4. Średni stosunek stężeń P : N : K w wodzie gruntowej w pobliżu pryzm obornika 
wynosi 1 : 8 : 74, a wodzie w punktach odniesienia1 : 15 : 114. 
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BILANSE AZOTU I POTASU NA PASTWISKACH 
I PRZENIKANIE ICH ZWIĄZKÓW DO WÓD GRUNTOWYCH

Zbigniew Wasilewski, Jerzy Barszczewski

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań (1996-1998) nad bilansowaniem 
azotu i potasu na pastwisku o zróżnicowanym  obciążeniu wypasem oraz na łące. 
Określono również zawartość tych pierwiastków w roztworze glebowym, pobieranym 
z poziomu nienasyconego (spoza ryzosfery - 70 cm od powierzchni gleby).

Stwierdzono, że nawet duże dawki azotu stosowane na pastwiska mogą być w 
pełni wykorzystane i nie stanowią zagrożenia dla wód gruntowych (środowiska), 
a zagrożenie powstaje wówczas, kiedy stosuje się wysokie obciążenie pastwisk 
wypasem .Ilość azotanów, amoniaku i potasu przenikających do wód gruntowych 
na pastwisku spasanym z mniejszym (zalecanym) obciążeniem była porównywalna 
ze stwierdzoną w roztworze glebowym pod użytkiem kośnym i nie przekraczała 
dopuszczalnych norm.
Słowa kluczowe: wypas, obciążenie pastwisk, bilans azot, bilans potasu.

Abstract

The paper presents the results of three-year studies (1996 – 1998) concerned 
the nitrate and potassium balances on pasture with two levels of fertilization and 
two levels of loading the pasture by animals and on meadow. The contents of these 
nutrients in soil extract, taken from insaturated level (70 cm from soil surface)was 
measured as well. The results show that even high doses of nitrogen applied on 
pastures  can be fully utilized and didn’t pollute the ground water (environment). 
Danger of ground water pollution is when animal density is too big, what can 
happened during grazing by fodder dosing. Amount of nitrates, ammonium and 
potassium leached to the ground water on the pasture with smaller (recommended) 
density was comparable with amount this nutrients in soil extract under meadows 
and it didn’t  exceed allowable norms.  
Key words: grazing, density, balances, nitrogen, potassium, nitrate nitrogen, 
ammonium nitrogen.
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Wstęp

Ilość pozostawianych na pastwisku odchodów zależy od czasu trwania wypasu 
w ciągu doby, masy ciała wypasanych zwierząt i jakości spasanej paszy. Pasąca się 
krowa pozostawia na pastwisku, jeżeli wypas trwa około 10-12 godz. na dobę, ok. 
10-12 kg świeżych łajniaków oraz ok. 8 l moczu, natomiast w ciągu roku, jeżeli jej 
wydajność wynosi 6 i więcej tys. kg mleka, wydala w odchodach stałych i płynnych, 
wg. Pietrzaka [2005], 119,3 kg N czyli 0,327 kg N w jednym dniu. Z tej ilości na 
sezon pastwiskowy trwający 160 dni przypada 52,3 kg N, a po uwzględnieniu 10-12-
godzinnego wypasu dziennie, wyniesie to ok. 26 kg N. Wykorzystanie składników 
nawozowych z pozostawianych odchodów szacuje się na ok. 50% azotu, ok. 70% 
potasu i 100% fosforu.

Bilansowanie obiegu azotu na pastwiskach jest niezwykle ważne ponieważ jego 
ilość retencjonowana w organizmie zwierzęcym na skutek przyrostu masy ciała lub 
produkcji mleka nie przekracza zwykle 5% N znajdującego się w zjadanej paszy. 
Nadmiar tego składnika ulega rozproszeniu i część związków azotu może rzenikać do 
wód gruntowych pogarszając ich jakość. Dopuszczalna zawartość N-azotanowego w 
wodach do picia i na potrzeby gospodarcze [Rozporządzenie ..., 2004] nie powinna 
przekraczać 5 mg·dm-3,  a N-amonowego 0,5 mg·dm-3. a straty azotu i potasu na 
pastwiskach największy wpływ ma nawożenie, zwłaszcza niewłaściwie stosowane 
(dawki, terminy), następnie duża zawartość  substancji organicznej w glebie, 
wiązanie azotu atmosferycznego i odchody zwierzęce. Dla przykładu, w miejscach 
pozostawiania odchodów płynnych (mocz), zawartość azotu mineralnego w glebie 
może chwilowo dochodzić do 500 kg⋅ha-1 N [Spatz, 1992]. 

Celem podjętych badań było zbilansowanie N i K na pastwiskach dla krów 
mlecznych, z wypasem przy dwóch poziomach obciążenia i nawożenia N oraz na 
łące i określenie zawartości tych pierwiastków w roztworze glebowym pobieranym 
spoza ryzosfery roślinności pastwiskowej. 

Materiał i metody badań

Ścisłe doświadczenie łanowe prowadzono w latach  1996-1998 na produkcyjnym 
pastwisku trwałym w ZD MUZ w Falentach w siedlisku grądu właściwego. Glebę 
stanowiła czarna ziemia zdegradowana wytworzona z piasku gliniastego lekkiego 
pylastego. Odczyn  gleby w warstwie 0-20 cm wynosił 6,8 pH.Zwierciadło wody 
gruntowej w omawianych latach układało się nisko 123-157 cm i tylko chwilowo 
w okresie wczesnej wiosny ok. 60-70 cm. Ilość opadów oraz średnie temperatury 
powietrza zestawiono w tabeli 1. Wynika z niej, że najmniej opadów zanotowano 
w pierwszym roku badań (o ok. 100 mmm w porównaniu z latami następnymi). 
Natomiast najcieplejszym okazał się ostatni rok badań. Najwięcej opadów 
stwierdzano w lipcu a najcieplejszymi miesiącami były lipiec i sierpień.
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W 2 czynnikowym doświadczeniu pierwszym czynnikiem były sposoby 
użytkowania pastwiska : A – wypas krów, obciążenie 31 t⋅ha-1 m. c. (62 DJP), B 
– wypas krów, obciążenie 67 t⋅ha-1 m. c. (134 DJP), C - wypas krów na pastwisku 
produkcyjnym, obciążenie ok. 25 t⋅ha-1 m. c. (50 DJP), D - użytkowanie kośne , a 
drugim dawki nawozów azotowych 120 i 240 kg N*ha-1,

Azot  stosowano na użytku wypasanym  w 4 dawkach po 30 i 60 kg⋅ha-1, a na 
użytku kośnym w trzech dawkach po 40 i 80 kg⋅ha–1. Na każdej kwaterze stosowano 
jednakowe nawożenie fosforem w ilości 90 kg⋅ha-1 P2O5 jednorazowo wczesną wiosną i 
potasem w ilości 120 kg⋅ha-1 K2O w dwóch równych dawkach po 60 kg·ha-1 wiosną i po II 
wypasie, a na użytku kośnym w trzech równych dawkach po 40 kg·ha-1 wysiewanych 
wiosną oraz pod II i III pokos. Wypas zwierząt na obiekcie A trwał średnio 2-3 dni w 
rotacji (12 dni w sezonie), a na obiekcie B 1 dzień (5 dni w sezonie). Wypas zwierząt 
w ciągu doby trwał 10-12 godzin.

W założeniach do bilansu [Pietrzak, 2005] przyjęto, że 1% udziału roślin 
motylkowatych w runi wnosi do gleby 2 kg N, mikroorganizmy glebowe wiążą 
10 kg⋅ha-1 N, a wnoszenie N i K z opadem podano wg danych IMUZ dla Falent 
(odpowiednio 15,3 i 3,7 kg⋅ha-1). Roztwór glebowy pozyskiwano z podciśnieniowych 
aparatów z ceramicznymi kubkami porowatymi [Pietrzak, 1995] zainstalowanymi 
poniżej ryzosfery, na głębokości 70 cm. Stężenie N i K określano metodą 
kolorymetryczną za pomocą fotometru LF 204.

Tabela 1. Opady i średnie temperatury powietrza w Falentach
Table 1. Total precipitation and mean air temperatures in Falenty.

Lata
Years

Suma opadów 
Total precipitation mm

Średnia temperatura powietrza oC
Mean air temperatures

m-ce IV – X
months IV-X

I – XII
I-XII

m-ce IV – X
months IV-X

I – XII
I-XII

1996
1997
1998

444,6
535,8
455,6

534,4
661,8
644,2

13,7
13,3
14,1

7,0
8,1
8,4

Średnio
Mean 478,7 613,5 13,7 7,8
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Wyniki badań

Na doświadczalnych obiektach pastwiskowych oraz pastwisku produkcyjnym 
corocznie uzyskiwano 5 pełnych rotacji (wypasów), a na obiekcie kośnym trzy 
pokosy. Wielkość rocznych plonów suchej masy zależała od poziomu nawożenia N 
(Tab. 2 ). Nie stwierdzono mających praktyczne znaczenie różnic wielkości plonów 
na pastwisku w zależności od obciążenia (obiekty A i B). Zdecydowanie większe 
plony suchej masy uzyskano na obiekcie koszonym niż na pastwisku (o ponad 51%  
pod wpływem mniejszej dawki azotu i o 20-26% pod wpływem  większej dawki). 
Ruń pozyskiwana z obiektów nawożonych większą dawką azotu charakteryzowała 
się mniejszą zawartością suchej masy.

Tabela 2. Średnie plony suchej masy (t⋅ha-1) oraz zawartość w nich N i K (g·kg-1 
s.m.)

Table 2.  Mean dry matter yields (t·ha-1) and content N and K (g·kg-1 d.m.)

Pastwisko  Pasture Łąka (D) Meadow D

A B
N-1 N-2

N-1 N-2 N-1 N-2

Plon s.m. t⋅ha-1

D.m. yield (t·ha-1) 6,42 9,22 6,37 9,75 9,73 11,71

Zawartość N (g·kg-1 s.m.)
N contents (g·kg-1 d.m.)
Zawartość K (g·kg-1 s.m.)
K contents (g·kg-1 d.m.)

37,3

34,1

43,2

36,5

37,8

35,0

43,9

31,3

33,0

30,6

35,6

20,5

Głównymi składnikami bilansu azotu są po stronie przychodów jest nawożenie 
mineralne i naturalne w postaci pozostawianych przez zwierzęta odchodów, opad 
atmosferyczny oraz wiązanie wolnego N przez rośliny motylkowate i mikroorganizmy 
glebowe (tab. 3). Po stronie rozchodów jest ilość azotu w pozyskiwanych plonach. 
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Wyliczone bilanse azotu są we wszystkich przypadkach ujemne co oznacza, że 
więcej tego składnika wynoszono z plonami niż dostarczano w opisanych elementach 
przychodu. Gorsze bilanse stwierdzono na obiektach nawożonych większą dawką 
azotu niż mniejszą zarówno na łące jak i na pastwiskach, i to niezależnie od ich 
obciążenia. Stosując 240 kg N, uzyskiwano bardzo duże i bogate w azot (białko) 
plony. Zdecydowanie gorsze bilanse stwierdzono na łące niż na pastwiskach. Tylko 
na pastwisku produkcyjnym bilans tego składnika był prawie zerowy (nadwyżka 3,6 
kg·ha-1). Wynoszenie azotu z plonem średnio w ciągu trzech lat było bardzo duże, 
sięgające na obiektach nawożonych mniejszą dawką tego składnika ok. 240 kg na 
pastwiskach i 321 na łące. Pod wpływem dawki podwojonej wynoszenie to sięgało 
400-430 kg⋅ha-1 na pastwiskach i blisko 420 na łące. 

Podobne zależności lecz na znacznie większą skalę stwierdzono w przypadku 
bilansów potasu (Tab 4) . Wszystkie wykonane bilanse tego składnika są ujemne, przy 
czym większe wyczerpywanie potasu z gleby stwierdzono pod wpływem nawożenia 
wyższą dawka azotu oraz na łące niż na pastwisku. Obciążenie pastwisk, tylko w 
przypadku większej dawki azotu, wpływało ograniczająco na wyczerpywanie potasu 
z gleby.

Tabela 3. Bilans azotu na pastwiskach i łące (kg·ha-1)
Table 3. N- balances on pastures and meadow (kg·ha-1) 

Wyszczególnienie
Specification

Pastwisko 
Pasture Łąka

MeadowA B Cx/

N1 N2 N1 N2 N1 N1 N2

Wnoszenie azotu (X) N Input (X)
Nawozy mineralne,
Mineral fertilizers 120 240 120 240 118 120 240

Odchody zwierząt,
Animal excreta 59,4 59,4 61,9 61,9 46,7 - -

Opad atmosferyczny,
Precipitation 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Rośliny motylkowate,
Papilionaceous 8,0 4,0 4,0 2,0 9,6 4,0 2,0

Mikroorganizmy, 
microorganisms 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Razem, Total 212 328 211 329 200 149 267
Wynoszenie z plonem, 

Outputs with cropsxx/ (Y) 239 398 240 428 196 321 416

Saldo bilansu , 
Balance (B = X – Y) -26,8 -69,6 -29,6 -98,8 +3,6 -171 -149

x/ dane tylko z ostatniego roku badań, only last year datas;
xx/ na pastwisku plon tylko spożyty przez zwierzęta, a na łące całkowity, on the pasture – only crop 
consumed by animals, on the meadow – total crop.
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Tabela 4. Bilans potasu na pastwiskach i łące (kg·ha-1)
Table 4. K – balance on pastures and meadow (kg·ha-1)

Wyszczególnienie
Specification

Pastwisko 
Pasture Łąka

meadow
A B Cx/

N1 N2 N1 N2 N1 N1 N2

Wnoszenie potasu (X),
K Input (X)

Nawozy mineralne,
Mineral fertilizers 100 100 100 100 84,6 100 100

Odchody zwierząt, 
Animal excreta 44,6 44,6 47,0 47,0 48,0 - -

Opad atmosferyczny, 
Precipitation 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Razem, Total 148 148 150 150 136 103 103

Wynoszenie z plonemx/ 
Output with cropsx/(Y) 218 336 223 305 168 297 240

Saldo bilansu (B = X - Y)
Balance (B=X-Y) -70,5 -188 -72,3 -154 -31,7 -193 -136

x/ objaśnienia pod tabela 3, explanations under table 3. 

Mimo tak dużej ilości azotu i potasu wynoszonego z plonem występowały straty 
tych składników na skutek wymywania, co zostało udokumentowane zawartością 
N i K w roztworze glebowym pobieranym w sezonach wegetacyjnych lat badań 
(tab. 5). Największe stężenia azotu azotanowego, ponad dwukrotnie przekraczające 
dopuszczalne normy dla wody w I klasie jakości, stwierdzono w roztworze glebowym 
na pastwisku B, gdzie stosowano wysokie obciążenie oraz wielokrotny wzrost 
zawartości azotu amonowego, kwalifikujący roztwór do III klasy. Na pastwisku z 
zalecanym obciążeniem oraz na łące stężenia azotanów pozwalały na zaliczenie 
roztworu do I klasy jakości wód podziemnych, a czy azotu amonowego do II klasy. 
Zawartość potasu w roztworze glebowym na porównywanych pastwiskach oraz na 
łące były niewielkie, mieszcząc się w I klasie jakości wód podziemnych.
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Tabela 5. Zawartość (mg·dm-3)  N i K w roztworze glebowym (śr. z lat badań i se-
zonu pastwiskowego)

Table 5. K and N contents (mg·dm-3) in soil extract (years of study and grazing sea-
son average)

Zawartość
Content

Pastwisko Pasture Łąka (D)
Meadow (D)A B C

N2 N2 N2

N-NO3 8,7 21,3 - 10,0

N-NH4 0,38 1,11 - 0,05

K 9,4 4,9 - 7,2

W badaniach Sapek B. i Pietrzaka (1996)  prowadzonych na łące trwałej w 
Falentach stężenie azotu azotanowego po nawożeniu saletrą amonową w ilości 
240 kg⋅N ·ha-1 wynosiło w pierwszym roku 7,1 a w drugim 2,9 mg⋅dm-3. Autorzy 
ci stwierdzają, że wielkość strat azotu azotanowego zależy w znacznym stopniu 
od uwilgotnienia gleby, stymulującego wielkość plonów i pobieranie składników 
pokarmowych przez roślinność.

W sezonie pastwiskowym, zdecydowanie duże wymywanie N-azotanowego 
stwierdzono na wszystkich badanych obiektach w lipcu i wrześniu, natomiast N-
amonowego w drugiej połowie lata, tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu ale tylko na 
pastwiskach (tab. 6).  Mogło toynikać ze zwiększonej ilości opadów w tych okresach 
i intensywnego przemywania profilu glebowego wodami infiltracyjnymi. Dla 
przykładu, w omawianych latach (1996-98), w lipcu spadło odpowiednio 95, 271 i 
106 mm deszczu. Były to w większości opady o charakterze burzowym.

W warunkach wypasu z mniejszym obciążeniem, zagrożenie zanieczyszczeniem 
wód gruntowych związkami azotu jest porównywalne z użytkiem kośnym. Na  
pastwiskach z dużym obciążeniem przypadającym na jednostkę powierzchni, może 
wystąpić pogorszenie jakości wody gruntowej poprzez przemieszczające się labilne 
formy azotu. Szczególnie niekorzystne skutki wypasu mogą wystąpić również, 
gdy potrzeby pokarmowe stada znacznie przekraczają możliwości plonotwórcze 
pastwiska. W takich warunkach, zwierzęta  bardzo silnie przygryzają ruń, dużo 
chodzą w poszukiwaniu paszy, a składniki nawozowe z pozostawianych odchodów 
tylko w niewielkim stopniu są pobierane przez silnie przygryzioną roślinność i w 
większości mogą być wymywane. 
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Tabela 6. Sezonowe zmiany zawartości azotu i potasu w roztworze glebowym na 
pastwisku i łące (mg·dm-3)

Table 6.  N and P contents seasonal changes in soil extracts on pasture and 
meadow (mg·dm-3)

M-ce
Months

N-N03 N-NH4 K

Pastwisko
Pasture Łąka D

Meadow 
D

Pastwisko
Pasture Łąka D

Meadow
D

Pastwisko
Pasture Łąka D

Meadow
DA B A B A B

IV
V
VI 
VII 
VIII 
IX 
X

11,1
-

8,7
5,1
2,8

20,6
4,6

7,1
-

5,8
15,9
4,7

44,7
7,1

7,6
-

2,9
7,7
4,0

27,0
7,0

0,07
-
-

0,83
0,45
0,17

Ślady
 

0,02
-

ślady
1,01
1,45
0,90

Ślady 

0,10
-

0,02
0,09
0,21
0,12

Ślady

7,0
-
-

13,7
11,6
12,1
9,9

4,3
-

1,9
3,2

17,5
3,4
4,1

6,1
-

1,5
2,5
1,8
7,2

10,7

Wnioski

1. Na wielkość wymywanego do wód gruntowych azotu azotanowego i 
amonowego decydujący wpływ miało wysokie obciążenie pastwiska stadem 
wypasanych krów; na pastwisku obciążonym wielkością zalecaną dla praktyki 
rolniczej takiego zjawiska nie stwierdzano – wielkości traconego azotu były 
porównywalne z ilością oznaczaną na użytku kośnym.

2. Obliczone bilanse azotu i potasu były ujemne, nawet w przypadku nawożenia 
w ilości 240 kg·ha-1 N, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi 
składnikami na pastwiskach właściwie użytkowanych, tj. w warunkach 
obciążenia nie przekraczającego 60 krów na 1 ha (ok. 30 t masy ciała na ha) i 
wypasu tylko dziennego.

3. Większego zagrożenia skażeniem wód gruntowych na pastwiskach i łące 
można oczekiwać w okresie lata (lipiec, sierpień i wrzesień) tj. w miesiącach o 
słabnącej intensywności wegetacji roślin oraz występowaniu dużej ilości opadów 
sprzyjających ich wymyciu z wierzchnich poziomów profilu glebowego. 
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Zbigniew Wasilewski, Jerzy Barszczewski

THE BALANCES OF N AND K ON PASTURE AND LEACHING THESE 
ELEMENT TO GROUND WATER

Summary

Conducted studies proved negative nitrogen balance on both of experimental 
pastures and meadow. Its values was deterioration on objects with high N fertilization. 
Negative K balances noticed on all the objects, and it was caused by N fertilization 
on pastures.  

The results show that even high doses of nitrate applied on pastures  can be fully 
utilized and didn’t make danger of pollution the ground water (environment). Danger 
of ground water pollution is when animal density is too big (too much animals on 
too small surface), what can happened during grazing by fodder dosing. Amount of 
nitrates, ammonium and potassium leached to the ground water on the pasture with 
smaller (recommended) density was comparable with amount this nutrients in soil 
extract under meadows and it didn’t  exceed allowable norms.  

Zbigniew Wasilewski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
05 – 090 Raszyn
e-mail: z.wasilewski@imuz.edu.pl


	Nawozy i s   tr tyt1.pdf
	SpispracNawozy.pdf
	PAJĄK-1.pdf
	waremko-1.pdf
	k.pdf
	dach-1.pdf
	romaniuk-1.pdf
	rogui-1.pdf
	fot-1.pdf
	gonei-1.pdf
	jankowia-1.pdf
	martyniukr-1.pdf
	mercik-1.pdf
	rutkowska-1.pdf
	szulc-1.pdf
	wes-1.pdf
	mazur-1.pdf
	pitrzakr-1.pdf
	marc-1.pdf
	sapek-1.pdf
	wwsilewski-1.pdf



