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1. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE,
W ZAKRESIE OCHRONY WÓD PRZED PRESJĄ
POCHODZENIA ROLNICZEGO

Rada Wspólnoty Europejskiej przyjęła dyrektywę (Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia
12 grudnia 1991 r.) dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywa azotanowa). Zgodnie z zapisami dyrektywy
państwa członkowskie UE mają do wyboru dwa sposoby wdrażania jej postanowień.
Pierwszy polega na sporządzeniu wykazu wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem oraz ustanowieniu wykazu obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) - Polska korzystała z tego sposobu do roku 2017.
Drugi polega na ustanowieniu i wdrożeniu „Programu działań” na terenie całego kraju, państwo
członkowskie jest zwolnione wtedy z obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN.
Od 2018 r. zmienia się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, którą
Polska rozpoczęła wdrażać od 2004 r. Podstawą tej zmiany jest nowe Prawo wodne (PW), (Dz.
U. z dnia 20 lipca 2017r. poz. 1566, art. 102- 112).
Zgodnie z przepisami PW w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł
rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu został opracowany dla całego kraju
Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. „Program
działań” (Dz.U. 2018 r. poz. 1339).
„Program działań” to zbiór zasad i sposobów postępowania w zakresie praktyki rolniczej
w szczególności dotyczącej: nawożenia, gospodarki nawozami, przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, dokumentowania terminów i dawek stosowania nawozów,
a także harmonogram czasowy dotyczący realizacji środków wynikających z programu. Sposób
realizacji niektórych zobowiązań wynikających z programu będzie zależny od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, skali i intensywności produkcji.
„Program działań” kierowany jest do wszystkich rolników, producentów rolnych, osób
prowadzących produkcję rolną w tym działy specjalne tej produkcji, w ramach, której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.
W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie stosowanie „Programu
działań ” jest objęte zasadą wzajemnej zgodności (SMR1)
9
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Dotychczas realizacją dyrektywy azotanowej objęta była niewielka część kraju (niecałe
4,5% powierzchni kraju), którą określano jako tzw. OSN1 i tylko część rolników, producentów rolnych była zobowiązana przestrzegać programów działań dla tych obszarów opracowywanych i wydawanych przez dyrektorów RZGW2.
Pomimo licznych działań i inicjatyw na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia wód biogenami (azot, fosfor) nadal uważa się, że rolnictwo ma swój znaczny udział w zrzutach biogenów
do wód (rzek), które dalej spływają do Morza Bałtyckiego. Przyczyniają się tym samym do
stwarzania niekorzystnych warunków dla życia pożytecznej fauny i flory wód słodkich i morza.
Jednym z niekorzystnych zjawisk jest eutrofizacja3.
Należy podkreślić, że duża odpowiedzialność za ochronę środowiska przypada właśnie na
rolnictwo. Stąd obok działalności produkcyjnej na obszarach wiejskich powinny być podejmowane działania przyjazne środowisku i bardziej zrównoważona gospodarka produkcyjna, której
służą również wymagania wynikające z „Programu działań”.
Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska dokonuje kontroli stosowania „Programu
działań” przez podmioty prowadzące produkcję rolną.
Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej opracuje „Zbiór
zaleceń dobrej praktyki rolniczej” do dobrowolnego stosowania obejmujący, co najmniej wskazówki dotyczące:
1) okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe;
2) rolniczego wykorzystania nawozów w terenie o dużym nachyleniu;
3) rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych
wodą lub przykrytych śniegiem;
4) warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników
wodnych, kanałów i rowów;
5) pojemności i konstrukcji miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków
z przechowywanych materiałów roślinnych, takich jak kiszonka;
6) procedur rolniczego wykorzystania, w tym dawek i równomierności rozprowadzania nawozów, które zapewniają utrzymanie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym
poziomie.

1
2
3

OSN - Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Eutrofizacja – proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem trofii,
czyli żyzności wód. Proces ten dotyczy nie tylko zbiorników wodnych, ale również cieków.
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2. PROGRAM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD
AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ
ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE
DALSZEMU ZANIECZYSZCZENIU

W ustawie Prawo wodne ( art.102.ust.1) obowiązuje zasada „Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność w ramach, której są przechowywane odchody
zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.”
Za każdym razem, gdy użyte zostanie pojęcie „nawozy” należy rozumieć nawozy zawierające azot. Przepisy „Programu działań” nie dotyczą nawozów wapniowych, fosforowych, potasowych i magnezowych, niemających w składzie azotu. Nawozy wieloskładnikowe, choćby zawierały niewielką ilość azotu, powinny być używane zgodnie z wymogami „Programu działań”.
2.1. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów
Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych powierzchniowo, zalanych
wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Dopuszcza się stosowanie nawozów na glebach, które rozmarzają, co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
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2.2. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód
powierzchniowych
Tabela 1. Odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych
Na gruntach rolnych od brzegu:
Rodzaj nawozów
Nawozy z wyłączeniem gnojowicy
Gnojowica

rowów z wyłączeniem
jezior i zbiorników
cieków natural- rowów o szerokości do
wodnych o ponych
5 m liczonej na górnej
wierzchni do 50 ha
krawędzi brzegu rowu

kanałów

5m

5m

5m

5m

10 m

10 m

10 m

10 m

Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozów

Wszystkie rodzaje
nawozów

brzegu jezior
ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy
i zbiorników wod- ochronnej na podstawie przepisów usta- obszarów morskienych
wy z dnia 20 lipca 2017 r.
go pasa nadbrzeżo powierzchni
– Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
nego
powyżej 50 ha
i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650)
20 m

20 m

20 m

Odległości określone w tabeli 1, jeżeli występuje uprawa, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów przy pomocy urządzeń aplikujących je bezpośrednio
do gleby lub w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów, co najmniej na 3 równe dawki
stosowane w odstępie, co najmniej 2 tygodni.
Zabrania się mycia rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz rozlewania
wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów oraz ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.
2.3. Zasady rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym
nachyleniu
Na terenach o dużym nachyleniu ( >10%) w kierunku wód powierzchniowych nawozy
zawierające azot można stosować w odległościach określonych w tabeli 1, zwiększonych o 5 m,
zmniejszenie tej odległości o połowę może nastąpić w przypadkach wymienionych pod tabelą 1.
Na pozostałych gruntach o dużym nachyleniu należy rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych tak, aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha.
Na gruntach ornych – dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać, lub
wymieszać z glebą.
W okresie wegetacyjnym roślin uprawnych stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot. Przyoranie lub wymieszanie z glebą powinno nastąpić w ciągu 4 godzin
od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu. Należy uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując
odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej lub
12
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przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu (uprawa
uproszczona, uprawa uproszczona pasowa, uprawa zerowa), z tym, że nie dotyczy to działki
rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy.
W terenie o dużym nachyleniu należy przechowywać nawozy naturalne w odległości, co
najmniej 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie
ustanowiono strefy ochronnej.
2.4. Okresy nawożenia
Nawozy zawierające azot wolno stosować w wyznaczonych okresach.
Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozu

Rodzaj gruntów
Grunty orne
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem
stanowiącym załącznik nr 2* do Programu
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem
stanowiącym załącznik nr 3** do Programu

Nawozy azotowe mineralne
i
nawozy naturalne płynne
1 marca –
20 października 1), 2)
1 marca –
15 października 1), 2)
1 marca –
25 października 1), 2)

Nawozy naturalne
stałe

1 marca –
31 października 1), 2)

Uprawy trwałe
1 marca –
31 października

Uprawy wieloletnie

1 marca –
30 listopada

Trwałe użytki zielone

Objaśnienia:
1)
termin nie dotyczy podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych
przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka
azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki
30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu,
zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
2)
termin nie dotyczy podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia, z uwagi
na niekorzystne warunki pogodowe np. nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów
termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.
* w załączniku 2 znalazły się obręby o krótszej wegetacji rejonów północno-wschodnich oraz
górskich;
** w załączniku 3 znalazły się obręby o dłuższej wegetacji z południa Polski
Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych. Przed planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.
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2.5. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz
postępowanie z odciekami
Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe należy przechowywać
w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód
i gruntu.
Nawozy naturalne wytwarzane w gospodarstwie rolnym lub przyjęte od innego gospodarstwa rolnego, muszą być bezpiecznie przechowywane przez okres, w którym nie jest możliwe
ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia:
− powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
stałych. Powierzchnia miejsc przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna
umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy;
− odpowiedniej pojemności przykrytych (w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną
pływającą) zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne
dno i ściany. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich
przechowanie przez okres 6 miesięcy;
− w przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być
przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
Nawozy naturalne należy zbywać bądź przyjmować na podstawie pisemnej umowy.
Przekazanie i przyjęcie nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) należy udokumentować
na piśmie, według załączonego w „Programie działań” wzoru.
Obliczenie wymaganej wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
(odchodów zwierzęcych) poprzedza sporządzenie obrotu stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych.
Wyliczone stany średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza się na DJP. Sposób sporządzenia obrotu stada, obliczenia sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego
został określony w załączniku nr 4 do „Programu działań” oraz w dalszej części tego opracowania. Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc
przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) został określony w załączniku
nr 5 do „Programu działań”.
W przypadku, gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne (odchody
zwierzęce) podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub zbyciu wymagana wielkość
urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) może ulec stosownemu pomniejszeniu.
Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia
każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
− pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym
spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m
od linii brzegu wód;
− lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza
się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia
przechowywania obornika.
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Czasowe przechowywanie, to element procesu wywożenia w pole i nawożenia nawozami naturalnymi. Pryzmy do czasowego przechowywania obornika tworzy się tylko w terminach nawożenia podanych w tabeli 2. Powierzchnia tych pryzm nie może być doliczana
do wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.
Zabronione jest przechowywanie pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie przez cały rok.
Zabronione jest przechowywanie kiszonek bezpośrednio na gruncie. Kiszonki należy
przechowywać w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie
z foli, sieczki lub słomy, lub innym materiale, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem
foliowym.
Zabronione jest przechowywanie nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) oraz kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy,
oraz linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.
Okresy dostosowawcze dotyczące przechowywania nawozów naturalnych
Gospodarstwa o dużej skali produkcji muszą dostosować powierzchnie i objętości miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych do dnia:
− 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt
gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów
lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000
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
gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
Przed upływem wymienionych powyżej terminów, gospodarstwa zapewniają przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie, co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
Utrzymywanie zwierząt futerkowych w wyniesionych klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga zabezpieczenia znajdującego się pod nimi gruntu przed depozycją odchodów, zabronione jest mieszanie odchodów zwierząt futerkowych z innymi odchodami.
2.6. Dawki i sposoby nawożenia azotem
Dla każdego roślinopola wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych. Dotyczy to azotu ogólnego.
2.7. Plan nawożenia azotem
Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów
lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk
dla macior:
− jest obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem;
− może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji
biogazu rolniczego lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem,
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Plan jest opracowany na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i wynikach zasobności gleb (analiza chemiczno- rolnicza makroskładników P,K,Mg
i pH). Plan jest opiniowany przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Podmiot obowiązany do
posiadania planu nawożenia azotem doręcza go wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
oraz odpowiedniemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od takiego podmiotu
oraz od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny jest także obowiązany do posiadania planu nawożenia.
Podmiot, posiadający gospodarstwo rolne:
− o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;
− lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do
„Programu działań” na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,
− lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego,
opracowuje plan nawożenia azotem na podstawie uproszczonego bilansu azotu, który został
określony w załączniku nr 8 do „Programu działań” ;
albo przy zastosowaniu programu nawozowego obejmującego wymagania dla uproszczonego bilansu azotu określonego w załączniku nr 8 do „Programu działań”. Podmiot który jest
obwiązany do opracowania planu nawożenia azotem , nie stosuje wyższych dawek nawozów niż
wynikające z tego planu.
Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje
się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na
podstawie tego planu.
Podmiot utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego, który nie
zagospodarowuje nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) lub produktów pofermentacyjnych na użytkach rolnych, których jest posiadaczem, nie ma obowiązku posiadania planu
nawożenia azotem.
Maksymalne dawki azotu
W gospodarstwach rolnych, których nie dotyczy obowiązek opracowania planu nawożenia
azotem, nawozy należy stosować w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości
azotu działającego ze wszystkich źródeł, które zostały określone w tabeli 14 załącznika nr 9
do „ Programu działań”.
Jeżeli w gospodarstwach rolnych, których nie dotyczy obowiązek opracowania planu nawożenia azotem zostanie dobrowolnie opracowany plan nawożenia azotem, takie gospodarstwa
mogą stosować dawki nawozów zgodnie z opracowanym planem nawożenia azotem.
2.8. Sposób dokumentowania realizacji „Programu działań”
Podmioty gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub
utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego, są zobowiązane do:
− prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem,
− obliczeń maksymalnych dawek azotu, albo planu nawożenia azotem.
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Ewidencję, prowadzi się w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy,
dzienników lub książki nawozowej, lub w postaci elektronicznej. Wzór ewidencji zabiegów
agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem został określony w załączniku nr 10 do
„Programu działań”.
Należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na
podstawie posiadanego planu nawożenia azotem, albo obliczeń maksymalnych dawek azotu:
− umowy zbytu/nabycia nawozów,
− plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu,
− dokumentację dotyczącą opóźnionego terminu stosowania nawozów azotowych,
− ewidencje zabiegów agrotechnicznych.
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3. PRAKTYKI ROLNICZE OGRANICZAJĄCE
STRATY AZOTU

Zasoby wody w Polsce należą do najmniejszych w Europie. Na jednego mieszkańca Polski
przypada 3 razy mniej zdatnej do użycia wody niż średnio w Europie, czyli około 1600 m3 rocznie na osobę, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to ponad 4,5 tysiąca m3. Dlatego tak istotne
jest zachowanie takiej jakości wody, aby spełniała cele społeczne: nadawała się do picia, rekreacji, pozwalała rozwijać się organizmom wodnym i nadawała się do celów rolniczych – zarówno
w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Obok tak oczywistych sprawców skażenia wód do jakich
zalicza się przemysł, gospodarkę komunalną czy transport jest także rolnictwo. W dopływie do
Bałtyku 59% azotu i 55% fosforu było pochodzenia rolniczego (pochodzenia przemysłowego
odpowiednio10% azotu i 14% fosforu), powodując eutrofizację wód słodkich i morza.
Najgroźniejszym zjawiskiem skażenia wód, wywoływanym głównie przez rolnictwo jest
eutrofizacja. Pochodzące z języka greckiego słowo oznacza „dobrze odżywiony”. Jednak lepiej znaczenie tego słowa oddaje polski odpowiednik „przeżyźnienie”. W wodzie, do której
trafiają w nadmiarze składniki odżywcze zaczynają się gwałtownie rozwijać mikroorganizmy
– fitoplankton.
Kluczowymi składnikami wywołującymi przeżyźnienie są azot (N) i fosfor (P).
Często nazywa się je składnikami biogennymi, gdyż wywołują największy przyrost biomasy
fitoplanktonu. W sprzyjających warunkach 1 kilogram fosforu może stymulować rozwój nawet
jednej tony mikroorganizmów! Nieco mniejszą „siłę” ma azot, ale składnik ten z kolej skaża
wodę pitną. W ilości powyżej 50 mg azotanów na litr woda staje się niezdatna do picia.
Związki azotu dobrze rozpuszczają się w wodzie, znajdują się w dużych ilościach
w nawozach naturalnych. Do skażenia dochodzi poprzez nadmierne nawożenie lub nieodpowiednie terminy i miejsca stosowania nawozów naturalnych i mineralnych, a także spływy powierzchniowe. Azot niewykorzystany przez rośliny może ulec wpłukaniu do głębszych warstw
gleby i skazić wody gruntowe.
Fosfor dość słabo rozpuszcza się w wodzie i głównym źródłem skażenia tym składnikiem są zmywy powierzchniowe (erozja) bądź przedostanie się do wód nawozów naturalnych
i mineralnych.
Objawy erozji są często lekceważone przez rolników. Jeśli nie wystąpią głębokie wyżłobienia czy zamulenia roślin, efekt erozji bywa zauważany w postaci łachy żółtego piasku u podnóża pola. Wydaje się, więc, że nie ma większych szkód. Tymczasem ziarna piasku osadzają się
najszybciej, bo są najcięższe. Najcenniejsze cząstki gleby zostały wypłukane dalej. Możemy to
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zauważyć na polach pagórkowatych, gdzie kopuły wzniesień są wyraźnie jaśniejszej barwy niż
pola położone poniżej. Próchnica i minerały ilaste zostały wypłukane (bądź wywiane). Zjawisko
jest podstępne i podwójnie niebezpieczne. Drobne cząstki ilaste i próchniczne to magazyn składników nawozowych, ich spłukanie z gleby oznacza utratę składników nawozowych. Dodatkowo
niszczona jest struktura gleby. Często straty są nieodwracalne, o ile próchnica może się jeszcze
odtworzyć, o tyle cząstki ilaste są tracone bezpowrotnie. W Polsce, z racji silnego urzeźbienia
lub pokrywy glebowej podatnej na zmywanie, około 28 % gruntów rolnych i leśnych jest zagrożone erozją wodną.
Intensywność procesów erozyjnych zależy od rodzaju gleby, nachylenia terenu, ilości i intensywności opadów, sposobu użytkowania ziemi oraz w dużej mierze jest powodowane działalnością człowieka
3.1. Źródła zanieczyszczenia wód biogenami występujące w gospodarstwach
rolnych
Źródła skażeń w rolnictwie mogą być punktowe występujące na ograniczonym obszarze
oraz obszarowe / powierzchniowe polegające na przedostawaniu się skażeń z powierzchni uprawianej gleby.
Do zanieczyszczeń punktowych dochodzi najczęściej w samym obejściu gospodarskim
i są one związane z konkretnym miejscem/budowlą. Zaliczyć do nich możemy wycieki
z miejsc przechowywania nawozów naturalnych, kiszonek, spływy z podwórek, skażenia
związane z karmieniem zwierząt.
Zanieczyszczenia obszarowe – związane są z produkcją roślinną i mogą to być skażenia
związane z nieodpowiednim nawożeniem mineralnym i nawozami naturalnymi, błędami
w agrotechnice związanymi ze zmianowaniem i uprawą roślin, zakwaszeniem gleb, złymi
terminami i wykonaniem prac polowych, erozją wodną i wietrzną. Zanieczyszczenia obszarowe, ze względu na wielka skalę i ilość składników skażających są najgroźniejsze dla
całego ekosystemu wodnego.
Nawozy naturalne
Pod nazwą nawozy naturalne rozumiemy odchody zwierzęce, często z elementem chłonnym (ściółką) – obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi - niepoddane przetworzeniu.
Nawozy naturalne zawierają duże ilości składników biogennych są cennymi nawozami, ale
mogą być szkodliwe dla wód.
Obok nawozów naturalnych stosuje się także nawozy organiczne – te mogą pochodzić
z różnych źródeł masy organicznej – resztek roślin, odpadów przemysłu spożywczego, źródła
masy organicznej jak torfy, węgiel brunatny. Nawozy organiczne wolniej uwalniają składniki
biogenne, za przykład może posłużyć kompost z obornika – po poddaniu obornika czy pomiotu
ptasiego kompostowaniu otrzymamy kompost przypominający ziemię ogrodniczą. Łatwo rozpuszczalne w wodzie (azotany, amoniak, fosforany) czy też ulatniające się (amoniak) związki
zostają wbudowane w kompleksy organiczne, które są bardziej stabilne.
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Stosując nawozy naturalne należy przestrzegać następujących podstawowych reguł4
postępowania.
Obornik należy przechowywać na szczelnych płytach gnojowych zaopatrzonych w system
odprowadzania odcieków do szczelnego zbiornika. Należy unikać składowania obornika na polu
co roku w tym samym miejscu i stosować krótki czas składowania obornika na gruncie (nie dłużej niż 6 miesięcy, najlepiej do 3 miesięcy).
Wskazanym jest odprowadzać ścieki z dojarni (zawierających duże ilości fosforu) do
zbiorników z gnojowicą lub specjalnych zbiorników lub wraz ze ściekami gospodarczymi do
systemu kanalizacji. Należy zabezpieczyć przed wyciekami na skutek awarii systemów kanalizacyjnych lub uszkodzenia zbiorników na gnojowicę czy gnojówkę. Nie należy stosować nawozów naturalnych w dawkach przekraczających 170 kg N/ha. Nie należy stosować azotu i fosforu
w ilości przekraczającej ilości tych składników wynoszoną z pola wraz z plonem. Na glebach
organicznych (>20% zawartości materii organicznej), istnieje możliwość ograniczenia nawożenia nawozami naturalnymi bez zmniejszenia plonu.
Nawozy naturalne i organiczne powinny być aplikowane równomiernie na wszystkich polach w gospodarstwie (biorąc pod uwagę zasobność gleby) nawet, jeśli oznacza to transport na
większe odległości, nie stosować nawożenia na tym samym polu rok po roku.
Stosować należy nawozy bogate w azot w następujących warunkach: wiosną przed siewem zbóż jarych, pod uprawę roślin na wiosnę, na łąkach do początku jesieni; pod rośliny o długim okresie wegetacji, pod uprawy, po których planowany jest poplon. Nie należy stosować
nawozów bogatych w azot w następujących warunkach: jesienią pod uprawy wiosenne, przed
przyoraniem przemiennych użytków zielonych, łąk lub pastwisk pod uprawy o krótkim okresie
wegetacji, chyba ze następuje po nich poplon. Przyorać nawóz jak najszybciej bądź stosować
nowoczesne metody jego aplikacji jak wprowadzanie gnojowicy w głąb gleby gnojowicy, węże
wleczone.
3.2. Orka i inne zabiegi uprawowe
Stosować orkę wiosenną na wszystkich glebach lekkich o zawartości gliny poniżej 25%
(w niektórych przypadkach orka jesienna może być konieczna, szczególnie w systemie uprawy
bezpłużnej w celu zmniejszenia ryzyka zagęszczenia gleby).
Nie należy uprawiać gleby jesienią zaraz po zbiorze, szczególnie po roślinach oleistych wystarczy płytkie bronowanie w celu pobudzenia wschodów osypanych nasion.
Pod uprawy ozime można zastosować kultywatorowanie zamiast orki (spłycić uprawę), jednak
zabiegi należy rozpocząć najszybciej, jak to tylko możliwe).
Zabiegi agrotechniczne najlepiej w okresach suchych, prowadzić transport drogami,
zmniejszyć ciśnienie w oponach lub używać szerokich opon o niskim ciśnieniu na polach z widocznymi wyżłobieniami gleby przez wodę skupić przejazdy agregatów roboczych na specjalnych ścieżkach uprawowych.

4

B.Ulén,S. Pietrzak, K.S.Tonderski, Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi
i oceny warunków środowiskowych, BalticSea2020, ITP Falenty 2013
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Dobre praktyki rolnicze - uprawa gleby, zmianowanie, dobór roślin – to podstawy trwałości gospodarowania i ochrona środowiska.
Głównym zadaniem uprawy gleby jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin. Utrzymanie odpowiedniej struktury gleby, sprzyjanie ukorzenieniu się roślin i zapobieganie
erozji to główne zadania uprawy gleby. Odpowiednie następstwo roślin zapewnia dobrą kondycję roślin, które wytwarzają dużą masę nadziemną i podziemną, przez co zatrzymują składniki
biogenne w glebie. Czynnikami warunkującymi strukturę gleby są m.in. ruchy wody i powietrza
w glebie, jej temperatura oraz łatwość jej uprawy. Kiedy struktura jest właściwa przenikanie
wody do gleby odbywa się sprawnie a agregaty gleby są trwałe.
Gleba o odpowiedniej strukturze wchłania dostateczną ilość wody dla wzrostu roślin, a jej
zapas gromadzony jest w dużych porach glebowych. Cechami charakterystycznymi gleby o właściwej strukturze jest również jej wysoka aktywność biologiczna, dobry wzrost korzeni oraz
wystarczająco wysoka wytrzymałość na obciążenie. Wskaźnikami uszkodzonej struktury gleby
są m.in. zbyt zwięzłe warstwy podeszwy płużnej, powstawanie skorupy na jej powierzchni czy
słaby wzrost korzeni. Aby utrzymać właściwą strukturę gleby należy stosować orkę wiosenną na
wszystkich glebach lekkich o zawartości gliny poniżej 25% (w niektórych przypadkach orka jesienna może być konieczna, szczególnie w systemie uprawy bezpłużnej w celu zmniejszenia ryzyka zagęszczenia gleby). Nie należy głęboko uprawiać gleby zaraz po zbiorze, szczególnie po
roślinach oleistych, wystarczy wtedy płytkie wzruszenie gleby, które pobudzi osypane nasiona
i chwasty do wschodów, co zatrzyma także składniki pokarmowe w glebie. Należy ograniczyć
stosowanie ciężkiego sprzętu na glebach podmokłych, gliniastych, zalewowych.
Bardzo istotne jest poprawne zmianowanie roślin. Na glebach piaszczystych stosowanie
poplonów ozimych w zmianowaniu i przyoranie ich wiosną. Przyorywanie masy organicznej
i stosowanie obornika w celu zwiększenia zapasu substancji organicznej w glebie.
Na glebach cięższych używanie międzyplonów o głębokim systemie korzeniowym (gorczyca biała, rzodkiew oleista, rzepik), co prowadzi do rozluźnienia podglebia. Zastosowanie
technik rozluźniających strukturę gleby, szczególnie gdy przeważają gleby zbite. Dokonujemy
tego za pomocą orki głębokiej czy głęboszowania (ale zabieg ten powinien być przeprowadzony, gdy gleba jest sucha), lub przez uprawę roślin wieloletnich mających głęboki i silny system
korzeniowy, np. lucerny.
Należy wystrzegać się wczesnego zaorywania plantacji bobowatych wieloletnich (koniczyn, lucern i ich mieszanek z trawami). Pozostawiają one w resztkach pożniwnych znaczne
ilości azotu (od 100 nawet do 300 kg/ha). Wczesne, letnie lub wczesnojesienne zaoranie doprowadza do gwałtownej mineralizacji i ucieczki azotu do wód gruntowych. Problem ten doskonale
znają rolnicy ekologiczni – albo wysiewają szybko poplony, które zatrzymują większość azotu,
albo zaorują takie stanowiska jak najpóźniej, żeby gleba szybko zamarzła.
Międzyplony pełnią bardzo istotną rolę zarówno w ochronie powierzchni gleby przed
erozją, jak i wychwytując korzeniami składniki pokarmowe (głównie azot i potas), które mogłyby zostać wypłukane w głąb profilu glebowego.
Na glebach piaszczystych zaleca się stosowanie poplonów ozimych w zmianowaniu i przyoranie ich wiosną lub pozostawienie na zimę mulczu.
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3.3. Utrzymanie infrastruktury wodnej i przyrodniczej
Należy dbać o utrzymanie w dobrym stanie urządzeń technicznych co zapobiega zastoiskom a potem odpływom dużych mas wody. Poprawna gospodarka wodna, konserwacja i utrzymanie drożności systemów melioracyjnych, kontrola zastawek i przepustów, naprawianie niesprawnych drenów jest podstawowym wymogiem prawidłowej melioracji. Nie należy przy tym
usuwać całej roślinności, większe drzewa i zakrzaczenia wzdłuż rowów i pól mają dużą wartość biologiczną oraz pobierają znaczną część biogenów spływających z pól (wychwytują także
związki azotu przemieszczające się z wodami podskórnymi). Zachowanie małych stawów i mokradeł śródpolnych w obrębie gospodarstwa jest formą oczyszczania wód, ponieważ stanowią
one skuteczną barierę zatrzymującą wymyte lub zmyte składniki pokarmowe, a także istotnie
przyczyniają się do zwiększenia wartości biologicznej danego terenu. Na granicy pól i wód powierzchniowych należy ustanowić strefę buforową zgodną z przepisami. Należy ustabilizować
zbocza i skarpy cieków poprzez utrzymanie zadarnienia (roślinność trawiasta ograniczy osuwanie i wypłukiwanie gleby).
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4. ZABIEGI AGROTECHNICZNE ORAZ
ZABIEGI KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
SPRZYJAJĄCE ZATRZYMYWANIU WODY

Problemy gospodarki wodnej w kraju wynikają nie tylko ze stosunkowo małych, naturalnych zasobów wody, ale w dużej mierze z niskiej efektywności ich wykorzystania. Racjonalizacja
korzystania z wody w rolnictwie, wymaga dostosowania całokształtu struktury upraw i metod
uprawy w celu najefektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów wody. Przez ograniczanie zużycia wody w rolnictwie należy rozumieć racjonalne jej zużycie, czyli takie, które całkowicie zaspokaja potrzeby, ale nie powoduje niepotrzebnych strat.
Jedna trzecia zużycia wody w Europie trafia do sektora rolnego. Rolnictwo wpływa zarówno na ilość, jak i jakość wody dostępnej do innych zastosowań. Przemysł, styl życia i osobiste potrzeby rosnącej populacji znacząco wpływają na ograniczenia w zakresie wykorzystania
wody. Istniejące oraz przewidywane zmiany klimatu stają się dodatkowym elementem niepewności w kwestii dostępności zasobów wodnych.
W przypadku niedoborów wody lub zagrożenia nimi, każdy zabieg agrotechniczny mający
wpływ na strukturę gleby może poprawić jej pojemność wodną, jak i zasoby wody glebowej.
Wśród możliwych działań, które zmierzają do ograniczania zużycia wody w rolnictwie należy
wymienić, m.in.: stosowanie nawozów naturalnych, modyfikację płodozmianu, dzięki któremu
można poprawić właściwości gleby, w tym potencjalną zdolność magazynowania wody w profilu glebowym, agregatowanie zabiegów uprawowych, zwiększenie retencji glebowej poprzez
poprawę struktury gleb, przestrzeganie optymalnych terminów uprawy, siewu i sadzenia, stworzenie roślinom odpowiednich warunków glebowych do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, poprzez stosowanie odpowiednich uprawek i nawożenia, wzrost zawartości próchnicy
w glebie, ograniczenie spływu powierzchniowego poprzez stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych i uprawę poplonów, zmniejszenie ewapotranspiracji.
Nie bez znaczenia pozostają działania mające na celu prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego obszarów wiejskich, dzięki któremu zostanie zahamowany szybki odpływ wód opadowych i roztopowych. Do takich działań można m.in. zaliczyć: odpowiedni układ pól ornych,
użytków zielonych i lasów, prowadzenie działań w zakresie małej retencji, powodujących zahamowanie odpływu wód powierzchniowych i zwiększenie dopływu wód opadowych, służące
poprawie bilansu wodnego poprzez zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz stanowiących ważny element ochrony jakości wód, tworzenie użytków ekologicznych, w tym odtwarzanie oczek wodnych, mokradeł, obszarów zalewowych, tworzenie roślinnych pasów ochronnych
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(zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych), które ograniczają straty wody wskutek zmniejszenia
parowania, zmniejszają erozję wodną i wietrzną, zatrzymują spływ biogenów z pól.
Stosując właściwe praktyki rolnicze możemy osiągnąć znaczący wzrost efektywności
wykorzystania wody w rolnictwie. Zmiana praktyk rolniczych może również poprawić jakość
wody dostępnej dla innych użytkowników wody w opłacalny sposób. Zarówno w Polsce jak
i całej Europie istnieje znaczny potencjał poprawy jakości wody, przy niewielkim lub zerowym
wpływie na rentowność lub wydajność, na przykład poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.
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5. SPORZĄDZANIE OBROTÓW STADA GŁÓWNYCH
GATUNKÓW I GRUP ZWIERZĄT. OBLICZANIE
STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH, LICZBY DJP,
PRODUKCJI NAWOZÓW NATURALNYCH
I AZOTU W GOSPODARSTWIE

5.1. Obrót stada
Stado tworzą zwierzęta jednego gatunku, ale różnej płci i w różnym wieku. Generalnie
stado dzieli się na dwie części:
a) stado podstawowe - należą do niego zwierzęta dorosłe, przeznaczone do określonej produkcji przez stosunkowo długi okres czasu (rok lub dłużej). Do stada podstawowego zalicza się
m.in. krowy, lochy, klacze, owce matki, kozy matki, królice matki, kury nioski ( w okresie
nieśności) oraz samce rozpłodniki.
b) stado obrotowe - do którego należą zwierzęta młode, które w ciągu roku zmieniają swój
status ze względu na np. wiek, osiąganą masę ciała, stan fizjologiczny. Do stada obrotowego
zalicza się m.in. cielęta, jałówki, jałówki cielne, bydło opasowe w różnym wieku, prosięta,
warchlaki, tuczniki, owce jarki, młode tryki, koźlęta, źrebięta, młode konie -do 2 lat, itp.
Stado dzieli się także na tzw. grupy technologiczne, a czynnikami określającymi przynależność
do danej grupy mogą być np. wiek, waga, użytkowanie lub stan fizjologiczny.
Tab. 1 Najczęściej spotykane grupy technologiczne głównych gatunków zwierząt gospodarskich
BYDŁO

ŚWINIE

KONIE

OWCE

KOZY

buhaje

knury

Ogiery

tryki powyżej 1 i 1/2 roku

kozy matki

krowy mleczne

lochy

klacze, wałachy

koźlęta od 3,5
owce powyżej 1 i 1/2 roku miesiąca do 1,5
roku

źrebaki powyżej
2 lat

jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca

koźlęta do 3,5
miesiąca

jarlaki (młodzież od 3,5
m-ca do 1 roku)

pozostałe kozy

jałówki cielne
jałówki
powyżej 1 roku
jałówki od 1/2
do 1 roku

warchlaki 2 - 4 miesiące
lub
warchlaki 20-50 kg
prosięta do 2 miesięcy
tuczniki lub
tuczniki pow. 50 kg

źrebaki powyżej
1 roku
źrebaki od 1/2 do 1
roku
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BYDŁO

ŚWINIE

KONIE

cielęta do 1/2 roku *

loszki hodowlane

źrebięta do 1/2 roku

bydło opasowe od1/2
do 1 roku
bydło opasowe powyżej 1 roku

OWCE

KOZY

knurki hodowlane

* jeżeli np. cielęta byczki sprzedaje się w wieku poniżej 6 miesięcy np. w wieku 2 -m-cy można tę
grupę rozdzielić na cielęta do ½ roku - jałówki i cielęta do ½ roku – byczki.
Nieodłącznym elementem organizacji produkcji zwierzęcej jest obrót stada.
Są to zmiany zachodzące w poszczególnych grupach zwierząt w określonym przedziale czasu,
najczęściej roku. Zmiany te przedstawia się w formie tabelarycznej, (tab.2).
Obrót stada umożliwia obliczenie średniorocznego stanu zwierząt w poszczególnych grupach
technologicznych.
Stany średnioroczne zwierząt umożliwiają określenie m.in:
 produkcję nawozów naturalnych ( odchody zwierząt),
 ilości składników N, P, K w nawozach naturalnych,
 zapotrzebowania na pasze,
 liczbę DJP,
 liczbę stanowisk.
Rozróżniamy:
− sprawozdawczy obrót stada, który odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w ciągu określonego
czasu w poszczególnych grupach zwierząt;
− planowany obrót stada, który sporządzamy po to, by przewidzieć zmiany, jakie zajdą
w poszczególnych grupach zwierząt.
Spotyka się także pojęcie „zamknięty obrót stada” gdzie stado reprodukowane jest wyłącznie z własnego przychówku oraz „otwarty obrót stada”, który oznacza, że stado obejmuje tylko
niektóre grupy technologiczne zwierząt np. krowy i cielęta, które są sprzedawane, lub tylko
tuczniki i warchlaki, ponieważ tucz opiera się na zakupie warchlaków.
Przystępując do sporządzania obrotu stada należy zapoznać się z przyjętym w gospodarstwie systemem grupowania zwierząt (najlepiej, jeśli odpowiada on poszczególnym współczynnikom przeliczania na DJP lub obliczania zawartości azotu) oraz ustalić czy gospodarstwo stosuje reprodukcję prostą (ogólna liczba zwierząt bez zmian) czy też reprodukcję rozszerzoną
(liczba zwierząt na koniec okresu rozliczeniowego większa niż na początku tego okresu) lub też
reprodukcję zawężoną (liczba zwierząt na koniec okresu rozliczeniowego mniejsza niż na stanie
początkowym).
Klasyczny obrót stada zawiera:
 stan zwierząt w poszczególnych grupach na początku okresu rozliczeniowego ( stan początkowy, bilans otwarcia);
 przychody zwierząt tj:
 z urodzenia-wskazana jest znajomość wskaźników dla stada dotyczących liczby urodzeń
( np. % wycieleń, oproszeń itp., liczby urodzonych zwierząt w stadzie),
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 z zakupu- dotyczy sztuk dorosłych i młodzieży, najczęściej zakup dotyczy sztuk przeznaczonych do dalszego chowu,
 z przeklasowania- pozycja ta oznacza przesunięcie pewnej liczby sztuk z jednej grupy
niższej do drugiej grupy ( wyższej) po osiągnieciu przez te sztuki odpowiedniego wieku/
wagi ( np. prosięta przeklasowuje się na warchlaki, warchlaki na tuczniki).
 rozchody zwierząt tj.
 na przeklasowanie, ( do grupy wyższej wiekowo lub wagowo),
 na sprzedaż- np. po osiągnieciu pożądanej wagi, lub np. wybrakowana krowa, locha),
 padnięcia i uboje z konieczności- wskazana znajomość przeciętnych % upadków
w stadzie w danej grupie ( z reguły dotyczy zwierząt młodych),
 ubój własny- zwierzęta ubite w danym roku przeznaczone do spożycia we własnym gospodarstwie domowym.
 stan zwierząt w poszczególnych grupach na koniec okresu rozliczeniowego (stan końcowy,
bilans zamknięcia).







Podstawowe parametry zootechniczne - (niezbędna wiedza dotycząca stada):
procent urodzeń w stadzie (liczba nowonarodzonych zwierząt w roku),
procent upadków,
liczbę lat użytkowania stada podstawowego,
wiek I-go krycia samic,
okres przebywania zwierząt w danej grupie.

Stan zwierząt na koniec roku w danej grupie oblicza się wg wzoru :
stan początkowy + przychody - rozchody= stan końcowy.
Poprawność sporządzenia obrotu stada określa równanie:
Stan początkowy + przychody= rozchody + stan końcowy.
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Stan średnioroczny

Przelotowość

Stan końcowy

Razem rozchody

upadki i brakowania

na sprzedaż

Rozchody
na przeklasowanie

Razem przychody

z zakupu

z przeklasowania

z urodzenia

Stan początkowy

Przychody

RAZEM

Grupa

Tab. 2 Schemat klasycznego obrotu stada
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5.2. Obliczanie stanów średniorocznych
Sztuki przelotowe- sztuki, które przeszły przez daną grupę technologiczną w ciągu roku, (które
przebywały w grupie technologicznej w ciągu roku).
Przelotowość, stan przelotowy - to liczba zwierząt, które przeszły przez daną grupę technologiczną w ciągu roku.
Stan średnioroczny- to średnia liczba zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych.
Stan średnioroczny to okres 12 miesięcy. Stany średnioroczne ustala się na podstawie tzw.
przelotowości dla każdej grupy technologicznej. W zależności od czasu, jaki zwierzęta przebywają w danej grupie stosuje się następujące wzory:
I.

Dla zwierząt przebywających w grupie technologicznej rok lub
dłużej
Przelotowość = stan średnioroczny
Stan średnioroczny= (stan na początek roku + stan na koniec roku) / 2

II.

Dla zwierząt przebywających w grupie technologicznej krócej niż
rok

Przelotowość = sztuki sprzedane+ sztuki na przeklasowanie + ubój własny* +
0,5 upadków/ubojów z konieczności+(0,5 stanu na koniec roku – 0,5 stanu na początek roku).
Stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie**)/ 12
* sztuki na ubój własny można również liczyć, jako sztuki sprzedane ( wg uznania),
** ilość miesięcy przebywania w danej grupie zależy od przyjętej technologii- np., jeżeli prosięta sprzedaje się w wieku 1 -m-ca lub 1,5 -miesiąca to w kolumnę okres przebywania w grupie
określamy na 1 lub 1,5 m-ca.
5.3. Obliczanie liczby DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa) i obsady
zwierząt
Liczbę DJP oblicza się mnożąc stan średnioroczny zwierząt w danej grupie technologicznej przez współczynnik przeliczania określony dla danej grupy w załączniku nr 1 do rozporządzenia - Tabela 3.
Sposób obliczenia wskaźnika DJP
Jeżeli dla którejś grupy zwierząt nie określono współczynnika DJP można go obliczyć
samemu wg wzoru:
Współczynnik DJP zwierzęcia = Masa ciała zwierzęcia x DJP krowy(=1) / 500 kg
5.4. Obliczenie obsady zwierząt
Obsadę zwierząt w gospodarstwie oblicza się wg wzoru:
Obsada zwierząt na 1 ha UR = Liczba DJP ( ogółem) /liczba ha UR
Obliczona obsada zwierząt pozwala na określenie poziomu produkcji zwierzęcej
(intensywności produkcji):
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−
−
−
−

niski <0,6 DJP/ha;
średni - 0,6-0,8 DJP/ha;
wysoki - 0,9-1,0 DJP/ha;
bardzo wysoki >1,0 DJP/ha.

5.5. Obliczenie produkcji nawozów naturalnych i azotu
w gospodarstwie
Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich
azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku, wydajności (dotyczy krów) oraz systemu utrzymania określa załącznik nr 6 (tab. 9) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Należy przemnożyć stan średnioroczny każdej grupy technologicznej przez wartości podane w odpowiednich kolumnach (oddzielnie dla produkcji odchodów, oddzielnie dla produkcji
azotu), według systemu utrzymania oraz przez współczynnik koncentracji azotu jeżeli dotyczy.

Bezściółkowo

Zawartość

Gnojowica/pomiot/odchody*)
Produkcja

Gnojówka
Zawartość

Zawartość

Obornik
Produkcja

Zawartość

Obornik

Płytka ściółka

Produkcja

Głęboka ściółka

Produkcja

Gatunek/grupa
technologiczna
zwierząt

Stan średnioroczny

SYSTEM UTRZYMANIA

Wartość współczynnika odliczenia koncentracji „w”

Tab. 3 Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich
azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, wieku, wydajności oraz systemu utrzymania ( wybrane
gatunek)

(t/rok) (kg N/t) (t/rok) (kg N/t)

(m3/
rok)

(kg N/ (m3 lub (kg N/t
m3)
t/ rok) lub m3)

Buhaje

19,00

3,10

10,50

3,30

5,80

3,40

22,00

3,5

Krowy mleczne 1 a)

18,80

2,60

10,00

2,80

6,20

2,70

17,60

3,4

0,87

Krowy mleczne 2 b)

23,80

3,10

14,80

3,30

7,60

3,20

23,00

4

0,87

Krowy mleczne 3 c)

26,00

3,70

16,20

4,00

8,40

3,80

25,40

4,5

0,85

Jałówki cielne

18,40

3,00

8,50

3,20

5,40

3,10

16,40

3,4

12,40

2,80

6,00

2,80

5,80

2,70

11,60

2,9

7,80

3,40

3,60

3,50

2,40

3,70

6,80

4,7

2,40

3,80

1,60

2,80

1,40

3,20

2,60

3,2

Bydło

Jałówki powyżej 1
roku życia
Jałówki od ½ do 1
roku życia
Cielęta do ½ roku
życia

31

Bydło opasowe od ½
do 1 roku
Bydło opasowe powyżej 1 roku

Bezściółkowo

Zawartość

Gnojowica/pomiot/odchody*)
Produkcja

Gnojówka
Zawartość

Zawartość

Obornik
Produkcja

Zawartość

Obornik

Płytka ściółka

Produkcja

Głęboka ściółka

Produkcja

Gatunek/grupa
technologiczna
zwierząt

Stan średnioroczny

SYSTEM UTRZYMANIA

(t/rok) (kg N/t) (t/rok) (kg N/t)

(m3/
rok)

12,00

2,60

5,00

3,10

3,80

3,40

10,00

4,5

15,00

3,00

7,00

2,70

6,90

2,90

14,20

3,2

Wartość współczynnika odliczenia koncentracji „w”
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(kg N/ (m3 lub (kg N/t
m3)
t/ rok) lub m3)

a) krowy mleczne o wydajności 6 tys. litrów mleka
b) krowy mleczne o wydajności 6-8 tys. litrów mleka
c) krowy o wydajności powyżej 8 tys. litrów mleka
Wartość współczynnik odliczenia koncentracji „w” stosuje się dla obliczenia rzeczywistej
koncentracji azotu w jednostce nawozów naturalnych, wynikającej z udokumentowanych
przez hodowcę i powszechnie uznanych praktyk żywieniowych, polegających na stosowaniu
obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej wraz z suplementacją syntetycznymi
aminokwasami, środków zwiększających strawność białka (enzymy), żywienia wielofazowego (minimum 4 fazy dla drobiu i świń w obrębie jednej grupy technologicznej), dodatków
zakwaszających i biopreparatów do ściółki i gnojowicy.
Przykład dla krów wg tabeli powyżej:
Stan średnioroczny zwierząt:
 krowy o wydajności do 6 tys. l mleka /rocznie (średnia wydajność całego stada) 10 sztuk
na głębokiej ściółce
− produkcja obornika = 10 x 18,80t/rok= 188 ton obornika
− produkcja azotu = 188 t x 2,60 kg/t=488,8 kg azotu
 50 sztuk na płytkiej ściółce
− produkcja obornika = 50x 10 t/rok= 500 ton obornika
− produkcja azotu ( obornik) = 500 t x 2,8 kg/t =1400 kg azotu
− produkcja gnojówki = 50 x 6,2m3/rok=310 m3 gnojówki
− produkcja azotu ( gnojówka)= 310 m3 x 2,7 kg/m3= 837 kg azotu
Razem:
− obornik: 188+ 500= 688 ton
− produkcja azotu: 488,8 +1400+837= 2725,8 kg
− gnojówka: 310 m3
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6. SPOSOBY, WYMAGANIA TECHNICZNE
I KONSTRUKCYJNE (TAM GDZIE TO
WŁAŚCIWE) PRZECHOWYWANIA PŁYNNYCH
I STAŁYCH ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH/
NAWOZÓW NATURALNYCH ORAZ ODCIEKÓW
Z PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW
ROŚLINNYCH

Zgodnie z „Programem działań” sposób obliczania powierzchni miejsc i wymaganej pojemności zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych podano poniżej. Część danych
potrzebna do tych wyliczeń będzie wynikać z informacji i obliczeń przedstawionych w rozdziale
(poprzedzającym) dotyczącym „sporządzania obrotów stada głównych gatunków i grup zwierząt, obliczanie stanów średniorocznych, obsady DJP.
Wzory obliczeń i wyjaśnienia dotyczące współczynników potrzebnych do obliczeń przedstawiono poniżej.
Tab. 1 Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojowicę
albo gnojówkę dla gatunków zwierząt gospodarskich innych niż drób (Tab. nr 6 w załączniku nr 5
do „Programu działań”)
Pojemność płyWspółczynnik
Współczynnik
ty/zbior-nika
odliczenia sysodliczenia okresu
na 1DJP obrotemu
pastwiskowego
tu stada (m3)
i wyposażenia

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Pojemność płyty
/zbiornika (m3)

1.

Płyty obornikowe

2,1 *)

A

D

X1 = 2,1 x A x D x nDJP

2.

Zbiorniki
na gnojówkę

1,4 *)

B

F

X2 = 1,4 x B x F x nDJP + G

3.

Zbiorniki
na gnojowicę

5,8 *)

C

E, F

X3 = 5,8 x C x E x F x nDJP + G

*) W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli 1 pojemności płyty lub zbiornika dotyczą kategorii krów mlecznych o wydajności mlecznej do, 6 tys. litrów.
Dla pozostałych kategorii krów mlecznych o wydajności mlecznej:
− powyżej 6 tys. do 8 tys. litrów wartości w tab. 1 należy zwiększyć odpowiednio o 10 %,
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− powyżej 8 tys. litrów wartości w tab. 1 należy zwiększyć odpowiednio o 20 %.
Tab. 2 Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej i pojemności zbiornika na gnojówkę/odciek z przechowywania dla drobiu (Tab. nr 7 w załączniku nr 5 do „Programu działań”)
Pojemność pły- Współczynnik
odliczenia
Rodzaj wyposa- ty/zbiornika
Lp.
żenia
na 1 DJP obro- okresu pastwiskowego
tu (m3)
Płyty oborniko1.
1,2
A
we
Zbiorniki
2.
na gnojówkę/
0,7
B
odciek

Współczynnik
odliczenia systemu
i wyposażenia
D
E, F

Pojemność płyty/zbiornika
(m3)
X1 = 1,2 x A x D x nDJP
X2 = 0,7 x B x E x F x nDJP + G

Objaśnienia:
nDJP – liczba zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym wyrażona w DJP obrotu stada
X1, X2, X3 – odpowiednio, pojemność płyty obornikowej lub pojemność zbiornika na gnojówkę
albo gnojowicę – wyliczona wg wzorów w tabelach powyżej
− Wyliczone pojemności i objętości można pomniejszyć o liczbę zwierząt gospodarskich
utrzymywanych w systemie otwartym lub na głębokiej ściółce i okresu pastwiskowego na 1
DJP.
− W przypadku zbycia obornika lub gnojowicy uzyskaną wartość X należy procentowo
pomniejszyć o poświadczoną dokumentem wielkość przekazanych nawozów.
− W przypadku stosowania obornika lub gnojowicy dla celów kogeneracji energii w tym
spalania, uzyskaną wartość X należy procentowo pomniejszyć o poświadczoną dokumentacją
instalacji ilość nawozów zużytych na ten cel.
A, B, C – współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego
− Współczynniki mają zastosowanie, jeżeli zwierzęta gospodarskie utrzymywane
w gospodarstwie rolnym korzystają z wypasu na pastwisku.
− W przypadku nie prowadzenia wypasu zwierząt wartość współczynników A, B, C przyjmuje
wartość = 1.
A – dla płyt obornikowych;
B – dla zbiorników na gnojówkę;
C – dla zbiorników na gnojowicę.
− Dawka azotu nawozów naturalnych na obszarach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/
rok.
D, E, F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów
utrzymania oraz wyposażenie techniczne;
D – system bezściołowy dla drobiu, system częściowo-rusztowy dla świń;
E – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu, separowanie gnojowicy (tylko faza ciekła);
F – zadaszenie płyty obornikowej lub przykrycie zbiornika na gnojowicę, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się opadów (w szczególności osłoną elastyczną);
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G – współczynnik doliczenia odcieku z powierzchni wybiegu, wyrażany w m3, obliczany ze
wzoru G = P x 0,25
P - to powierzchnia wybiegów w m2.
dla wybiegów zadaszonych współczynnika G nie uwzględnia się, ma wartość = 0.
H – współczynnik, którego wartość wynosi H = 0,5 dla wszystkich rodzajów wyposażenia.
− uwzględnia się go w gospodarstwie rolnym, które stosuje się ciągłe kompleksowe procesy
technologicznego przetwarzania nawozów naturalnych (produkcja biogazu, kompostowanie
aeracyjne, piroliza, spalanie itp.), wówczas pomija się inne współczynniki i stosuje się tylko
jeden wspólny współczynnik H
Niezbędną powierzchnię płyt obornikowych (m2) w stosunku do jej pojemności (m3)
wylicza się dzieląc wartość X1 przez deklarowaną wysokość składowania, wynikającą
z posiadanych przez rolnika środków technicznych
Tab. 3. Wartości współczynników odliczenia, dla tabel 1 i 2* ( tab.nr 8 w załączniku nr 5 do
„Programu działań”)
Współczynnik

Lp.

Gatunek/typ użytkowości zwierząt gospodarskich

A

B

C

D

E

F

1.

Bydło mleczne

0,6

0,7

0,6

-

0,7

0,8

2.

Bydło mięsne

0,5

0,6

0,6

-

0,7

0,8

3.

Konie

0,5

0,6

-

-

-

0,8

4.

Owce, kozy

0,5

0,6

-

-

-

0,8

5.

Jelenie, daniele, króliki

0,2

0,5

-

-

-

0,8

6.

Świnie

0,7

0,6

0,6

0,8

0,7

0,8

7.

Drób

0,7

0,6

-

0,7

0,8

0,8

8.

Pozostałe

-

-

-

-

-

0,8

* W przypadku jednoczesnego chowu kilku gatunków zwierząt gospodarskich uwzględnia się
tylko jeden współczynnik właściwy dla dominującego gatunku, którego obrót stada wyrażony
w DJP jest dominujący.
Nieodłącznymi budowlami rolniczymi w gospodarstwie gdzie prowadzi się chów czy hodowlę zwierząt gospodarskich są urządzenia do przechowywania odchodów zwierzęcych (stałych i ciekłych) oraz silosów do przechowywania pasz soczystych.
Wybór rozwiązań w tym zakresie, będzie zależeć od:
− ilości i wielkość zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
− systemu ich utrzymania (budynek, wybieg, pastwisko, ściołowo, bezściełowo itp.),
− częstotliwości zagospodarowania nawozów naturalnych (pole, zbyt, biogazownia itp.),
− rodzaju zadawanych pasz (kiszonki, sianokiszonki, świeża masa roślinna itp.).
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Podstawowy aktem prawnym w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie nakreśla rozporządzenie MRIGŻ z 7 października
1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 81)
Płyty obornikowe
Konstrukcyjnie większość płyt wykonywana jest podobnie, z płyt betonowych o różnej
wysokości ścian oporowych (bocznych) od 30 cm do 200 cm wraz ze zbiornikiem na odcieki
powstające podczas przechowywania.
• Niewielkie konstrukcje płyt, bez zbrojenia o niskiej ścianie oporowej min. 30 cm, max.
80cm, proponowane są przy małej obsadzie zwierząt, gdzie powstaje mało obornika, ograniczona jest też mechanizacja, a tym samym wysokość składowania obornika. Rolą ścianek
jest, ochranianie hałdy obornika przed wydostawaniem się go na zewnątrz wraz z wodami
opadowymi i gnojówką.
• Przy większej (dużej) produkcji obornika, płyta musi być już bardziej wytrzymała,
a konstrukcja wzmocniona stalowym zbrojeniem zarówno jej dna, jak i ścian oporowych.
Zmechanizowanie gospodarstwa też jest inne, a wysokość składowania obornika, przekracza
często 2 m.
Budowa płyty obornikowej obejmuje kilka etapów:
− płyty dennej (przygotowanie podłoża i dna płyty),
− ścianek oporowych,
− wjazdu,
− studzienki (instalacji odpływowej).
płyta denna
− usunięcie warstwy ziemi ok. 25-30 cm gruntu na którym ma zostać posadowiona płyta,
− grunt powinien być pozbawiony części ilastych, gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, jeśli
nie jest, należy go zastąpić gruntem niewysadzinowym np. piasek, pospółka, żwir,
− wyrównać powierzchnię z nadanymi spadkami i nałożyć piasek gruboziarnisty minimum 15
(do 30cm) tzw. podsypkę i dobrze zagęścić mechanicznie - piasek wyrównuje nierówności,
tworzy warstwę filtracyjną ogranicza podsiąkanie wody gruntowej,
− nałożyć warstwę podkładową mieszanki betonowej niższej klasy np. C8/10,
− ułożyć wierzchnią warstw betonu, możne to być beton klasy min. C16/20, zagęszczony
wibratorem powierzchniowym lub listwą wibracyjną, lub beton z domieszką uszczelniającą
bądź samozagęszczalny beton towarowy z wytwórni betonu i dowożony gotowy na plac
lub na warstwie betonu podkładowego ułożyć folię np. polietylenową, a następnie przykryć
betonem (nie uszkodzić folii),
− w płycie dennej muszą być wykonane spadki w granicach 1-3%, wykonane w kierunku
studzienki,
− w przypadku dużych powierzchni betonowych, które ulegają spękaniu można zapobiegać
stosując dylatacje, tj. dzielić powierzchnię na pola (max. 36 m2, o długości,. najdłuższego
boku 6 m).
− po okresie dojrzewania betonu czyli po 28 dniach przerwy dylatacyjne (szczeliny o szer. 2,5
cm) należy zalać środkiem trwale elastycznym.
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ścianki oporowe
− ścianki oporowe można wykonać z betonu na placu budowy lub też z gotowych żelbetowych
elementów prefabrykowanych typu L.
wjazd
− wielkość, konstrukcja płyty obornikowej powinna umożliwiać wjazd środkiem transportu
ładowacz, ciągnik z przyczepą (odcieki zabezpieczone).
studzienka
− płyta obornikowa powinna posiadać studzienkę umożliwiającą czasowe gromadzenie się
odcieków, gnojówki i uniemożliwiać osadzanie się części stałych przed odprowadzeniem do
zbiornika zasadniczego – ogranicza to czyszczenie zbiornika.
Płyta obornikowa może też być zaopatrzona w monitoring szczelności
Powyżej przedstawiono jedna z możliwości konstruowania płyty.
Zbiornik na płynne odchody zwierzęce - studzienka
Studzienka służy do krótkotrwałego przechowywania płynnych odchodów zwierzęcych, a także
soków kiszonkowych, ścieków z pomieszczeń udojowych, wody technologicznej w gospodarstwach rolnych. Taki zbiornik składa się z; płyty dennej, płaszcza, przykrycia.
Płyta denna
− grubość żelbetowej płyty dennej zależy od z obciążeń statycznych – min. grubość - 10 cm,
− płyta posadowiona jest na warstwie filtracyjnej z zagęszczonego piasku i na betonie
podkładowym - grubość minimum 5 cm, minimalna klasa betonu C16/20.
− w prefabrykowanych studzienkach płyta denna połączona jest z elementem ściennym.
Płaszcz /ściany/
− grubość żelbetowych ścian wynika z obliczeń statycznych,
− ściany powinny być odpowiednio zbrojone (strona wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika),
− minimalna klasa betonu C16/20, zalecana beton klasy C30/37,
− prefabrykaty żelbetowe w postaci kręgów łączone są na zamki z uszczelką gumową lub
betonem ekspansywnym.
Przykrycie
− zbiornik powinien być przykryty żelbetową płytą grubości 15 cm przenoszącą obciążenia od
środków transportu, a w płycie znajdować się właz o średnicy minimum 600 mm.
Przechowywanie obornika na odizolowanym od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym – nowe rozwiązanie
Jednym z ciekawych i tańszych rozwiązań w stosunku do tradycyjnych, już istniejących
metod magazynowania obornika, jest składowanie nawozu na odizolowanym od gruntu podłożu
denitryfikacyjnym. Obornik przechowywany jest w pryzmie posadowionej na umieszczonym
w wykopie podłożu denitryfikacyjnym stanowiącym mieszaninę gleby i trocin – rysunek poniżej
- Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym.
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Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym
− wykop ma głębokość 40 cm dla przechowywania obornika bydlęcego i 50 cm w przypadku
przechowywania obornika od trzody chlewnej,
− dno i boki wyłożone są folią odporną na działanie czynników biologicznych, chemicznych,
jako materiał izolacyjny można zastosować geomembranę PEHD (materiał nieprzepuszczalny,
wykonany z polietylenu wysokiej gęstości),
− końcówki folii są wywinięte u góry zagłębienia, na zewnątrz,
− wykop wypełnia substrat z wybranej z niego gleby i trocin sosnowych (ewentualnie innych)
w proporcjach objętościowych składników od 1:1 do 3:7,
− wraz z glebą wprowadzane są do substratu żyjące w niej bakterie denitryfikacyjne,
− trociny w substracie to źródło węgla i energii dla tych bakterii,
− pojawiające się wycieki z pryzmy obornika przenikają do podłoża denitryfikacyjnego,
a zasiedlające je bakterie denitryfikacyjne redukują azotany (NO3) z wycieków chroniąc
wody gruntowe przed zanieczyszczeniem nimi,
− podłoże można eksploatować do 7 lat, potem należy substrat poddać kompostowaniu wraz
z obornikiem i zastosować, jako nawóz organiczny do nawożenia gleby.
W 2016 r., w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przeprowadzono wstępne
badania metody tak przechowywanego obornika. Uzyskane wyniki badań wykazały m.in., że
w odciekach z obornika składowanego na odizolowanym gruncie z podłożem denitryfikacyjnym:
− nastąpiło zwiększenie stężenia azotu amonowego i potasu, co wskazuje, że składniki te były
zatrzymywane w nim i nie przedostawały się do wód gruntowych
− stężenie azotu azotanowego po okresie wzrostu ulegało zmniejszeniu, co należy wiązać
z zachodzącym w podłożu procesem denitryfikacji (przemiana azotanów do postaci azotu
gazowego w wyniku działania bakterii denitryfikacyjnych).
Wyniki te sugerują, że taki sposób składowania obornika jest bezpieczny ze względu na
ochronę jakość wód gruntowych i sposób przechowywania tego nawozu. Wydaje się, że należałoby rozważyć możliwość jej upowszechnienia (w pierwszym etapie pilotażowo) w ramach
działań związanych z wdrożeniem wymagań dyrektywy azotanowej na obszarze całego kraju,
w myśl ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017.
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Zbiornik na gnojowicę - płynne odchody zwierzęce
Przy bezściołowym utrzymywaniu zwierząt budowane są zbiorniki na ciekłe odchody
zwierzęce. Pod względem posadowienia zbiorniki mogą być podziemne, naziemne lub częściowo zagłębione w ziemi. Posadowienie zbiorników wymaga również zastosowania pokrywy.
Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte. Zbiorniki podziemne powinny być mieć pokrywę,
być szczelne, zaopatrzone w właz i przewody wentylacyjne zgodnie z przepisami. Muszą też
przenosić obciążenia środków transportu oraz składowanych na nich materiałów.
W przypadku zbiorników częściowo zagłębionych lub naziemnych można stosować powłokę elastyczną.
Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych zbiorniki mogą być: monolityczne, prefabrykowane żelbetonowe, z tworzyw sztucznych – gotowe. Zbiorniki na ogół mają kształt okrągły
rzadziej prostokątny. Konstrukcję zbiorników składa się z: płyty dennej, płaszcza, przykrycia
budowanych zgodnie ze sztuką stawiania takich budowli.
Elastyczne zbiorniki do magazynowania płynnych nawozów naturalnych
Potrzeby stosowania zbiorników na płynne nawozy naturalne mogą być realizowane też
w oparciu o lekkie i funkcjonalne zbiorniki elastyczne. W sytuacjach awaryjnych, gdy tradycyjny zbiornik jest za mały, a w danym momencie obowiązuje zakaz wylewania gnojowicy na pole,
to wydaje się, że zbiornik elastyczny jest jedynym, racjonalnym rozwiązaniem dla magazynowania tych nawozów.
Zbiorniki elastyczne wykonane są z materiałów kompozytowych – najczęściej tkanin poliestrowych, obustronnie pokrytych warstwą polichlorku winylu (PCV) o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i trwałości deklarowanej przez producentów na co najmniej kilkadziesiąt
lat. Warstwa ochronna PCV dodatkowo zapewnia całkowitą nieprzezroczystość tkaniny i jej
odporność na promieniowanie słoneczne jak również skutecznie ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się odorów.
Elastyczny zbiornik do magazynowania płynnych nawozów naturalnych skutecznie eliminuje problem strat składników biogennych podczas przechowywania gnojówki i gnojowicy
w gospodarstwie. Koszt zakupu przykładowego zbiornika np. Exflo Farmer o pojemności 200
m3 aktualnie wynosi około 40 000 PLN.
Silos przejazdowy na kiszonkę
W gospodarstwach, które przeznaczają cześć świeżej masy roślinnej na zakiszanie, gdzie
powstają soki kiszonkowe budują w tym celu silosy przejazdowe ze studzienką na odcieki. Zasada
budowy takich silosów jest podobna jak w przypadku płyt obornikowych. Ważne jest obliczenie
pojemności silosu na potrzeby żywienia zwierząt i uwzględnienie środków transportu wybierających paszę oraz zapewnienie utwardzonego wjazdu przed wjazdem do silosu. Podobnie jak
pozostałe budowle silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.
Warunkiem wykonania zbiorników, płyt czy silosów powinna być przede wszystkim ich
trwałość i szczelność. Na rynku dostępnych jest dzisiaj bardzo wiele materiałów budowlanych,
które mogą być wykorzystane w tym celu.
*W opracowaniu wykorzystano materiały ITP w Falentach
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7. SPORZĄDZENIE PLANU NAWOŻENIA AZOTEM
ALBO OBLICZENIA MAKSYMALNYCH DAWEK
AZOTU

Plan nawozowy oparty na bilansie azotu
W glebie stale zachodzą procesy prowadzące do przekształcenia azotu w formę przyswajalną dla roślin (rozpuszczalne w glebie azotany), a także procesy odwrotne, prowadzące do przekształcenia w amoniak, azot gazowy i tlenki azotu, które uwalniają się do atmosfery. Procesy te są bardzo intensywne, dlatego poza jednym przypadkiem (analizą
wiosenną azotu mineralnego w glebie) w standardowych analizach chemiczno-rolniczych
nie oznacza się tego składnika. Ilość dostępnego dla roślin azotu obliczana jest natomiast
metodą bilansową. Azot w glebie pochodzi z: mineralizacji próchnicy glebowej z działalności życiowej mikroorganizmów wolno żyjących, asymilujących azot, żyjących w symbiozie
z roślinami motylkowymi; rozkładających się resztek roślinnych i zwierzęcych, nawozów mineralnych i organicznych, opadów atmosferycznych. Bilanse azotu w gospodarstwie rolnym możemy wyliczyć dwoma metodami: bilans na poziomie gospodarstwa, bilans na powierzchni pola.
Pierwsza metoda, pozwala na określenie efektywności gospodarowania azotem w skali całego gospodarstwa. Obliczana jest mianowicie ilość azotu wprowadzana do gospodarstwa
z zewnątrz.
Drugą metodą jest bilans na powierzchni pola. Obliczamy w nim przychody i rozchody azotu dla konkretnej uprawy na konkretnym stanowisku w zmianowaniu. Dlatego bilans
i wynikający z niego plan nawożenia azotem musi być sporządzany corocznie.
Bilans azotu obliczamy posługując się z jednej strony pobraniem N wraz z plonem oraz
obliczeniu źródeł azotu dostępnego dla roślin w danym roku na danym polu (przedplon, opad
z deszczem, asymilacja przez mikroorganizmy żyjące w glebie, nawożenie nawozami naturalnymi i kompostem, przyorywanie słomy itp.).
W „Programie działań” występuje następujący wzór:
Dawka N min. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu
[kg N/t] (według tabeli 10) – ∑ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla
roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (według tabeli 13 )/0,7
(współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)
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Na podstawie przeciętnych plonów uzyskiwanych w gospodarstwie obliczamy potrzeby
nawozowe upraw w przeliczeniu na hektar, czyli ile azotu musi być pobrane, żeby uzyskać zakładany plon.
Od potrzeb odejmowane są rezerwy azotu, jakie znajdują się w glebie i mogą być wykorzystane przez uprawę, wszystkie źródła azotu podlegają zsumowaniu: N z innych źródeł:
oborniki różnych grup zwierząt; gnojowice różnych zwierząt; pomiot ptasi; gnojówki; frakcja
stała separacji gnojowicy; frakcja ciekła separacji gnojowicy; produkt pofermentacyjny płynny;
produkt pofermentacyjny stały; kompost i inne nawozy organiczne; azot mineralny z zasobów
glebowych.
Dla nawozów organicznych przyjmowane są zawartości azotu według danych tabelarycznych i uzależnione są od pochodzenia i rodzaju nawozu. Ponieważ z nawozów naturalnych pobranie azotu następuje stopniowo i może być rozłożone nawet na trzy lata, stosuje się tzw. równoważniki nawozowe, które informują, jaka część azotu zawarta w nawozie może być pobrana
przez planowaną uprawę. Oborniki mają równoważniki nawozowe pobrania w pierwszym roku
od 0,30 do 0,50 – czyli tylko taka część azotu będzie przyswajalna przez rośliny w pierwszym
roku. W dwa lata po stosowaniu pobrane może być 0,15 ogólnego azotu zawartego w zaaplikowanej dawce. Nawozy naturalne i organiczne płynne, a także nawozy aplikowane wiosną
maja większy wskaźnik wykorzystania = równoważnik nawozowy, wynoszą one 0,45 do 0,80.
W odliczeniach uwzględnione zostały także rezerwy azotu glebowego w zależności od składu
mechanicznego gleby – największe rezerwy azotu znajdują się w glebach ciężkich, i maleją proporcjonalnie w glebach średnich, lekkich i bardzo lekkich.
Do rezerw glebowych podlegających odliczeniu należą także resztki pożniwne roślin
bobowatych i liście buraczane.
Po odjęciu rezerw uzyskuje się dawkę nawozów mineralnych niezbędną do uzyskania zakładanego plonu, którą koryguje się wskaźnikiem pobrania azotu z nawozów mineralnych 0,7
(wynik jest dzielony przez 0,7 czyli de facto dawka jest zwiększona o około 42%).
Do celów doradztwa nawozowego opracowane zostały w CDR Oddział Radom specjalne
kalkulatory nawozowe, które pozwolą wyliczyć produkcję nawozów naturalnych w gospodarstwie, pojemność zbiorników i budowli do przechowywania nawozów naturalnych, zawartość
w nich azotu oraz dawki nawożenia.
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8. SPORZĄDZENIE PRZYKŁADOWEJ
DOKUMENTACJI DLA RÓŻNYCH
GOSPODARSTW OBJĘTYCH PROGRAMEM
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZMNIEJSZENIEM ZANIECZYSZCZENIA
WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE
ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE
DALSZEMU ZANIECZYSZCZENIU.
PROWADZENIE EWIDENCJI STOSOWANIA
NAWOZÓW

Założenia do przykładowego sporządzania dokumentacji nawozowej
Gospodarstwo: Adam Nowak
Jordanów, pow. Sucha Baskidzka, województwo małopolskie
1. Rodzaj produkcji zwierzęcej: chów trzody w cyklu zamkniętym, na płytkiej ściółce w oparciu o stado podstawowe 25 loch., chów bydła mlecznego, na płytkiej ściółce.
2. Żywienie mieszankami pasz treściwych, w oparciu o pasze własne zakup koncentratów
3. Struktura stad na początku roku: Lochy 25 sztuk
					
Prosięta 98 sztuk
					
Warchlaki do 30 kg – 96 szt.
					
Tuczniki 30 – 70 kg - 48 szt.
					
Tuczniki pow. 70 kg - 47 szt.
Lochy: remont stada loch 28%, stan loch uzupełniany jest sztukami z zakupu.
Ilość urodzonych prosiąt od lochy 24 szt.
Upadki: prosięta 4%, warchlaki – 1%. , tuczniki – 1%
Sprzedaż roczna: tuczniki – 565 szt., lochy – 7 szt.
Nie przewiduje się zmian w stanie trzody chlewnej na koniec roku.
					
Krowy o wyd. pow. 8000 l. pow. 500 kg - 12 szt.
					
Jałówki cielne - 3 szt.
					
Jałówki pow. 1 roku - 5 szt.
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Jałówki 0,5 – 1 roku - 5 szt.
						
Cielęta do 0,5 roku - 3 szt.
Krowy: remont stada 25 %, uzupełnianie stanu jałówkami cielnymi własnymi
Urodzenia cieląt: 12 sztuk. Upadki: 1 szt.
Sprzedaż cieląt byczki: 6 szt.
Sprzedaż nadmiaru jałówek pow. 1 roku: 2 szt.
Nie przewiduje się zmian w stanie bydła na koniec roku.
4. Powierzchnia użytków rolnych:
37,5 ha, gleby piaszczysto – gliniaste, kompleks żytni bardzo dobry,
kategoria gleby: średnia, kl. IIIb – 16 ha, , kl. IVa - 15 ha, kl. IVb – 6,5 ha,
5. Zasiewy:
Działka 112: 2 ha, jęczmień ozimy (plon 7,0 t/ha) po grochu Słoma przyorana. Nawożenie pod
uprawę gnojówką (15 t/ha) jesienią
Działka 132: 4,5 ha, kukurydza zielona masa (plon 50 t/ha) po pszenicy ozimej. Słoma zbierana
z pola na potrzeby produkcji zwierzęcej. Nawożenie pod uprawę obornik płytka ściółka, bydło
mleczne (40 t/ha) jesienią
Działka 145: 10 ha, pszenica ozima (plon 8,5 t/ha) po pszenżycie ozimym na oborniku – obora
płytka, bydło mleczne (30 t/ha) jesienią
Działka 154: 6 ha, mieszanka motylkowa z trawami, zielona masa 4 pokosy po jęczmieniu jarym, nawożenie na uprawę wiosną -gnojówka bydło mleczne (25 t/ha)
Działka 155: 8 ha, pszenżyto ozime (plon 7,5 t/ha) po pszenicy ozimej nawożonej obornikiem
z płytkiej ściółki, bydło mleczne. Słoma zbierana z pola na potrzeby produkcji zwierzęcej.
Nawożenie pod uprawę obornikiem z płytkiej ściółki, bydło mleczne jesienią
Działka 156: 7 ha, jęczmień jary (plon 5,5 t/ha) po kukurydzy na zieloną masę na oborniku
z płytkiej ściółki, bydło mleczne (25 t/ha). Nawożenie pod uprawę obornik z płytkiej ściółki,
bydło mleczne (30 t/ha) jesienią.
Część nawozów naturalnych jest sprzedawana.
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PROGRAM AZOTANOWY GOSPODARSTWA
INFORMACJE O GOSPODARSTWIE I ROLNIKU

Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres
zamieszkania

Miejscowość
Ulica, nr domu, lokalu
Kod, poczta
Województwo
Gmina - teryt

ADAM NOWAK
Jordanów
9
32-340
małopolskie
Od 1 marca
do 15 październiaka )*

Jordanów - 1215011

Gmina - teryt

Od 1 marca do 20 października

Gmina - teryt

Od 1 marca do 20 października

Nr telefonu

(66) 655-57-77

Nr faksu
Adres e-mail
Nr identyfikacyjny

adam@wp.pl

023456789

)* Okresy, w których można stosować nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne na
gruntach ornych.

Data sporządzenia:

10 październik 2018

Karta zawierająca informacje o gospodarstwie.
Obrót stada:
POWRÓT

3

12,00

3

3

3

9

3

2,25

2,25

3

5

5

6

5

2,50

2,50

5

5

5

6

5

2,50

2,50

5

12

3

6

11,5

5,75

5,75

7

25

12

1), 2)

Cielęta do ½ roku życia

12,00

Bezś ci ółk
owo

w

5

12

Płytka
ś ci ółka

Współczynnik

5

12

Głęboka
ś ci ółka

odliczenia koncentracji

5

Stan przelotowy

Jałówki od ½ do 1 roku życia

Okres przebywania w
grupie w m-cach

5

Stan na koniec

3

5

12

Bydło mleczne
Krowy mleczne o wydajności pow. 8 000
l/rok i masie ciała powyżej 500 kg

SYSTEM UTRZYMANIA
liczba w szt. st.
średniorocznego

Razem rozchdy

3

5

Przelicz

3

Na przeklasowanie

Razem przychody

3

Jałówki powyżej 1 roku życia

Upadki,uboje z
konieczności

Z przeklasowania

Jałówki cielne

Zakup

3

Urodzenia

3

Stan na początku

12

Gatunek/grupa technologiczna
zwierząt

Sprzedaż,
uboje na własny
użytek

Wprow adź dane

Roczne obroty zwierząt

Stan średnioroczny

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

36,5

12

12

3

2

1

6

Trzoda chlewna

1754

Lochy/Maciory

25

Warchlaki od 2 do 4 miesięcy

96

Prosięta do 2 miesięcy

98

Tuczniki (loszki, knurki)

95

7

7
576
600
570

25

25,00

25,00

576

6

570

576

96

2

573

95,50

95,50

600

24

576

600

98

2

588

98,00

98,00

570

5

570

95

2

567,5

94,58

94,58

7

565

Z założeń wpisujemy do tabeli stany początkowe, ilość urodzeń, zakupy zwierząt, upadki w poszczególnych grupach wiekowych, dopasowujemy przeklasowania, pozostawiamy stan końcowy bez zmian (chyba, że z założeń wynika inaczej). Przepisujemy stany średnioroczne z poszczególnych grup do tabeli – system utrzymania.
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POWRÓT

Wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych
Informacje o gospodarowaniu nawozamie naturalnymi

NIE

Przechowywanie obornika z głębokiej ściółki "w obejściu"

TAK

A, B, C – współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego

System utrzymania, wyposażenie techniczne

NIE
NIE

D1 – system częściowo-rusztowy dla świń

NIE
NIE

D2 – system bezściołowy dla drobiu

E1 – separowanie gnojowicy (tylko faza ciekła),

NIE

F1 – zadaszenie płyty obornikowej

NIE

F2 – przykrycie zbiornika na gnojowicę

E2 – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu

G 1 – Powierzchnia wybiegu niezadaszonego w m 2

G 2 – Powierzchnia wybiegu niezadaszonego w m 2

- system ściołowy

- system bezściołowy

H - stosowanie w gospodarstwie rolnym ciągłych kompleksowych procesów technologicznych przetwarzania nawozów naturalnych

3,0

W - deklarowana wysokość składowania obornika na płycie (w metrach)

Minimalne pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojowicę albo
gnojówkę dla gatunków zwierząt gospodarskich
Gatunek /
grupa technologiczna zwierząt

Płyta
obornikowa

Zbiornik na
gnojówkę

Zbiornik na
gnojowicę

m2

m3

m3

23,40
19,30
42,70

53,48
44,12
97,60

42,70

97,60

Bydło mleczne
Trzoda chlewna

RAZEM:
Po uwzględnieniu współczynników odliczenia/doliczenia ze
względu na zastosowane rozwiązania systemów utrzymania oraz
wyposażenie techniczne (G i H)

W zależności od systemów utrzymania zwierząt oraz systemów przetwarzania nawozów naturalnych oraz posiadanego sprzętu do pryzmowania obliczane są parametry budowli do
przechowywania.
POWRÓT

Zasoby nawozów naturalnych w gospodarstwie

Głęboka
ściółka
Obornik
ton

Gatunek /
grupa technologiczna zwierząt

Przelicz

Wprow adź dane

Produkcja nawozów naturalnych

Płytka ściółka
Obornik
ton

Gnojówka
m

3

Gnojowica
m

3

Pomiot/
odchody
ton

Azot
kg

Produkcja nawozów naturalnych
Bydło mleczne

351,73

199,50

1 865,73

Trzoda chlewna

359,27

206,93

1 834,05

351,73
359,27

199,50
206,93

1 865,73
1 834,05

711,00

406,43

3 699,78

Nawozy naturalne do dyspozycji
Bydło mleczne
Trzoda chlewna

RAZEM:

Na podstawie wskaźników wyliczana jest produkcja nawozów naturalnych w zależności od systemu utrzymania.
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Zawartość azotu w nawozach naturalnych nabytych
Głęboka
ściółka
Obornik
kg N /t

Gatunek /
grupa technologiczna zwierząt

Płytka
ściółka
Obornik
kg N /t

Bydło mleczne
Bydło mięsne
Trzoda chlewna
Konie duże / Konie ras dużych/Konie pozostałe
Konie małe / Konie ras małych (m.in. Hucuł, konik polski)
Owce
Kozy
Lisy
Jenoty
Norki
Tchórze
Nutrie
Króliki
Szynszyle
Jelenie szlachetne
Jelenie sika i Daniele
Muły
Osły
Bawoły domowe
Drób nieśny – pomiot niepodsuszany
Drób nieśny – pomiot podsuszany
Drób rzeźny
Strusie
Produkt pofermentacyjny stały
Produkt pofermentacyjny płynny
Separowana gnojowica faza ciekła - Bydło
Separowana gnojowica faza ciekła - Świnie
Separowana gnojowica faza stała - Bydło
Separowana gnojowica faza stała - Świnie
Kompost i inne nawozy organiczne

Płytka
ściółka
Gnojówka

3,30

kg N/m 3
3,53

3,24

3,24

Pomiot/
odchody
kg N /t

Gnojowica
kg N/m

3

2,80
2,80
4,20
3,40
5,20

W tabeli można wpisać dane w przypadku zakupów nawozów naturalnych od różnych gatunków
zwierząt oraz inne produkty organiczne przeznaczone do nawożenia.
Planowanie nawożenia azotem dla upraw w gospodarstwie.

Wprow adź dane

Działka
rolna

Nr
działki/
działek
ewiden.

Plon t/ha

Pow.
w ha

Rodzaj
gleby

Uprawa

ilość
pokosów)

Pobra
-nie kg N
wg plonu

A

112

2,00

ś redni a

Jęczmi eń ozi my

7,00

336,0

B

132

4,50

ś redni a

Kukurydza ,
zi el ona ma s a

50,00

540,0

C

145

10,00

ś redni a

Ps zeni ca ozi ma

8,50

2 295,0

ś redni a

Mi es za nki
motyl kowe z
tra wa mi , zi el ona
ma s a

40,00

720,0

D

154

6,00

E

155

8,00

ś redni a

Ps zenżyto ozi me

7,50

1 620,0

F

156

7,00

ś redni a

Jęczmi eń ja ry
pa s tewny

5,50

924,0

Bobowate jako przedplon,
międzyplon.
Liście roślin korzeniowych

Przelicz

Planowanie nawożenia azotem

Przedplon

Obornik pod przedplon

Dawka
obornika
pod
przedplon
(t/ha)

Bobowa te w czys t. s i ew. mi ędzypl on. - res zt.
pożni wne

Zapotrz.
na N po
odlicz.
pokrycia

372,6
30

1 588,5
385,2

Oborni k płytka ś ci ółka - Trzoda
chl ewna
Oborni k płytka ś ci ółka - Bydło
ml eczne

Dawka
nawozu
natur.
(t/ha,

Termin
nawożenia

m3/ha)

194,4

Oborni k płytka ś ci ółka - Bydło
ml eczne

Planowany rodzaj nawozu
naturalnego pod uprawe.

Ilość kg N
nawoż.
mineral.

Dawka
kg N/ha
z nawoz.
mineral.

Dawka
kg N/ha

z nawoz.
naturalych

Ilość
ton(m3)
nawoż.
Natur.

40

jes i eń

36,4

18,2

143,6

80,0

15

wi os na

283,5

63,0

49,5

67,5

10

jes i eń

1 452,1

145,2

34,1

100,0

Gnojówka - Trzoda chl ewna

25

jes i eń

55,7

9,3

84,5

150,0

Gnojówka - Bydło ml eczne
Oborni k płytka ś ci ółka - Bydło
ml eczne
Oborni k płytka ś ci ółka - Trzoda
chl ewna

30

1 050,8

Gnojówka - Bydło ml eczne

15

jes i eń

813,9

101,7

53,9

120,0

20

594,3

Oborni k płytka ś ci ółka - Bydło
ml eczne

20

jes i eń

432,6

61,8

66,0

140,0

Tabela przeznaczona do sporządzania planu nawożenia azotem. W kolumnach 1, 2, 3, 6, 10, 13
wpisywane są odręcznie dane wynikające z wywiadu z rolnikiem. W kolumnach 4, 5, 8, 9, 12,
14 z rozwijanej listy wybierane są opcjonalne dane dotyczące rodzaju gleby, gatunku uprawy,
rodzaju nawozu naturalnego oraz terminu jego stosowania. Zaznaczając okienko w kolumnie 13
otrzymujemy informację o maksymalnej ilości nawozu naturalnego jaka można zastosować aby
nie przekroczyć 170 kg N/ha.
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ADAM  NOWAK

Jordanów

023456789

Nr ewidenc.

Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.
Oznaczenie
działki
rolnej

Data
zastosowania
nawozu*

Uprawa, na której
zastosowano nawóz
(gatunek)

Powierzch
-nia uprawy

(ha)

Powierzchnia,
na której
zastosowano
nawóz

Dawka zastosowanego nawozu
Rodzaj nawozu
(zawartość N/ t lub dt nawozu))

UWAGI
(t, dt/na
powierzchnię
uprawy)

(ha)

(t/ha), (dt/ha)

(kg N/ha)

Arkusz ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem do prowadzenia odręcznego przez rolnika.

Miejscowość, data

Umowa zbytu nawozów naturalnych / Wzór/

W dniu ………………. między zbywającym …………………………………………… zamieszkałym w ……………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………, a nabywającym ………………………………………………
zamieszkałym w ………………………………………………….., legitymującym się dowodem
osobistym …………………., została zawarta następująca umowa:
1) zbywający zobowiązuje się dostarczać nabywającemu w okresie od ………... do………….
nawóz naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica) w ilości ………dt. (m3),
2) zbywający zobowiązuje się dostarczać nabywającemu w okresie od ………... do ………….
nawóz naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica) w ilości ………dt. (m3),
3) nabywający zobowiązuje się przyjmować nawóz naturalny po wcześniejszym ustaleniu ze
sprzedającym terminu dostawy,
4) za dostarczany nawóz naturalny nabywający rozliczy się w formie …………………………
………………………………………………………...,
5) umowę spisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Podpisy
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9. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU DZIAŁAŃ
MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE
ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTANAMI
POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH
ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU
ZANIECZYSZCZENIU ORAZ SYSTEM OPŁAT
WYNIKAJĄCY Z ART. 109 USTAWY Z DNIA 20
LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE

Producenci rolni w kraju, prowadzący produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji
rolnej oraz działalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane
nawozy - mają obowiązek prowadzenia tej działalności w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W związku z tym muszą także inwestować w swoje gospodarstwa i infrastrukturę by spełniać wymogi „Programu Działań”, a tym
samym nie być narażonym na konsekwencje wynikające z Ustawy Prawo Wodne.
Możliwości finansowania przedsięwzięć dotyczących zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeń wód azotanami :
• PROW 2014-2020 – wsparcie UE
• Środki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROW 2014-2020 – wsparcie UE
Wybrane działania tego programu jak „modernizacja gospodarstw rolnych” dają możliwości dostosowania gospodarstw poprzez realizację operacji i następnie zwrot w postaci dotacji
czyli refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych w tym specjalnie premiowanych
operacji z wykazu Inwestycje w środowisko i klimat zawartego w załączniku do rozporządzenia.
Ważnym poddziałaniem są „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN” czy położonych
na „Naturze 2000”.
W „programie” jest także wsparcie na tzw. działania „premiowe” jak „młody rolnik”, „restrukturyzacja małych gospodarstw”, gdzie oprócz ponoszonych kosztów związanych ze środowiskiem, wnioskodawcy uzyskują także możliwość wyższego miejsca na liście rankingowej lub
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w ogóle możliwość aplikowania do programu i spełnienia kryteriów dostępu. Specjalny załącznik określa szczegółowo za jakie operacje z rodzaju Inwestycje w środowisko i klimat – rolnicy
otrzymają dodatkowe punkty rankingowe.
PROW 2014-2020 wpiera rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych pomagając im odtwarzać ten składnik majątku trwałego, który uległ zniszczeniu,
w tym te służące ochronie środowiska. Ponadto „program” oferuje szereg innych możliwości
włącznie z wprowadzeniem gospodarowania metodami rolnośrodowiskowo-klimatycznymi,
a nawet z wycofaniem gruntów z intewnsywnego gospodarowania (nawożenia azotem) i przeznaczaniem ich do zalesienia.
Kredyty preferencyjne – pomoc krajowa
Zasady udzielania kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia
RR)
Rolnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia krajowego na działania inwestycyjne
w tym związane z ochroną środowiska w gospodarstwie.
Warunki kredytu:
• oprocentowanie – 3% w skali roku płacone przez wnioskodawcę, resztę pokrywa ARiMR,
• maksymalny okres kredytowania – 15 lat w tym karencja – 2 lata,
• kwota kredytu w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i nie więcej niż 5 mln. zł, a w dziale specjalnym lub rybactwie śródlądowym 70% wartości nakładów
inwestycyjnych i nie więcej niż 8 mln. zł.
Instrumenty zwrotne
Rolnicy zobowiązani nową ustawą Prawo wodne do dostosowania swoich gospodarstw
w zakresie ochrony środowiska tj. zmniejszania zanieczyszczenia wód azotanami będą mieli
możliwość otrzymania pomocy finansowanej ze środków Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Będzie się to odbywać poprzez tzw. „instrumenty zwrotne” zgodnie z ustawą z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.).
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10. POZWOLENIA/ZGODY WODNOPRAWNE DLA
ROLNICTWA W TYM OMÓWIENIE ARTYKUŁU
77 UST.1.PKT.3 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA
2017 - PRAWO WODNE ( DZ.U. 2017R. POZ.1566
Z PÓŹN. ZM.)

Ustawa Prawo wodne reguluje między innymi gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, np.
− zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
− zapewnieniu wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
− ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną
eksploatacją.
Korzystanie z wód to używanie wód na potrzeby ludności i gospodarki, w taki sposób,
aby nie powodować pogorszenia stanu wód oraz ekosystemów od nich zależnych w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody,
marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzania szkód.
Jednym z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi jest pozwolenie wodnoprawne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
− usługi wodne;
− szczególne korzystanie z wód;
− długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
− rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
− wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
− wykonanie urządzeń wodnych;
− regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków
naturalnych;
− zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki
przepływu wód;
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− prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez
wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach
osłonowych lub przepustów;
− prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna wydawana na podstawie Kodeksu
Postępowania Administracyjnego na czas określony. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się:
− cel i zakres korzystania z wód;
− warunki wykonywania uprawnienia;
− obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności
i gospodarki.
Ustawa Prawo wodne wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód.
W myśl ustawy reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych,
które obejmują w szczególności wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia
wodnoprawnego i wydanie oceny wodnoprawnej. Zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne to
rozwiązania znane i funkcjonujące w polskim porządku prawnym, zupełną nowością jest natomiast ocena wodnoprawna. W praktyce jest to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia
wodnoprawnego czy innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, której uzyskanie
jest wymagane przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć.
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OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA
WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI
ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ORAZ
ZAPOBIEGANIE DALSZEMU
ZANIECZYSZCZENIU

Zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismo SAR.drw.6547.38.2018 z dnia 10.09.2018 r.
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I.

WSTĘP

Zjawisko eutrofizacji wód jest wynikiem ich nadmiernego użyźnienia, czyli nagromadzenia dużej ilości biogenów, głównie azotu i fosforu. Te dwa pierwiastki mają decydujący wpływ
na rozwój organizmów żywych. Duża koncentracja biogenów w wodach sprzyja dynamicznemu
rozwojowi i rozmnażaniu flory i fauny wodnej. Z czasem rozkład dużej masy obumierających
organizmów powoduje wydzielanie dużych ilości dwutlenku węgla, a w dalszej fazie także siarkowodoru. W efekcie w wodach powstają warunki beztlenowe, tzw. pustynie tlenowe.
Brak tlenu powoduje obumieranie organizmów potrzebujących tlenu do życia, w tym ryb.
Następuje zmniejszenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych, aż do ich całkowitego obumierania. Wody eutroficzne tracą swoje walory użytkowe i rekreacyjne.
W celu ochrony i poprawy jakości wód poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej
wprowadziły na swoich terytoriach zharmonizowane przepisy „prawa wodnego” i tzw. Dyrektywę
Azotanową. W Dyrektywie określono przyczyny negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko
i środki zaradcze zapobiegające takiemu oddziaływaniu. Dyrektywa ustanawia, że „… główną
przyczynę zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych wpływających na wspólnotowe wody stanowią azotany pochodzące ze źródeł rolniczych; z tego względu niezbędne jest, w celu ochrony
zdrowia ludzi i zasobów żywych oraz ekosystemów wodnych (…) oraz zapobieżenie dalszemu
takiemu zanieczyszczaniu; w tym celu ważne jest podjęcie środków dotyczących składowania
i rolniczego wykorzystania wszelkich związków azotu, oraz dotyczących tego pewnych praktyk
zagospodarowania gruntów”5.
W wyniku realizacji usługi doradczej, rolnicy dostosują gospodarstwa i praktyki rolnicze
do obowiązującego prawa. Dzięki racjonalizacji nawożenia uzyska się lepsze wykorzystanie
azotu z nawozów naturalnych i mineralnych.

5

Dyrektywa Rady 91/676/EWG
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II. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA
USŁUGI DORADCZEJ „OGRANICZENIE
ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTANAMI
POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH
ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU
ZANIECZYSZCZENIU”

Celem świadczenia usługi doradczej jest pomoc rolnikom w realizacji zobowiązań wynikających z tzw. Dyrektywy Azotanowej dotyczącej ochrony wód przed azotanami pochodzenia
rolniczego.
1. Beneficjenci usług
Rolnicy posiadający numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów
ustawy6.
2. Przepisy prawne dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł
rolniczych
Legislacja UE
− Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (Dz.U. UE L 375
z dnia 31 grudnia 1991 r. z późniejszymi zmianami).
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 487, z późn. zm.).
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.
− Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli.
Legislacja krajowa
− Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. poz.1566).
− Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 i poz.
1566).

6

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 poz. 1853.)

58

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2017r., poz. 692
oraz z 2018 r. poz. 920).
− Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627).
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).
− Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzające Program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339).
3. Opis procesu świadczenia usług doradczych
1) Wstępny wywiad z rolnikiem (w trakcie zgłaszania zapotrzebowania na usługę) dotyczący
profilu produkcji gospodarstwa i uczestniczenia w działaniach PROW.
2) Wizyta w gospodarstwie i ocena dostosowania gospodarstwa do wymaganych założeń
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego dalej
„programem azotanowym”.
3) Po wyborze właściwego dla danego gospodarstwa zestawu list sprawdzających doradca
dokonuje oceny spełnienia wymogów szczegółowych umieszczonych na listach sprawdzających i przy każdym z wymogów wypełnia właściwą kolumnę: (TAK lub NIE lub NIE
DOTYCZY, opis stanu stwierdzonego).
Kolumnę „Opis stanu stwierdzonego” należy wypełnić nie tylko w przypadku stwierdzonej niezgodności, ale również w przypadku zgodności z wymogiem.
Należy opisać sposób utrzymania zwierząt, przechowywania nawozów naturalnych,
kiszonek oraz przeprowadzić wywiad z rolnikiem na temat stosowanych w gospodarstwie
terminów nawożenia w tym naturalnego i prowadzonej dokumentacji. Ustalić z rolnikiem
odpowiednie lokalizacje tymczasowych pryzm obornika. Opis i informacje w formie pisemnej powinny być odnotowane przez doradcę w rubryce opis stanu.
Liczba wizyt w gospodarstwie
W pierwszym roku usługi co najmniej dwie wizyty w gospodarstwie, w kolejnych latach (tj. w drugim i ewentualnie trzecim roku) nie mniej niż jedna wizyta rocznie.
4. Zapoznanie się z warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi gospodarstwa
Doradca wykonujący usługę doradczą powinien przed przystąpieniem do jej wykonania zapoznać się z dokumentami, od których zależy zakres wymogów obowiązujących
w konkretnym gospodarstwie, dotyczącymi:
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•

•
•
•
•
•

posiadania zwierząt gospodarskich, ich stanu średniorocznego, liczby DJP w gospodarstwie,
planów dotyczących produkcji zwierzęcej (planowanego zwiększenia/zmniejszenia produkcji, zmiana profilu np. dotycząca odchowu młodzieży),
systemu chowu zwierząt (np. cykl otwarty/zamknięty w przypadku trzody, chów alkierzowy
bądź z wykorzystaniem pastwiska w przypadku bydła itp.),
wytwarzania w gospodarstwie nawozów naturalnych, kiszonek,
położenia (lub nie) gospodarstwa na obszarze zagrożonym erozją wodną,
występowania w gospodarstwie gruntów o skłonach powyżej 10%,
charakterystyki wód powierzchniowych na obszarze gospodarstwa bądź graniczących
z gruntami gospodarstwa (m.in. ujęcia wód pitnych, cieki naturalne7, wielkość zbiorników
wodnych graniczących z polami gospodarstwa).

5. Uzyskanie informacji dotyczących:
• rzeczywistych stanów inwentarza co jest potrzebne do obliczenia produkcji nawozów
naturalnych,
• powierzchni miejsc do przechowywania stałych nawozów naturalnych, potencjalnych miejsc
lokalizacji polowej pryzmy czasowej (sprawdzenie spełnienia warunków), pojemności zbiorników na płynne nawozy naturalne, aktualności wpisów w wymaganej dokumentacji, sposobu przechowywania kiszonek,
• planów działań rolnośrodowiskowych realizowanych w gospodarstwie i związanych z tym
dodatkowych wymogów, jeżeli dotyczy,
• planowanych zmian w gospodarstwie szczególnie mających związek ze zmianą skali produkcji, np. powiększenie produkcji zwierzęcej, zmiana produkcji, zakupy, sprzedaż nawozów naturalnych, powierzchnia i pojemność zbiorników na nawozy naturalne.
6. Obliczenia wstępne:
a) Powierzchnie upraw z uwzględnieniem upraw intensywnych i ogrodniczych.
b) Ustalić ilość DJP według stanu średniorocznego zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Ustalić, czy gospodarstwo podlega przepisom wg. dyrektywy IPPC8 - czy posiada powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
c) Dokonanie niezbędnych obliczeń:
− obliczenie sztuk przelotowych,
− obliczenie stanu średniorocznego zwierząt,
− obliczenie liczby DJP,
− obliczenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych(nawozów
naturalnych) i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierząt
gospodarskich, ich grupy technologicznej i systemu utrzymania,

7

8

cieki naturalne – to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy
naturalnymi lub uregulowanymi korytami
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
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− obliczenie wielkości rocznej dawki poszczególnych odchodów zwierzęcych
wykorzystywanych rolniczo zawierających nie więcej niż 170 kg azotu ogólnego na
hektar,
− obliczenie minimalnej powierzchni miejsc do przechowywania stałych nawozów
naturalnych,
− obliczenie minimalnej objętości zbiorników do przechowywania płynnych nawozów
naturalnych,
− przykładowe obliczenie maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł,
− coroczne sporządzenie planu nawożenia azotem opartego na bilansie azotu (dla
gospodarstw, których to dotyczy),
− coroczne sporządzenie planu nawożenia azotem na podstawie bilansu azotu i wyników
analiz gleby (wykonanych raz na 4 lata) dla gospodarstw bardzo dużych (wg. IPPC).
7. Udzielanie informacji i wskazówek:
− zmierzenie istniejących miejsc składowania obornika i kiszonki, ustalenie możliwej wysokość
składowania nawozów naturalnych, możliwości przykrycia,
− wskazanie możliwości i zasad czasowego składowania obornika bezpośrednio na gruntach
rolnych oraz wybranie odpowiednich miejsc,
− wskazanie zasad postępowania z kiszonkami,
− wskazanie sposobu i zakresu dokumentowania realizacji programu azotanowego, pomoc
w sporządzeniu pierwszych zapisów w ewidencji stosowania nawozów,
− zapoznanie rolników z maksymalnymi obowiązującymi dawkami azotu pod poszczególne
uprawy (jeśli dotyczy),
− ustalenie stref buforowych przy zbiornikach i ciekach wodnych,
− poinformowanie o możliwości zmniejszenia szerokości stref buforowych poprzez
zastosowanie odpowiednich technik nawożenia,
− wskazanie zasad rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
− wskazanie okresów, w których dozwolone jest nawożenie (po ustaleniu obrębów według
tabel z programu azotanowego),
− wskazanie zasad zbywania nawozów naturalnych,
− ustalenie czy istnieje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego lub zgody
wodnoprawnej oraz pomoc w tym zakresie,
− wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięć wynikających z programu azotanowego oraz
pomoc w tym zakresie,
− wskazanie zasad wynikających z dobrej praktyki rolniczej (do dobrowolnego stosowania,
− wskazanie możliwości kontroli, oraz nałożenia opłat za niewłaściwe stosowanie
i przechowywanie nawozów oraz braku stosowanej dokumentacji,
− ewentualne zalecenia dotyczące skorygowania nieprawidłowości zidentyfikowanych
w gospodarstwie.
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Efektem końcowym sporządzonej oceny spełnienia zasad gospodarowania zgodnych z programem działań9 są:
− niezbędne, dostosowane do wielkości i profilu produkcji obliczenia, wymienione w pkt.
3,4,5,6 metodyki,
− wypełnione listy sprawdzające,
− zalecenia dotyczące skorygowania nieprawidłowości.
8. Schemat blokowy

Doradca świadczący usługi

Ustalenie wymogów dla danego gospodarstwa
Obliczenie stanu średniorocznego zwierząt i DJP

Rolnik zlecający usługę

Wizyta w
gospodarstwie

Lustracja
terenowa

Przegląd
dokumentów
będących
w posiadaniu
rolnika

zgłoszenie, podanie podstawowych
danych (lokalizacja gospodarstwa,
profil produkcji, liczba zwierząt,
posiadane urządzenia do
przechowywania nawozów
naturalnych

Wywiad
z rolnikiem

Wypełnienie listy sprawdzającej

9

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
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III. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH
USŁUG DORADCZYCH – WYKAZ

1.
2.
3.
4.
5.

Informacje o gospodarstwie, rolniku i analiza możliwości rozwoju.
Zakres realizacji programu doradczego.
Karta usługi doradczej.
Oświadczenie o realizacji programu doradczego.
Raport z realizacji programu doradczego.
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Ocena dostosowania
do programu
azotanowego
i wydanie
zaleceń

Przyjęcie
zlecenia, przygotowanie do
wizyty w gospodarstwie

1.

2.

Zadanie

L.p.
Notatka z wywiadu, dotycząca praktyk produkcji
zwierzęcej (typ budynku, użycie ściołów, częstotliwość usuwania nawozów naturalnych) oraz przewidywanych zmian w produkcji zwierzęcej, powierzchni gospodarstwa, powierzchni upraw intensywnych.

1. Przeprowadzenie wywiadu z rolnikiem - ustalenie gospodarki
azotem w gospodarstwie, stan i przewidywane zmiany w produkcji
zwierzęcej lub roślinnej, powierzchnia gospodarstwa, ile upraw
intensywnych uprawia rocznie (np. zlecenie przyjęte w biurze,
punkcie kontaktowym w gminie, telefonicznie bądź w trakcie
pierwszej wizyty)
Pierwsza wizyta w gospodarstwie, sprawdzenie stanu przestrzegania programu azotanowego , wydanie zaleceń dostosowawczych
1. Wypełnienie list sprawdzających
1.2. Wyjście w teren ze szkicem/ort fotomapą gospodarstwa: strefy
buforowe, tereny o dużym nachyleniu (10% i więcej)
1.3. Sprawdzenie stanu miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
2. Wydanie zaleceń dostosowujących praktyki rolnicze do programu azotanowego dotyczących: rolniczego wykorzystania nawozów
na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub
przykrytych śniegiem; warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód podziemnych, zasad rolniczego wykorzystania
nawozu na terenach o dużym nachyleniu, terminów stosowania
nawozów, warunki przechowywania nawozów i postępowania
z odchodami, dawek i sposobu nawożenia, sposobów dokumentowania realizacji programu azotanowego
1. Lista sprawdzająca
2. Zalecenia

Dokumentacja

Opis czynności w ramach zadania

I rok usługi

Termin
realizacji
(w latach)
I rok usługi

Uwagi

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU DORADCZEGO (ZADANIA I OPIS
CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMU
DORADCZEGO)
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE
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L.p.

Zadanie

Termin
Opis czynności w ramach zadania
Dokumentacja
realizacji
Uwagi
(w latach)
3. Przegląd dokumentów zewnętrznych (w tym m.in.: obszarów
1. Obliczenia stanów średniorocznych i liczby DJP. I rok usłu- 1.Czynności
zagrożonych erozją wodną, gruntów o skłonach, obszarów grani- 2. Obliczenia produkcji nawozów naturalnych.
gi
uzależnione
czących z ciekami, mapy z zaznaczonymi poziomicami, wody gra- 3.Obliczenia powierzchni/ objętości miejsc do przeod skali goniczące z gruntami gospodarstwa itp.) oraz wewnętrznych gospo- chowywania nawozów naturalnych.
spodarstwa
darstwa (wnioski obszarowe, dokumenty PROW - np. Działanie
4. Obliczona powierzchnia uprawy upraw intensyw2.Przekazanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne. Pakiet 1. Rolnictwo zrównowa- nych.
informacji na
żone, Działanie rolnictwo ekologiczne, Poddziałanie 6.1. Premie 5.Przykład sporządzenia ewidencji stosowania natemat pozwodla młodych rolników - wszędzie tam, gdzie sporządza się plan
wozów.
lenia wodnonawożenia), dokumentacja produkcji zwierzęcej i roślinnej itp.)
5. Plan nawożenia azotem lub załącznik zawierający
-prawnego
4. Jeśli dotyczy: zapoznanie z maksymalnymi dawkami N w przy- maksymalne dawki azotu dla upraw.
i zintegrowapadku gospodarstw dużych
nego
5. Sporządzenie niezbędnych obliczeń
5.1 Obliczenie stanów średniorocznych zwierząt i liczby DJP
5.2 Obliczenie produkcji obornika gnojówki i gnojowicy.
5.3 Obliczenie powierzchni miejsc przechowywania obornika,
objętości zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
5.4. Obliczenie powierzchni gospodarstwa w tym powierzchni
uprawy upraw intensywnych i obsady DJP/ha
5.5. Inne
6. Jeśli dotyczy
6.1. Przygotowanie arkusza ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, poinstruowanie na temat zasad wypełniania
6.2. Analiza wyników zasobności gleb
6.3. Sporządzenie planu nawożenia azotem lub obliczenie maksymalnych dawek azotu
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Zadanie

Korekty zaleceń, pomoc
w uzupełnieniu dokumentacji

Ocena dostosowania
do programu
azotanowego
i wydanie
zaleceń

L.p.

3.

4.

1. Notatka z wywiadu dotycząca :
sprawdzenia poprawności lokalizacji pryzmy tymczasowej
stosowania nawozów nieopodal cieków i na skłonach
terminów stosowania nawozów

Dokumentacja

1. Lista sprawdzająca
2. Notatka z wywiadu, dotycząca praktyk produkcji
zwierzęcej (typ budynku, użycie ściołów, częstotliwość usuwania nawozów naturalnych) oraz sprawdzenie stanu budowli do przechowywania nawozów
- czy nie ma wycieków, skażenia wód i gruntów,
poprawność lokalizacji i udokumentowanie pryzm
tymczasowych.
Ustalenie, czy wyliczone powierzchnie/objętości
wystarczają rolnikowi do przechowywania nawozów
naturalnych przez wymagany okres, ewentualne korekty
2. Wywiad z rolnikiem - ustalenie gospodarki azotem w gospodar- 3. Notatka z wywiadu dotycząca przewidywanych
stwie, stan i dokonane zmiany w produkcji zwierzęcej, powierzch- zmian w produkcji zwierzęcej, powierzchni gosponi gospodarstwa, ile upraw intensywnych uprawia rocznie
darstwa, powierzchni upraw intensywnych.

Druga wizyta w gospodarstwie
2. Sprawdzenie dokumentów
2.1. Sprawdzenie poprawności wypełnienia ewidencji stosowania
nawozów zawierających azot, czy nie są przekroczone ilości azotu
na ha (z tabeli jeśli dotyczy lub z planu)
2.2. Sprawdzenie, czy zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie zawiera więcej
niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych
2.3. Aktualizacja danych dotyczących wielkości gospodarstwa
i posiadanych zwierząt.
1. Sprawdzenie czy wymogi są przestrzegane
2. Ewentualne wydanie zaleceń.

Opis czynności w ramach zadania

II rok
usługi

II rok
usługi

Termin
realizacji
Uwagi
(w latach)
I rok usłu- Czynności
gi
uzależnione
od skali gospodarstwa

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE

66

5.

L.p.

Ocena dostosowania
do programu
azotanowego
i wydanie
zaleceń

Zadanie
4.1 Obliczenie stanów średniorocznych zwierząt
i liczby DJP,
4.2 Obliczenie produkcji obornika gnojówki i gnojowicy.
4.3 Sprawdzenie powierzchni miejsc przechowywania obornika, objętości zbiorników na gnojówkę
i gnojowicę.
4.4 Obliczenie powierzchni gospodarstwa (według
wniosku obszarowego)w tym powierzchni uprawy
upraw intensywnych i obsady DJP/ha
5. Jeśli dotyczy:
5.1. Sprawdzenie arkusza ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, pomoc w skorygowaniu
danych
5.2. Analiza wyników zasobności gleb
5.3. Plan nawożenia azotem
1. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji jak w roku
II.
Jeśli dotyczy: przypomnienie o terminach budowy
budowli i urządzeń do przechowywania nawozów
naturalnych.

3. Przegląd dokumentów wewnętrznych gospodarstwa (wnioski
obszarowe, dokumenty PROW, dokumentacja produkcji zwierzęcej
itp.)
4. Sporządzenie wyliczeń

Powtórzenie czynności z roku II

Dokumentacja

Opis czynności w ramach zadania

III rok
usługi

Czynności
uzależnione
od skali gospodarstwa

Termin
realizacji
Uwagi
(w latach)
II rok
1. Czynności
usługi uzależnione
od skali gospodarstwa
2.
Przekazanie
informacji na
temat pozwolenia wodno-prawnego
i zintegrowanego
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V. NARZĘDZIA PRACY DORADCZEJ

1. Materiały szkoleniowe dla doradców: dostępne ulotki, broszury, przydatne linki internetowe,
przepisy i wytyczne.
2. Aplikacje obliczeniowe.
3. Lista sprawdzająca.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Aplikacje:
− aplikacja do wyliczania stanu średniorocznego, DJP,
− aplikacja do obliczania produkcji nawozów naturalnych i azotu,
− aplikacja do obliczenia wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych.
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LISTA SPRAWDZAJĄCA

DO METODYKI DORADZANIA

OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD
AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ
ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU
ZANIECZYSZCZENIU

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE

Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej
Kulturze Rolnej
SMR.1. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
Poniższe wymogi obowiązują rolników, których gospodarstwo rolne jest objęte Program działań
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
Uwaga do listy sprawdzającej
Nowy program działań, obowiązujący na terenie całej Polski został określony jako załącznik do ustawy Prawo Wodne, nad którą trwają prace legislacyjne. W związku z tym rolników posiadających grunty na dawnych obszarach OSN obowiązują pozostałe przepisy prawa dotyczące
przechowywania i stosowania nawozów naturalnych i nawozów azotowych.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”1)
Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz.
1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Mając na uwadze powyższe w ramach wzajemnej zgodności w 2018 roku rolnicy powinni przestrzegać wymagań, które obowiązują ich jeszcze rok po zakończeniu Programu działań.
Lp.

Wymogi zgodności

TAK NIE

Przestrzega się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, z wyjątkiem gleby, która rozmarza co najmniej
1.1.
powierzchniowo w ciągu dnia, lub na glebach zalanych wodą
lub nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem.
Przestrzega się stosowania nawozów w odległościach:
nawozów z wyłączeniem gnojowicy 5 m a gnojowicy 10
m: od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
cieków naturalnych, rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu, kanałów. Wszystkich rodzajów nawozów 20 m: od brzegu jezior
1.2.
i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha, ujęć
wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.
kanałów
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1.3.

1.4.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Nie myje się rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz nie rozlewa się wody z ich mycia w odległości
mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior,
cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie
ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz obszarów
morskiego pasa nadbrzeżnego.
Stosuje się nawozy na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych
dla terenów płaskich zwiększonych o 5 m.
Na terenach o dużym nachyleniu gdy występuje uprawa roślin stosuje się nawozy w odległości zmniejszonej o połowę
w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej
na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem
tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.
W pozostałej części terenu o dużym nachyleniu rozdziela się
dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha;
Stosuje się nawozy na gruntach ornych, dokonując ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorując lub mieszając
z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych – stosuje się je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot;
przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4
godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu;
Uprawia się działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku lub
przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona,
uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym że nie
dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje
się uproszczony system uprawy.
Nie przechowuje się nawozów na terenie o dużym nachyleniu w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono
strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. – Prawo wodne.
Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach:
Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne:
Grunty orne 1 marca – 20 października, Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do
Programu 1 marca – 15 października, Grunty orne na terenie
gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do
Programu
1 marca – 25 października, Uprawy trwałe, Uprawy wieloletnie, Trwałe użytki zielone 1 marca – 31 października.
Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach:
Nawozy naturalne stałe: grunty orne 1 marca – 31 października, uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 30 listopada.
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1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.17
1.18
1.19

1.20

Pod rośliny następcze siane jesienią po późno zbieranych
przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych
warzywach stosowana jest dopuszczalna dawka azotu
w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw
nie przekroczająca dawki 30 kg N/ha. Szczegółowo udokumentowany jest termin zbioru, data stosowania nawozu,
zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej
uprawy.
Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby nie można było dokonać
zbiorów lub nawożenia dlatego termin stosowania nawozów
obowiązywał na dzień 30 listopada.
Nie stosowano nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych).
Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający
przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
Przechowuje się nawozy naturalne wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa
rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze
wykorzystanie. Zapewnia się odpowiednie powierzchnie
nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników
na nawozy naturalne płynne, które posiadają szczelne dno
i ściany.
Utrzymywane są zwierzęta gospodarskie na głębokiej ściółce
a obornik jest przechowywany w budynku inwentarskim
o nieprzepuszczalnym podłożu.
Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne umożliwia ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.
Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych umożliwia ich przechowanie przez okres 5
miesięcy.
Gospodarstwo dostosuje powierzchnie i pojemności miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych w terminie:
31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących
chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich 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 gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
Obecnie posiadane szczelne zbiorniki umożliwiają gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego
nawozu.
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

Obornik przechowuje się także bezpośrednio na gruncie nie
dłużej niż 6 m-cy:
-na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do
3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono
strefy ochronnej
- lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym
roku na danej działce zaznaczono na mapie lub szkicu działki, które przechowywane są przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
-obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie.
Kiszonki przechowuje się w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki,
słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz
pod przykryciem foliowym.
Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się
w odległości mniejszej niż 25 m od:
1) studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
– Prawo wodne;
2) linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.
Rolnik przyjmuje nawozy naturalne z zewnątrz i posiada
odpowiednią powierzchnię lub pojemność posiadanych
miejsc do ich przechowywania w bezpieczny dla środowiska
sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód
i gruntu.
W gospodarstwie utrzymywane są zwierzęta futerkowe
w klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi.
Zabezpieczenie posiada szczelną i litą, odporną na mechaniczne uszkodzenia powierzchnią, ukształtowaną w sposób
zabezpieczający przedostawaniu się odcieku do wód lub
gruntu. Poza systemem pastwiskowym z regularną zmianą
zadarnionych kwater, nie umieszcza się klatek dla zwierząt
futerkowych z ażurową podłogą bezpośrednio na gruncie.
Odchody zwierząt futerkowych mięsożernych nie są mieszane i nie są przechowywane wspólnie z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt.
Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawiera nie więcej niż 170 kg N w czystym
składniku na 1 ha użytków rolnych.
ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie
rolnym i ilość azotu w tych nawozach obliczona została na
podstawie stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich
oraz średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach.
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1.28

1.29

1.30

1.31

Została obliczona ilość nawozów naturalnych wytworzonych w gospodarstwie rolnym i przeznaczonych do przekazania oraz ilość azotu zawartego w tych nawozach.
Sporządzony został plan nawożenia azotem lub stosuje się
maksymalne dawki azotu, na co są stosowne wyliczenia (nie
dotyczy upraw pod osłonami) .
Gospodarstwo:
1) prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
lub
2) posiada powierzchnię powyżej 100 ha użytków rolnych,
lub
3) uprawia uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do programu działań, na gruntach
ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub
4) utrzymuje obsadę większą niż 60 DJP według stanu
średniorocznego, lub
5) nabywa nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do
bezpośredniego rolniczego wykorzystania od rolnika, który
prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
lub od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt
pofermentacyjny –posiada plan nawożenia azotem opracowanego odrębnie dla każdej działki rolnej.
Gospodarstwo prowadzi 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, zbywa do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na podstawie umowy
zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
pozostałą ilość przeznacza do produkcji biogazu rolniczego
lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują zawartą umowę co najmniej przez 3 lata od dnia jej
wygaśnięcia
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1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

Gospodarstwo prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk
dla macior,
1) posiada opracowany plan zgodnie z zasadami dobrej
praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb,
uwzględniających stosowane odpady i nawozy;
2) uzyskało pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, zwanej dalej „okręgową stacją”, o tym planie
– nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu
naturalnego lub produktu pofermentacyjnego;
3) doręczyło wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
właściwemu ze względu na miejsce stosowania nawozów
naturalnych lub produktów pofermentacyjnych, kopię tego
planu, wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji o tym planie, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu
naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.
Gospodarstwo jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, nie stosowało wyższych dawek nawozów niż
wynikające z tego planu.
Gospodarstwa nie dotyczy obowiązek opracowania planu
nawożenia azotem dlatego stosuje nawozy w dawkach nieprzekraczających maksymalnych ilości azotu działającego ze
wszystkich źródeł określonych w tabeli 14 załącznika nr 9 do
programu działań, dla upraw w plonie głównym, dla plonów
uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem
(NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin lub, dobrowolnie opracowało plan nawożenia azotem – stosuje dawki
nawozów zgodnie z opracowanym planem.
Rolnik przechowuje umowe na podstawie której nawozy
naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego
wykorzystania, przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu
Rolnik nie posiada planu nawożenia azotem oraz gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków
rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie
większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego
posiada obliczenia maksymalnych dawek azotu.
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Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu
średniorocznego, prowadzi – w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, lub w postaci elektronicznej – ewidencję zabiegów
związanych z nawożeniem azotem, zwierającej informacje o:
1.37
1) dacie zastosowania nawozu;
2) rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został
zastosowany nawóz;
3) rodzaju zastosowanego nawozu;
4) zastosowanej dawce nawozu;
5) terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku
zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu
Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu
1.38 średniorocznego, przechowuje ewidencję zabiegów, o której
mowa w lp. 1.35, przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu
Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu
średniorocznego, przechowuje plan nawożenia azotem albo
1.39
obliczenia maksymalnych dawek azotu przez okres 3 lat od
dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.
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Działka rolna
Nr działki/
działek ewiden.
Pow. w ha
Kategoria gleby

Przedplon
I dawka nawozu naturalnego
II dawka nawozu naturalnego

Planowanie nawożenia azotem z nawozów naturalnych dla upraw w gospodarstwie

Uprawa
Plon w t/ha
Rodzaj przedplonu
Obornik pod przedplon
Dawka obornika pod
przedplon (t/ha)
Planowany rodzaj
nawozu naturalnego
pod uprawę
Dawka nawozu natur. w t/ha lub m3/ha
Termin nawożenia
Planowany rodzaj
nawozu naturalnego
pod uprawę
Dawka nawozu natur. (t/ha, m3/ha)
Termin nawożenia

Razem dawka z nawoz.
naturalych w kg N/ha
Dawka
z nawoz.
mineral.
w kg N/ha

Nawożenie
mineralne
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Działka
rolna

ha

Powierzchnia

Uprawa

t/ha

Plon
kg/ha

Zapotrz
N miner.
Nazwa
dt/ha
nawozu
dt/
pow.

IV dawka nawozu
mineralnego

Nazwa
dt/
dt/ha
pow. nawozu

III dawka nawozu
mineralnego

Nazwa
dt/
dt/ha
pow. nawozu

II dawka nawozu
mineralnego

Nazwa
dt/
dt/ha
pow. nawozu

I dawka nawozu
mineralnego

Planowanie nawożenia azotem z nawozów mineralnych dla upraw w gospodarstwie

kg /ha

Razem
N miner.
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80
Działka rolna

Dawka obornika w drugim roku po
zastosowaniu
I dawka
II dawka

Dawki nawozów naturalnych

MAKSYMALNE

Ilości N działającego

Razem
RAZEM I dawka II dawka III dawka IV dawka zastosowano

Dawki nawozów mineralnych

Wyliczenia maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha).

Nr dz. ewiden.
Pow. w ha
Kategoria gleby
Uprawa
Rodzaj nawozu
Dawka (t/ha)
Rodzaj nawozu
Dawka (t/ha,
m3/ha)
Termin nawożenia
Rodzaj nawozu
Dawka (t/ha,
m3/ha)
Termin nawożenia
Dawka kgN/ha
Rodzaj nawozu
Dawka (dt/ha)
Rodzaj nawozu
Dawka (dt/ha)
Rodzaj nawozu
Dawka (dt/ha)
Rodzaj nawozu
Dawka (dt/ha)
(kgN/ha)

(kgN/ha)
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Oznaczenie działki rolnej

Data zastosowania
nawozu

Powierzchnia,
Powierzch
Data przyna której zastoRodzaj nawozu
Ilość (dawka) zastosowanego nawozu
Uprawa, na -nia uprawy
orania lub
sowano nawóz
której zazawartość
Dawka
wymieszania
Dawka na
stosowano
naturalne - naturalne z glebą nawopow.uprawy
Dawka
nawóz (gatu(ha)
(ha)
nazwa
kg N/ t
t/ha
zów naturalnaturalne - t kg N/ha
nek)
mineralne - mineralne nych*
mineralne - dt
kg N/dt
dt/ha

Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

UWAGI
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