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Wstęp

Dobra praktyka rolnicza, której celem jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzą-
cymi z rolnictwa, polega na optymalizacji zarządzania azotem ze wszystkich źródeł, a przede wszystkim 
z nawozów. w rolnictwie do celów nawozowych mogą być stosowane różnego rodzaju substancje zawie-
rające azot organiczny. zalicza się do nich m.in.: nawozy naturalne (organiczne), organiczno-mineralne, 
pofermenty z biogazowni oraz odpady i produkty uboczne, spełniające wymagania jakościowe zawarte 
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu Ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

racjonalne gospodarowanie tymi środkami nawozowymi wpływa korzystnie na żyzność gleby i plono-
wanie roślin. Jednocześnie pozwala obniżyć koszty produkcji, ograniczając zużycie nawozów azotowych 
mineralnych.

RODZaje NaWOZóW NatuRalNych:

q Nawóz naturalny stały:
n obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą, 
n pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich; 

q Nawóz naturalny płynny:
n gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody, 
n gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt).

wszystkie stosowane w gospodarstwie nawozy naturalne muszą być przechowywane w odpowied-
nim miejscu. powinny być umieszczone w bezpiecznej odległości od studni stanowiącej źródło zaopa-
trzenia w wodę dla ludzi i zwierząt oraz od zabudowań i granic gospodarstwa. Miejsca do przechowywa-
nia nawozów naturalnych powinny mieć odpowiednią pojemność magazynową, wynikającą z potrzeby 
składowania nawozów naturalnych w okresie jesienno-zimowym, w którym zakazane jest ich stosowa-
nie. Konstrukcje te powinny mieć boki i dno wodoszczelne i być wykonane z materiału odpornego na 
naciski i uderzenia związane z gromadzeniem i usuwaniem nawozów oraz posiadać zabezpieczenia 
chroniące przed niezamierzonym przemieszczaniem się gromadzonych nawozów poza ich obręb.

Miejsca do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny być zlokalizowane w terenie, w którym nie 
gromadzą się wody opadowe. Dojazdy powinny być utwardzone i posiadać spadki na zewnątrz tych budowli dla 
odprowadzania wód opadowych.

spOsOby gROMaDZeNIa NaWOZóW NatuRalNych stałych

q płyta obornikowa to konstrukcja służąca do przechowywania nawozów naturalnych stałych: obornika i po-
miotu ptasiego w taki sposób, aby jakiekolwiek wycieki nie przedostawały się do gruntu czy wód. prawidłowo 
wybudowane płyty powinny być wyposażone w ścianki oporowe (od 30 do 200 cm), studzienki umożliwiające 
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czasowe gromadzenie się wód gnojowych, zbiorcze studzienki rewizyjne (rezerwowe), które zbierają wody 
gnojowe i odprowadzają je do zbiornika na gnojówkę. zaleca się, żeby płyty podłogi były nachylone min. 1% 
w kierunku rowka ściekowego oraz 0,5-1,5% w rowku w kierunku studzienki. 

q płyta gnojowa z izolacją wykonaną z folii zbrojonej z krawężnikami to konstrukcja, która ma służyć 
składowaniu obornika oraz pomiotu ptasiego. oparta jest na wykorzystaniu wzmocnionej folii pod odpo-
wiednio przygotowane wcześniej podłoże. Składowiska obornika czy pomiotu ptasiego będą wyłożone 
płytami krawężnikowymi, a odcieki z pryzmy (gnojówka) będzie odprowadzana przy pomocy drenażu do 
studzienki. 

q składowanie obornika z odizolowanym od gruntu podłożem denitryfikacyjnym (redukującym nieorga-
niczne formy azotu) polega na przechowywaniu nawozów naturalnych stałych, w tym pomiotu ptasiego oraz 
odchodów zwierząt futerkowych. obornik jest przechowywany w pryzmie posadowionej na podłożu stano-
wiącym mieszaninę gleby i trocin (podłoże denitryfikacyjne), umieszczonym w wykopie wyłożonym folią 
(geomembraną).

| Ważne, aby powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych umożliwiała 
przechowanie ich przez okres 5 miesięcy.

spOsOby gROMaDZeNIa NaWOZóW NatuRalNych płyNNych
q Zbiorniki betonowe składają się z: płyty dennej, płaszcza, masztu i przykrycia. płyta denna powinna mieć 

minimalną grubość 20 cm. posadowiona jest na warstwie filtracyjnej z zagęszczonego piasku oraz na war-
stwie betonu podkładowego o grubości minimum 5 cm. zbiornik przykryty jest powłoką elastyczną. powłoka 
oparta jest na maszcie zakończonym głowicą, umieszczonym w środku zbiornika oraz na górnej części 
ściany. w powłoce umieszczony jest otwór rewizyjny oraz otwór wentylacyjny. 

q laguna na gnojowicę ma postać dużego zagłębienia w ziemi wyłożonego trwałą, odporną na działanie gno-
jowicy, folią. powierzchnię gnojowicy lub gnojówki w lagunie można przykryć folią lub samoukładającymi się 
elementami z tworzyw sztucznych, lecz trzeba pamiętać o otworach wentylacyjnych, dzięki którym nadmiar 
gazu znajduje ujście. 

q elastyczne zbiorniki workowe wykonane są z włókna poliesterowego o bardzo dużej wytrzymałości na roz-
rywanie oraz na wpływ warunków atmosferycznych i środowiskowych. trwałość takich zbiorników szacuje 
się na 20 lat. Dodatkowo muszą posiadać rury doprowadzające i odprowadzające oraz otwory wentylacyjne. 
zbiorniki workowe są bardzo dobrym rozwiązaniem do magazynowania masy pofermentacyjnej z biogazowni. 
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ponadto zamknięte zbiorniki na nawozy naturalne płynne powinny mieć: 
n dno i ściany nieprzepuszczalne, 
n przykrycie, z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce, lub ich części znajdujących się pod 

budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego, tj. kanały 
gnojowicowe.

| Ważne, aby pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne umożliwiała przechowanie ich 
przez okres 6 miesięcy.

Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zamkniętych 
zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylo-
tów wentylacyjnych, powinny wynosić co najmniej:
od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m 
od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach 10 m

od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu 
artykułów rolno-spożywczych  15 m

od granicy działki sąsiedniej 4 m
od budynków magazynowych na paszę i ziarno 5 m
od silosów na zboże i pasze 5 m
od silosów na kiszonki 5 m
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alternatywnym sposobem przechowywania nawozów naturalnych jest pryzma tymczasowa bez-
pośrednio na gruncie rolnym. takie rozwiązanie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia utwo-
rzenia pryzmy, przy czym układa się ją najlepiej na płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, 
w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegowej wód 
powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód. obowiązkiem składowania pryzmy jest zaznaczenie 
jej na danej działce, zrobienie szkicu i przechowywanie dokumentacji przez okres 3 lat. ponadto 
obornik na pryzmie można przechowywać w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończe-
nia uprzedniego przechowywania obornika.

uWaga!!! Zabrania się bezwzględnie
przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie. 

Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz płyt 
do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:
od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m 
od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach 25 m

od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spo-
żywczych 50 m

od budynków magazynowych na paszę i ziarno 10 m
od granicy działki sąsiedniej 4 m
od silosów na zboże i pasze 5 m
od silosów na kiszonki 10 m
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perspektywicznym rozwiązaniem w przechowywaniu obornika na gruntach rolnych jest jego kom-
postowanie. Jest to metoda, która służy zmniejszeniu strat azotu i ogranicza objętość przechowy-
wanego nawozu. Kompostowanie obornika jest procesem tlenowym. proces ten wspomaga rozdrab-
nianie cząstek słomiastych i napowietrzenie. 

Kompostowanie zaleca się w celu utrzymania na możliwie najwyższym poziomie właściwości 
nawozowych obornika. w celu usprawnienia procesu kompostowania zasadne jest zastosowanie 
preparatów mikrobiologicznych wspomagających proces kompostowania tlenowego lub wykorzysta-
nia dżdżownic. przekompostowany obornik jest nawozem bezpiecznym dla środowiska, dlatego nie 
stwarza zagrożenia przenawożenia lub zwiększenia zawartości azotanów w wodach gruntowych. 

 
podsumowując, nawozy naturalne stałe i płynne powinny być przechowywane w bezpieczny dla 

środowiska sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i do gruntu. zapewnienie 
nieprzepuszczalnych zbiorników i płyt o prawidłowej pojemności spowoduje zmniejszenie strat 
składników nawozowych w rolnictwie. 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne, rolnicy powinni zapewnić przechowywa-
nie nawozów naturalnych stałych i płynnych w terminie do dnia:

31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospo-
darskich w liczbie większej niż 210 DJp, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior; 

31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospo-
darskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJp.

 
Bibliografia: 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań 
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