Środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu
z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód
www.itp.edu.pl

Szkolenie dla doradców rolnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem
azotem i fosforem ze źródeł rolniczych. Barzkowice, 12 października 2017 r.

Wprowadzenie
 Straty składników nawozowych, w szczególności azotu i fosforu z produkcji rolnej
wywołują negatywne skutki gospodarcze (obniżenie poziomu produkcji, większe
nakłady na środki produkcji) oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska
naturalnego, w tym dla zasobów wodnych.
 Straty składników nawozowych są zjawiskiem nieuniknionym, niemniej zarówno
ze względu na wymogi ochrony środowiska, jak i ekonomikę produkcji należy
je w jak największym stopniu ograniczać. Istnieje zatem potrzeba kształtowania
warunków prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym w sposób zapewniający
efektywne i niskoemisyjne gospodarowanie tymi składnikami.
 Zmniejszenie strat składników nawozowych, w tym zwłaszcza strat azotu i fosforu
generowanego przez gospodarstwa rolne można osiągnąć poprzez stosowanie
w nich, właściwych do uwarunkowań, w których funkcjonują, środków zaradczych
(praktyk produkcyjnych, rozwiązań technicznych i technologicznych).
 Celem prezentacji jest scharakteryzowanie środków zaradczych uznanych za
priorytetowe w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód substancjami
biogennymi rozpraszanymi ze źródeł rolniczych.
Źródło: http://www.freefoto.com/

Jednoroczne rośliny ozime, takie jak:
pszenica ozima czy rzepak ozimy,
mogą tworzyć okrywę roślinną, która
w okresach intensywnych opadów
i w chłodnym klimacie aktywnie
pobiera z gleby dostępny azot i fosfor
bardziej skutecznie niż uprawy jare.

Stężenie azotanów w roztworze glebowym, mg N/l

Okrywa roślinna gruntów ornych w okresie jesienno-zimowym
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Przykład stężeń azotanów w okresie zimowym z poletek
niepokrytych roślinnością oraz poletek, na których rosło żyto.
Doświadczenie zostało założone bezpośrednio po zaoraniu zasiewu
mieszanki trawy z koniczyną [HDRA].

Okrywa roślinna gruntów ornych w okresie jesienno-zimowym cd.
Zaletą uprawy roślin poplonowych
jest ochrona powierzchni gleby i wyłapywanie
niewykorzystanych składników
pokarmowych. Wypłukiwanie azotanów jest
tym mniejsze, im dłużej gleba jest pokryta
roślinnością. Efekt poplonów na wymywanie
azotu zależy także od opadów i warunków
odwodnienia, ilości dostępnego azotu w glebie
oraz od tego jak dorodny jest poplon.
Poplony oprócz ograniczania wymywania
azotanów mogą również wyłapywać dostępny
w strefie korzeniowej fosfor zwiększać ilość
materii organicznej w glebie oraz poprawiać
jej strukturę.
Jest to stosunkowo prosta metodą
do wdrożenia. Wymaga tylko zakupu
i wysiewu nasion a następnie przeorania
uzyskanej masy roślinnej.

Gorczyca biała jako poplon ścierniskowy. Foto:
L. Zimny

Tradycyjny system uprawy roli oparty na
orce i innych mechanicznych zabiegach
uprawowych niszczy naturalną strukturę
gleby, powodując jej przesuszanie
i przyspieszając mineralizację materii
organicznej. Jej straty po dwudziestoletniej
intensywnej uprawie płużnej mogą niekiedy
sięgać nawet 50%.

Spodek substancji organicznej, %
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110
100
90
80
70
60
50
40
30
0
Resztki roślinne
Odchody zwierzęce

Symbiotyczne

Atmosfera

Mineralne nawozy

wiązanie azotu

azotowe
Straty
gazowe

50

60

Zmiany w zawartości substancji organicznej [Smagacz,

Mineralizacja znajdującej się w glebie materii
organicznej stanowi istotne źródło wymywania
do wód gruntowych azotanów.
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Ograniczenie uprawy płużnej cd.
Zredukowanie uprawy płużnej może ograniczać
mineralizację substancji organicznej w glebie,
co przyczynia się do zmniejszenia wymywania
azotu.
W stosunku do płużnego systemu uprawy płużnej
wyróżnić można dwa systemy alternatywne:
a) bezorkowy (bezpłużny),
b) uprawa zerowa (siew bezpośredni).
System bezorkowy (uproszczony) polega
na powierzchniowej uprawie mechanicznej gleby
bez użycia pługa do głębokości 10–12 cm) lub jej
uprawie z głębokim spulchnianiem (do 25 cm).
Uprawa zerowa (ang. no-tillage) polega na siewie
nasion do gleby nieuprawionej po zbiorze rośliny
poprzedzającej za pomocą specjalnych siewników
do siewu bezpośredniego.

System uprawy bezorkowy. Fot. Don Poggensee

Bezpłużna uprawa roli wpływa na zwiększenie zawartości materii organicznej
i makroskładników w górnych warstwach gleby, zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej, zwiększenie
różnorodności biologicznej gleby, stabilizację agregatów glebowych [Smagacz 2011 za: Weber, 2002]. Rezygnacja
z
uprawy płużnej i stosowanie minimalnych zabiegów uprawowych lub zaniechanie uprawy chroni
zarazem wody gruntowe przed nadmiernym zanieczyszczeniem składnikami nawozowymi. Stwierdzono
m.in., że ten system uprawy może ograniczyć wymywanie z gleby związków azotu o 85%,
a rozpuszczalnych form fosforanów o 65% [Dzienia i.in. 2006., za: Jordan 1997].

Przesunięcie uprawy płużnej z jesieni na wiosnę
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Średnia z wielolecia zawartość azotu mineralnego w glebie w zależności
od terminu orki [na podstawie: Stenberg i in., 1999]

Przesunięcie uprawy płużnej z jesieni na wiosnę cd.
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W porównaniu z uprawą jesienną
uprawa wiosenna jest
korzystniejsza, bowiem stwarza
mniejsze możliwości wymywania
zmineralizowanego azotu. Gleba
uprawiana na wiosnę nie jest
narażana na działanie czynników
atmosferycznych panujących
w okresie zimowym. Uprawy jare
wkrótce po ich wysiewie wiosną są
w stanie pobierać azot i zapewniać
ochronę dla gleby. Dlatego też pola
pod rośliny jare i krótkotrwałe
użytki zielone powinny być
uprawiane na wiosnę, a nie jesienią.
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Skumulowane wymywanie azotanów (kg/ha) w zależności od okresu uprawy
płużnej [Stenberg i in., 1999]

Plan nawozowy
Plan nawożenia w gospodarstwie [wg. Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44]
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Widok strony internetowej prezentującej zalecenia nawozowe przygotowane w
programie „Nawożenie roślin uprawnych” dla przykładowej rośliny uprawnej i pola
[na podstawie: Pietruch]

Widok strony internetowej z przykładowo wprowadzonymi danymi dotyczącymi
rośliny uprawnej i pola do obliczenia dawek składników nawozowych w programie
„Nawożenie roślin uprawnych” [na podstawie: Pietruch]

Obliczanie bilansu składników nawozowych w gospodarstwie - i/lub na
powierzchni pola
Bilansu azotu i fosforu tworzy się poprzez określenie ilości tych składników wprowadzonych
do gospodarstwa i z niego wyprowadzonych (tzw. bilans "u wrót gospodarstwa"),
lub wnoszonych na użytki rolne i z nich wynoszonych (tzw. bilans "na powierzchni pola").
Na podstawie różnicy między przychodem i rozchodem azotu i fosforu określa się ich
nadmiar.

Schemat bilansu składników nawozowych „u wrót gospodarstwa” z zaznaczeniem obiegu składników nawozowych w
gospodarstwie [Pietrzak 2013]

Obliczanie bilansu składników nawozowych w gospodarstwie - i/lub na
powierzchni pola cd.
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Na podstawie wyników bilansu azotu i fosforu, można wyciągnąć wiele praktycznych wniosków
dotyczących zmniejszenia generowanej przez gospodarstwa rolne presji na środowisko i poprawy
ekonomiki produkcji rolnej. To ostatnie wynika m.in. z faktu, że bardziej efektywne wykorzystanie
składników pokarmowych przyczynia się do zmniejszenia wydatków na nawozy sztuczne i pasze.

Unikanie stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w okresach
podwyższonego ryzyka
Zawartość azotu mineralnego w glebie i pobieranie azotu przez
rośliny, kg/ha
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Przykład dynamiki zmian zawartości azotu w czasie obrazujący ryzyko wymywania i synchronizację
między podażą azotu mineralnego w glebie i jego pobraniem przez rośliny [ADAS, 2007]

Nie stosowanie lub ograniczenie stosowania nawozów fosforowych
na gleby o wysokiej zasobności w ten składnik

Fosfor, ze względu na jego stosunkowo duże
ilości wymagane do wzrostu roślin, jest
ważnym składnikiem mineralnym zaliczanym
do makroelementów. Optymalna dostępność
fosforu dla roślin pobudza wzrost roślin
i przyspiesza ich dojrzewanie. Pomimo faktu,
że fosfor jest potrzebny do wzrostu roślin,
nieodpowiednia gospodarka tym składnikiem
w glebie może stanowić zagrożenie dla jakości
wody. W przypadku zanieczyszczenia
fosforem rzek i jezior zachodzi nadmierny
wzrost glonów.
Foto: S. Pietrzak

Zawartość fosforu rozpuszczalnego w spływie .
powierzchniowym (mg/dm3)

Nie stosowanie lub ograniczenie stosowania nawozów fosforowych na
gleby o wysokiej zasobności w ten składnik cd.
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Zależność pomiędzy poziomami testów glebowych dla fosforu a względnym
plonowaniem i potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi [Rehm i in., 2002]

Ulepszone technologie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych:
Dawki dostosowane do miejsca (precyzyjne nawożenie oparte o system GPS)

Źródło: JTI

Źródło: Agri Con GmbH

Schemat stosowanie systemu GPS do kierowania sprzętem rozsiewającym nawozy

W trakcie stosowania wszystkich nawozów, korzystanie z Global Positioning System (GPS)
do ustalania aktualnego położenia sprzętu na powierzchni ziemi może zwiększać możliwości
kontrolowania i właściwą dystrybucję nawozów. Urządzenia GPS dostarczają informacji o
długości i szerokości geograficznej, a niektóre mogą także obliczyć wysokość. Połączenie GPS
z systemami pomocy sterowania oznacza, że nawóz może zostać rozsiany tak, aby zapobiegać
występowaniu miejsc niepokrytych nawozami i miejsc pokrytych dwukrotnie.

Ulepszone technologie stosowania nawozów naturalnych
i mineralnych: Dawki dostosowane do miejsca (precyzyjne nawożenie
oparte o system GPS) cd.
System pozycjonowania jest
używany zarówno do pobierania
próbek, stosowania nawożenia
jak i do ciągłego śledzenia
i rejestrowania lokalizacji pojazdu
w terenie. Stosowanie systemu
nawożenia precyzyjnego pozwala
na:


zmniejszenie zużycia nawozów,



zwiększenie efektywności
wykorzystania nawozów przez
rośliny (w wyniku lepszej ich
dystrybucji na polu),



zmniejszenie strat składników
nawozowych,



poprawę opłacalności nawożenia.

Przy użyciu GPS, możliwe jest również odwzorowanie różnych
właściwości pola, a następnie wykorzystanie tych informacji do realizacji
precyzyjnego nawożenia mineralnego (nawożenie dostosowanego do
zasobności gleby w składniki pokarmowe w konkretnym miejscu pola).

Ilustracja systemu stosowania zróżnicowanego nawożenia dostosowanego
do uprawy opartego na mapie [Ess i in., 2001]

Jednoczesny siew i nawożenie tą samą maszyną

Jednoczesny siew i nawożenie polega
na umieszczeniu nasion i nawozów
w glebie w trakcie jednego zabiegu.
Siewnik posiadający w normalnej
rozstawie redlice nasienne jest
dodatkowo wyposażony w redlice do
aplikacji nawozów mineralnych.
Redlice nawozowe umieszczają nawozy
mineralne o kilka centymetrów głębiej
niż nasiona.

Agregat do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozów [Nilsson S, Nilsson T., 2005]

Wprowadzanie nawozów mineralnych na taką głębokość zapewnia dobre warunki dla kiełkujących siewek
roślin poprzez dostarczenie składników nawozowych. Oprócz oszczędności czasu i lepszej efektywności
wykorzystania składników nawozowych, jednoczesny siew i nawożenie zmniejsza konkurencję chwastów
o składniki pokarmowe i zmniejsza ryzyko ich spływu powierzchniowego. Fosfor z nawozów mineralnych
szybko jest sorbowany przez glebę i w ten sposób jest w mniejszym stopniu narażony na straty.

Jednoczesny siew i nawożenie tą samą maszyną cd.

Redlica agregatu do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozów [Nova Combi]

Ulepszone technologie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych: Szybkie
przykrycie glebą zastosowanych nawozów naturalnych i mineralnych za pomocą
kultywatorów i bron talerzowych

Przykrycie glebą nawozów
naturalnych i mineralnych może być
wykonywane przy pomocy takich
maszyn jak pług, czy kultywatory
talerzowe lub sprężynowe, w zależności
od rodzaju gleby i jej stanu.
Przykrywanie nawozów glebą
zazwyczaj wykonuje się w trakcie
oddzielnej operacji. Nawozy naturalne
i mineralne powinny być całkowicie
przykryte glebą w celu uzyskania
maksymalnego ich wykorzystania
przez rośliny.

Szybkie przykrycie gnojowicy warstwa gleby [Źródło: Frandsen i in., 2011]

Szybkie przykrycie nawozów glebą zapobiega nadmiernej emisji amoniaku i bezpośredniemu odpływowi
powierzchniowemu części stałych i fosforu.

Pasmowe i doglebowe wprowadzanie płynnych nawozów naturalnych
Gnojowica może być stosowana wieloma
sposobami, w tym poprzez rozlewanie na
powierzchni pola, aplikację
podpowierzchniową i deszczowanie.
Najbardziej skuteczną metodą pod
względem ograniczenia strat amoniaku
w trakcie i po aplikacji jest bezpośrednie
wprowadzenie gnojowicy lub gnojówki
do gleby lub ich rozprowadzanie przy
pomocy zespołów rozlewających.
Bezpośrednia aplikacja doglebowa może
zmniejszyć emisję składników nawozowych
dzięki bezpośredniemu umieszczeniu
nawozu pod powierzchnią gleby.
Wóz asenizacyjny do płytkiej aplikacji gnojowicy Foto: P. Nawalany
W tym systemie mogą być stosowane wozy
asenizacyjne wyposażone w trzy podstawowe
typy aplikatorów:
 płytkie (lub szczelinowe) aplikatury - wycinają wąskie szczeliny w glebie (zazwyczaj na głębokość 4-6 cm
głębokości i w rozstawie 25-30 cm), do których jest rozlewana gnojówka lub gnojowica;



głębokie aplikatory – stosowane do aplikacji gnojówki lub gnojowicy na głębokość 12-30 cm z
wykorzystaniem aplikatorów redlicowych umieszczonych w rozstawie około 50 cm;



aplikatory doglebowe – umieszczone na sztywnych lub sprężystych zębach kultywatora i są przeznaczone
tylko do stosowania na gruntach ornych.

Pasmowe i doglebowe wprowadzanie płynnych nawozów naturalnych cd.

Zastosowanie wozów
asenizacyjnych z przystawkami
do pasmowego rozlewania
gnojowicy i gnojówki może
zmniejszać emisję amoniaku z
nawozów poprzez zmniejszenie
oddziaływania powietrza
atmosferycznego na nie. W tym
systemie mogą być stosowane
dwa rodzaje urządzeń:

Wóz asenizacyjny z systemem węży wleczonych. Foto: JTI

 wleczone węże – gnojowica jest rozprowadzana po powierzchni łąki lub pola przez szereg
elastycznych węży (możliwa aplikacja pomiędzy rzędami uprawianych roślin);
 rozlewacze z redlicą płozową (lub stopkową) – gnojowica jest rozlewana poprzez sztywne
rury, które zakończone są metalowymi redlicami zaprojektowanymi do ślizgania się po
powierzchni gleby i rozdzielania łanu roślin tak, aby gnojowica mogła być zastosowana
bezpośrednio na powierzchnię gleby.

Równomierne rozrzucanie obornika
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Roztrząsacze obornika powinny zapewnić
równomierne i precyzyjne rozrzucenie każdego
rodzaju obornika, zarówno świeżego, jak
i kompostowanego. Równomierność
stosowania jest ważna dla uzyskania
pewności, że we wszystkich fragmentach pola
rośliny mają dobry dostęp do składników
nawozowych. Jest to również ważne, w celu
minimalizacji zagrożeń dla środowiska.
Niestety, wiele rozrzutników obornika
(zwłaszcza starsze modele) pracuje często
nierównomierne: dawki nawozu są większe
bezpośrednio za rozrzutnikiem niż z boku
maszyny.
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Rozkład rozrzutu z jednego przejazdu rozrzutnika obornika
(przykład) [na podstawie: Lorimor, 2000]

Równomierne rozrzucanie obornika powoduje, że nie ma miejsc na polu, które są słabo lub nadmiernie
pokryte nawozem, a w efekcie tego - roślin przenawożonych lub nie dokarmionych. Równomierne
rozrzucanie obornika zapewnia zatem równomierne pobieranie składników nawozowych przez rośliny,
co zapobiega ich wymywaniu w głąb profilu glebowego.

Równomierne rozrzucanie obornika cd.

Widok rozrzucanego obornika przez rozrzutnik wyposażony w
dwa pionowe bębny z systemem rozdrabniania. Foto: P. Nawalany

Rozrzutnik obornika w czasie pracy. Foto: Chatellier

Stosowanie nawozów naturalnych i emisja amoniaku – ogólne zalecenia
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Zachowanie się amoniaku w atmosferze [Tang i in. 2005]

Emisja amoniaku jest jednym z głównych powodów strat azotu w rolnictwie i stanowi zagrożenie dla
środowiska, przyczyniając się do zakwaszenia gleby i wody oraz eutrofizacji ekosystemów wodnych
i lądowych. Wyemitowany do atmosfery amoniak jest szybko z niej usuwany - w okresie od kilku godzin
do kilku dni, i powraca na powierzchnię ziemi w formie opadu suchego lub mokrego. Sucha depozycja
amoniaku występuje zazwyczaj w pobliżu źródeł jego emisji (w obrębie do ok. 1 km), natomiast mokra
depozycja może mieć miejsce nawet w odległości setek kilometrów od tych źródeł.

Stosowanie nawozów naturalnych i emisja amoniaku – ogólne zalecenia cd.

Najbardziej efektywną strategią ograniczenia emisji amoniaku w trakcie lub po aplikacji nawozu naturalnego
jest skrócenie czasu jego przebywania na powierzchni pola.
Wytyczne w doborze technik ograniczania emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas aplikacji
[UNECE Framework…, 2001]

Metoda aplikacji nawozów

Zmniejszenie emisji, %

Ograniczenia w stosowaniu

Wleczone (ciągnięte) węże

10-50%

Zbyt mała powierzchnia, nieregularny
kształt, strome zbocza pól; duża lepkość
gnojowicy; potrzeba ścieżek
uprawowych w zbożach; zbyt duża
wysokość roślin na gruntach ornych

Ciągnięte płozy (stopy)

40-70%

Jak wyżej

Aplikator doglebowy (płytki
wtrysk)

otwarty rowek: 50-70%
zamknięty rowek: 70-90%

Jak wyżej. Gleba kamienista lub bardzo
zbita (spoista)

Aplikator doglebowy (głęboki
wtrysk)

70-90%

Jak wyżej. Potrzebny ciągnik
dużej mocy

Przykrycie glebą

20-90%

Teren, który jest uprawiany najlepiej
grunt orny.
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Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich aplikacji można ograniczać także
przez:
 wybór odpowiedniego terminu aplikacji - emisja amoniaku jest największa w dni
upalne, suche i wietrzne, dlatego stosowanie nawozów w okresie chłodnym,
bezwietrznym i wilgotnym sprzyja jej zmniejszeniu;
 rozcieńczanie gnojowicy - rozcieńczona gnojowica łatwiej infiltruje do gleby niż
naturalna (z powodu mniejszej lepkości) - mankamentem tego rozwiązania jest to, że
wzrasta znacznie objętość rozprowadzanej cieczy (rozcieńczenie gnojowicy wodą może
zmniejszyć straty amoniaku od 44 do 91%);
 mechaniczne frakcjonowanie gnojowicy - stosowanie odseparowanej frakcji płynnej
gnojowicy przyczynia się do zmniejszenia emisji amoniaku podczas aplikacji, ze względu
na łatwiejsze jej przenikanie do gleby (podobnie jak w przypadku gnojowicy
rozcieńczonej).

Unikanie stosowania nawozów mineralnych i naturalnych na obszarach
wysokiego ryzyka
Przykładem obszarów wysokiego ryzyka są grunty orne
położone na stromych zboczach, z których spływy
powierzchniowe odprowadzane są do pobliskich cieków
wodnych, gleby z pęknięciami nad systemem drenarskim
(kanały na powierzchni gleby utworzone przez wody
powierzchniowe płynące bezpośrednio do wód
podziemnych), pola przylegające do zbiorników wodnych,
lub gleby użytków rolnych charakteryzujące się
nadmierną zawartością fosforu (poza zakresem
optymalnym, ze względu na potrzeby żywieniowe roślin
uprawnych).

Erozja glebowa. Foto: W. Schmidt

Pole przylegające do cieku wodnego. Foto: P. Nawalny
Popękana gleba. Foto: Z. Kowalewski

Środki mające na celu optymalizację pH gleby i poprawę struktury gleby wapnowanie gleby Środki mające na celu optymalizację pH gleby i poprawę
struktury gleby - wapnowanie gleby

Wapnowanie wpływa na przyspieszenie
rozkładu związków organicznych oraz
procesu nitryfikacji, które najefektywniej
przebiegają, gdy odczyn jest słabo kwaśny
lub obojętny. Przyczyniając się do lepszej
przewiewności gleb, wapnowanie
przeciwdziała bardzo niekorzystnym
procesom denitryfikacji, które prowadzą
do strat azotu. Ponadto wapnowanie
przyczynia się do lepszego pobierania
przez rośliny azotu w formie amonowej.
Podwyższenie pH powoduje stopniowe
uruchomienie przyswajalnego fosforu,
a tym samym zwiększenie wykorzystania
go z nawozów, jak również z gleby.

Rozsiewanie wapna. Foto: M. Robinson

Żywienie dostosowane do zapotrzebowania zwierząt.
Znaczenie żywienia dostosowanego do zapotrzebowania zwierząt

Dopasowanie spożycia pasz do wymagań zwierząt może znacząco obniżyć ilość składników
odżywczych w odchodach. W systemach produkcji zwierzęcej, niska efektywność
wykorzystania składników odżywczych jest nieunikniona, ponieważ tylko niewielka
ich część dostarczana zwierzętom wraz z paszą jest przez nie retencjonowana. Efektywność
wykorzystania tych składników zależy od gatunku zwierząt. W przypadku azotu wynosi
ona w przybliżeniu od 13 do 28% dla krów mlecznych, od 5 do 13% dla owiec i pomiędzy
4 i 10% dla bydła mięsnego. Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od wieku;
na przykład u świń ilość zatrzymanego azotu waha się od 18% u prosiąt do 47%
u warchlaków, te same wartości dla fosforu wynoszą odpowiednio 14% i 39%. Ważny
jest również status rozrodczy: więcej N i P jest zatrzymywane przez lochy w okresie laktacji
niż przez zasuszone lochy.
Dawki pokarmowe dla zwierząt są często tworzone z dużym „marginesem bezpieczeństwa",
tak że ilość pobranych składników pokarmowych może przekraczać zapotrzebowanie
aż o 30-50%. Chociaż może to nie mieć wpływu na wydajność zwierząt, to może
doprowadzić do nadmiernego odprowadzania zarówno makro i mikroelementów do gleby za
pośrednictwem odchodów.

Żywienie fazowe
Zwierzęta gospodarskie będąc w różnych fazach wzrostu i na różnych etapach cyklu rozrodczego
mają różne optymalne wymagania pokarmowe. Zróżnicowanie i grupowanie zwierząt na podstawie
ich wymagań pokarmowych umożliwia bardziej precyzyjne obliczanie indywidualnych dawek.
Zwiększa to efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez zwierzęta i powoduje
zmniejszenie wydalania azotu i fosforu w odchodach zwierzęcych.
Zmniejszenie wydalania azotu dzięki stosowaniu żywienia fazowego i poprawy jakości białka, w kg N na tucznika
[Potkański 1997 za Krichgessner i in., 1994]
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U rosnących świń należy zmniejszać zawartość procentową białka w paszy wraz z ich rozwojem; wynika
to ze zmniejszającego się zapotrzebowania świń na białko. Równocześnie, aby poprawić jakość białka
należy stosować dodatki lizyny (lizyna jest aminokwasem niezbędnym w procesie syntezy białek . Według
niektórych badań tucz 4-fazowy i uzupełnienie ilości białka lizyną (głównym aminokwasem limitującym
dla trzody chlewnej), może zmniejszyć wydalanie azotu przez tuczniki nawet o 56%, gdy dodatek lizyny
wynosi 7%.

Zmniejszenie pobierania azotu i fosforu w paszy

1,50

Zawartoś fosforu w kale, %

Zwierzęta gospodarskie są często
karmione dawkami zawierającymi większe
1,20
niż zalecane zawartości azotu i fosforu,
jako zabezpieczenie przed obniżką
0,90
produkcji powodowaną deficytem tych
składników. Nadmierne ilości azotu
y = 0,0106x - 0,219
0,60
i fosforu nie są wykorzystywane przez
R2 = 0,7414
zwierzę i są wydalane z kałem i moczem,
0,30
prowadząc do wyższej zawartości fosforu
i azotu w oborniku. Nadmiar azotu jest
0,00
wydalany z moczem w postaci mocznika,
60
70
80
90
100
110
120
130
140
co zwiększa ryzyko strat amoniaku.
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Dlatego też proporcjonalne zbilansowanie
składników pokarmowych w paszy jest
Związek między spożyciem fosforu i fosforem zawartym w kale krów mlecznych w okresie
laktacji [Wu i in., 2001]
kluczowym czynnikiem zapewniającym
zdrowie zwierząt, wymagania produkcyjne Bilansowanie dawek stwarza szansę zapewnienia zdrowia zwierząt i
wymagań produkcyjnych, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego
i minimalizującym negatywny wpływu na
wpływu na środowisko. Przykład dotyczący diety krów mlecznych:
środowisko.
redukcja P od 0,48% do 0,38%, może spowodować 30-35%
zmniejszenie wydalania P bez negatywnego wpływu na produkcję mleka
lub zdolności rozrodcze.

Dodawanie fitazy do paszy
Podstawę żywienia świń stanowią pasze roślinne o zróżnicowanej zasobności i dostępności fosforu
(w granicach 3-12 g/kg suchej masy paszy). Występuje on w nich jednocześnie w dwóch formach: fitynowej
(nieprzyswajalnej) i niefitynowej (przyswajalnej). Najpowszechniej fityniany występują w ziarnach zbóż
(od 55 do 77%), nasionach roślin oleistych i strączkowych. Zwierzęta monogastryczne (trzoda chlewna
oraz drób) nie mając flory bakteryjnej nie są w stanie same wytwarzać fitazy, tym samym fosfor związany
w postaci związków fitynowych jest dla nich niedostępny.
Suplementacja syntetyczną fitazą paszy dla trzody chlewnej zmniejsza potrzebę dodawania mineralnego
fosforanu. Fitaza zwiększa dostępność fosforu w paszy i pozwala na obniżenie całkowitej zawartości fosforu
bez wpływu na wydajność. Po zastosowaniu dodatku fitazy zawartość fosforu w paszy dla trzody chlewnej
może zostać zmniejszona o 30%.
Wpływ zastosowania fitazy na efektywność tuczu świń [Barowicz, 2012]
Dodatek fitazy, FTUkg-1*
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Strawność wapna, %
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* FTUkg-1 - jednostka aktywnej fitazy; 1 FTU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu
sodowego)
** Wykorzystanie paszy (inaczej zużycie lub niekiedy wyzyskanie paszy) oznacza ilość potrzebnej paszy na 1 kg przyrostu masy ciała

Redukcja wydalanego fosforu, %
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Redukcja ilości wydalanego fosforu przez zwierzęta dzięki zastosowaniu w paszy dodatku
fitazy [na podstawie: Barowicz, 2012]
Dodatek fitazy do niskobiałkowej diety podnosi retencję białka o około 17% przy
jednoczesnym zmniejszeniu wydalania azotu do środowiska o 22%.

Żywienie na mokro i kontrolowana fermentacja pasz

Instalacja do zadawania płynnej
paszy [Źródło: Lipiński, 2012]

Zadawanie płynnej paszy tucznikom. Foto JTI

Przy żywieniu trzody chlewnej na mokro następuje lepsze wykorzystanie paszy przez zwierzęta, w wyniku
czego w ich organizmie zatrzymywane jest więcej azotu, co sprzyja zmniejszaniu wydalaniu azotu do
środowiska. Ponadto zwilżanie paszy dla świń na krótko przed karmieniem, powoduje aktywację fitazy
endogennej zawartej w ziarnie zbóż, tym samym zmniejsza lub nawet eliminuje konieczność uzupełniania
fosforu mineralnego. Oznacza to, że w systemach produkcji trzody chlewnej opartych na paszach zwilżonych
można stosować racje żywieniowe z mniejszą zawartością fosforu, niż zwykle zalecane.

Żywienie na mokro i kontrolowana fermentacja pasz cd.
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Wpływ systemu żywienia prosiąt odsadzonych w
wieku 5 tygodni na wyniki odchowu [na podstawie:
Milewska 2009 za: Nielsen i in., 1983); a) wyniki dla prosiąt w
przedziale wagowym 9-16 kg; b) wyniki dla prosiąt
w przedziale wagowym 8-20 kg
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Ograniczenia strat amoniaku w budynkach inwentarskich
Emisja amoniaku z budynków inwentarskich zależy od systemu hodowli i gatunku zwierząt. Największe emisje
występują w chlewniach i kurnikach i osiągają 25% azotu wydalanego wraz z odchodami. Poziom i zmienność
emisji amoniaku z budynków inwentarskich zależy od wielu czynników, które również wzajemnie na siebie
oddziaływają. Straty amoniaku w budynkach inwentarskich można ograniczać przez:

zwiększenie efektywności wykorzystania azotu;


zmniejszenie odsłoniętej powierzchni nawozów naturalnych i skrócenie czasu przebywania tych nawozów
na otwartym powietrzu;



unikanie wysokiej temperatury;



dostosowanie przepływu powietrza - zastosowanie technik wentylacyjnych, które wytwarzają niskie
prędkości powietrza wokół miejsc składowania nawozów organicznych;



dodawanie do ściółki preparatów chemicznych, mineralnych lub mikrobiologicznych;



stosowanie biofiltrów.

Utrzymywanie pomieszczeń inwentarskich i zwierząt w
czystości ogranicza emisję amoniaku [Źródło: Sannö J-O.]

Biofiltr [Źródło: Sannö J-O.]

Przechowywanie nawozów naturalnych
Odpowiedni sposób gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych zapewnia możliwość
wyboru terminu ich zastosowania na polu, gdy rośliny są w stanie wykorzystywać azot i fosfor.
Zarazem zapobiega takim przypadkom, gdy ze względu na mała pojemność budowli
do przechowywania nawozów naturalnych rolnik zmuszony jest stosować je w nieodpowiednim
momencie. Przechowywanie nawozów naturalnych musi odbywać się takich warunkach, aby
zapobiegać stratom azotu i fosforu z tych nawozów.

Metodą, która skutecznie zmniejsza straty amoniaku jest przykrycie zbiornika z gnojowicą,
na przykład dachem, pływającą pokrywą z tworzywa sztucznego lub stabilną warstwą naturalnego
kożucha.
a)

b)

Dach

Pływająca plastikowa pokrywa
Nieszczelności

c)

Stabilny naturalny kożuch

Odpowietrznik

Metoda redukcji strat NH3 z przechowywanej gnojowicy przy pomocy a) dachu, b) pływającej pokrywy z tworzywa
sztucznego lub c) naturalnego stabilnego kożucha [adaptowano na podstawie: Jacobson i in., 2001].

Przechowywanie nawozów naturalnych cd.
Obornik powinien być przechowywany na szczelnych płytach obornika z bocznymi ścianami
i rowkami odprowadzającymi odcieki do specjalnego zbiornika.
Z płyt obornikowych zwłaszcza, jeśli fermentacji obornika towarzyszy wysoka temperatura, straty
amoniaku mogą być wysokie. Obecność torfu w ściółce zmniejsza straty tego związku podczas
przechowywania. Skuteczną metodą zmniejszenia strat amoniaku ze składowisk obornika mogą być
dachy umieszczane nad płytami z obornikiem. Dodatkowo dach odprowadza wody deszczowe, które
mogłyby spowodować wyciek składników nawozowych z pryzmy obornika, jeśli nie ma dostatecznego
lub jest brak drenażu odprowadzającego odcieki do zbiornika.

Przykryta pryzma obornika ogranicza lub
eliminuje występowanie odcieków [Źródło:
Hilborn, Leben, 2006]

Płyta obornikowa ze zbiornikiem do gromadzenia odcieków
[Źródło: ITP-GCB Tylicz]

Wypas zwierząt w pobliżu cieków

Zwierzęta inwentarskie, mając dostęp bezpośrednio
do cieku, niszczą brzegi i skarpy. Zdeptana gleba staje się
podatna na erozję, a woda w cieku może zostać
bezpośrednio zanieczyszczona odchodami. Dlatego nie
należy wypasać zwierząt w pasie wzdłuż cieku i nie należy
dopuszczać, aby piły z niego wodę.
Pastwiska powinny być odgrodzone od cieków (zbiorników)
wodnych, aby przeciwdziałać ich zanieczyszczeniu przez
zwierzęta

Fot. Tim McCabe, USDA Natural Resources
Conservation Service

Fot. Keith Evans

Stawy sedymentacyjne

Stawy sedymentacyjne
przeznaczone przede wszystkim
do retencji fosforu. Uzyskuje się
to w wyniku zatrzymania fosforu
wynoszonego wraz ze spływem
powierzchniowym z cząsteczkami
gleby i innym materiałem, poprzez
optymalizację warunków procesu
sedymentacji.

Ten staw sedymentacyjny powstał poprzez poszerzenie części rowu. Na
pierwszym planie, tuż po wejściu, jest głębszy zbiornik sedymentacyjny.
Foto: (S. Owenius)

Stawy sedymentacyjne cd.
Staw sedymentacyjny często jest projektowany w postaci szeregowo połączonego: a) zbiornika
sedymentacyjnego o głębokości 1-1,5 m reprezentującego 20-30% powierzchni stawu sedymentacyjnego,
gdzie odbywa się główny proces sedymentacji większych cząstek, po którym następuje: b) filtr w postaci
mokradła pokrytego typowymi roślinami podmokłymi, co zapewnia odpowiednie warunki do sedymentacji
cząstek mniejszych.
Według badania przeprowadzonego w Norwegii, stawy sedymentacyjne zatrzymują 23 do 42% fosforu
i 45 do 68% cząstek wprowadzonych do nich wraz z odpływem (kształt i budowa obszaru zlewni ma duży
wpływ na różnice w wydajności redukcji pomiędzy stawami).
Średnia retencja fosforu i cząstek w czterech norweskich stawach sedymentacyjnych [Owenius, van der Nat za
Braskerud and Hauge, 2008]
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Sztucznie tworzone mokradła
Sztuczne mokradła są projektowane i budowane głównie do usuwania składników nawozowych, np.
azotu i fosforu i innych zanieczyszczeń w spływie powierzchniowym w wyniku procesów sedymentacji,
przemian biologicznych i chemicznych, degradacji oraz pobrania przez rośliny. Zakładanie sztucznych
mokradeł przynosi również dodatkowe korzyści, takich jak: poprawa różnorodności biologicznej,
zwiększenie zasobów wody, wzbogacenie walorów krajobrazu, stworzenie/poprawa możliwości
prowadzenia nawodnień i produkcji biomasy roślinnej.

Przykład sztucznego mokradła w Haavisto w Finlandii. Foto: S. Pietrzak

Przyjmuje się powszechnie, że sztuczne mokradła zatrzymują 20 do 90% azotu i 25 do 100% fosforu
wprowadzanego do nich ze spływu. Opierając się na obecnej wiedzy i doświadczeniu ze sztucznymi mokradłami
w warunkach rolnictwa intensywnego, uznaje się że mogą one retencjonować azot i fosforu odpowiednio
w ilościach 250-500 kg N kgha-2rok-1 i 5-10 kg P kgha-2rok-1 [Owenius, van der Nat, 2008].

Sztucznie tworzone mokradła cd.
W Polsce, jak również w Estonii, na Łotwie i Litwie sztuczne mokradła nie są budowane w celu
zatrzymywania składników odżywczych spływających z pól, ponieważ w tych krajach zachowało się
wiele naturalnych mokradeł.

Naturalne mokradła zwane „śródpolnymi oczkami wodnymi" w województwie zachodniopomorskim. Foto: A. Brysiewicz.

Strefy buforowe wzdłuż zbiorników i cieków wodnych i podatnych na erozję pól

Strefy buforowe są to obszary między polami
i ciekami oraz zbiornikami wodnymi,
nieużytkowane rolniczo. Strefy buforowe
powinny być zakładane w obszarach
wrażliwych na erozję, takich jak pola wokół
wód powierzchniowych lub w otoczeniu pól
o wysokim poziomie wód gruntowych. Strefy
buforowe zmniejszają prędkości spływu wód
powierzchniowych, zatrzymują erodowany
materiał glebowy, fosforu cząsteczkowy i inne
zanieczyszczenia gleby. Zmniejszają one
również ryzyko związane z przedostawaniem
się nawozów naturalnych i pestycydów
do środowiska wodnego. Strefy buforowe
są szczególnie ważnym środkiem zaradczym
na obszarach, gdzie erozja stanowi problem.

Strefa buforowa trawiasta Foto: Z. Miatkowski

Strefy buforowe wzdłuż zbiorników i cieków wodnych i podatnych na erozję
pól cd.
Efektywność nadbrzeżnych stref buforowych w usuwaniu zanieczyszczeń w zależności od
rodzaju porastającej je roślinności (modyfikacja na podstawie: Hawes, Smith [2005])
Rodzaj roślinności
Drzewa i krzewy
Trawa
Drzewa, krzewy i trawa
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48–74
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Skuteczność retencjonowania
zanieczyszczeń przez strefy buforowe
zależy od rodzaju rośliny. Strefy porośnięte
trawami są skuteczne w filtrowaniu osadów
i zanieczyszczeń związanych z osadami.
Jednak strefy te w porównaniu ze strefami
porośniętymi drzewami są mniej skuteczne
w usuwaniu azotu.

Strefa buforowa mieszana. Foto: Z. Miatkowski

Kontrolowany drenaż
Kontrolowany drenaż jest praktyka z wykorzystaniem sytemu sterowania ujściem wody z
rurociągu drenarskiego w celu podpiętrzenia poziomu (magazynowania) wody w glebie, w
okresie, kiedy nie jest potrzebne odwadnianie pola.
Regulowanie odpływ wody z systemów drenarskich obejmuje:
podpiętrzenie wody w profilu glebowym w celu ograniczenia jej odpływu rurociągiem
drenarskim i zmniejszenia wynoszenia azotanów do rowów i potoków w okresie poza sezonem
uprawowym (rys. 1a);
obniżenie zwierciadła wody wczesną wiosną i ponownie jesienią przed rozpoczęciem prac
polowych, takich jak siew i sadzenie oraz zbiorów upraw, aby stan uwilgotnienia gleby
umożliwiał swobodnie przeprowadzenie tych prac. (rys. 1b);
ponowne podpiętrzenie wody wiosną po zakończeniu siewu i sadzenia roślin w celu zwiększenia
ilości wody dostępnej dla nich wody w lecie (fig. 3)

Urządzenie (instalacja) sterujący odpływem wody z rurociągu drenarskiego: a) przegroda w instalacji podniesiona po
zbiorze roślin w celu zmniejszenia wynoszenia azotanów; b) przegroda w instalacji usunięta na kilka tygodni przed
siewem i sadzeniem i po zbiorze roślin, aby umożliwić pełny odpływ wody; c) przegroda w instalacji podniesiona po
rozpoczęciu wzrostu roślin, w celu potencjalnego magazynowanie wody dla upraw.
Źródło: Frankenberger i in 2004

Kontrolowany drenaż cd.

Urządzenie do regulacji odpływu wody w sieci drenarskiej zainstalowane w studzience drenarskiej
Źródło: Kuźniar A.

Kontrolowany drenaż jest skuteczny środkiem w zakresie zmniejszania odpływu wody i azotanów
z sieci drenarskiej. Przykładowo, wyniki badań przeprowadzone w okresie trzech lat (2012-15) na
glebie gliniastej w Danii wykazały, że zastosowanie kontrolowanego drenażu zmniejszyło ilość wody
odprowadzanej drenami z pól i zawartych w niej azotanów odpowiednio o 38-52% (97-127 mm)
i 36-48% (6-8 kg N-NO3∙ ha-1) [Carstensen i in. 2016].
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