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Wstęp

Obornik składowany bezpośrednio na gruncie. Fot. P. Nawalany

Betonowa gnojownia. Fot. P. Nawalany

 Przechowywanie obornika poza budynkami 

inwentarskimi odbywa się zazwyczaj w 

pryzmach uformowanych bezpośrednio na 

gruncie bądź na betonowych płytach 

obornikowych (gnojowniach). 

Magazynowanie obornika bezpośrednio na 

gruncie prowadzi do zanieczyszczenia wód 

gruntowych azotanami w następstwie 

powstawania wycieków wód gnojowych z 

tego nawozu. Przechowywanie obornika na 

betonowych płycie gnojowej zabezpiecza 

wodę gruntową przed przedostawaniem się 

do niej uwalnianego z obornika azotu, 

jednak koszty budowy takiej płyty są 

częstokroć duże.

 Ostatnio w ITP Falenty opracowano 

alternatywną (do wyżej wymienionych) 

metodę przechowywania obornika, opartą  

na zastosowaniu odizolowanego od gruntu 

podłoża denitryfikacyjnego.



Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym [na podstawie: Pietrzak, Urbaniak 2015]

Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym

 Istota metody polega na tym, że 

obornik jest przechowywany w 

pryzmie posadowionej na 

umieszczonym w wykopie podłożu 

denitryfikacyjnym stanowiącym 

mieszaninę gleby i trocin. Wykop 

posiada głębokość 40 cm w przypadku 

składowiska przeznaczonego do 

przechowywania obornika bydlęcego i 

50 cm w przypadku składowiska 

przeznaczonego do przechowywania 

obornika od trzody chlewnej. Jego dno 

wyłożone jest folią odporną na 

działanie czynników biologicznych, 

chemicznych. Końcówki folii są 

wywinięte u góry zagłębienia, na jego 

zewnątrz. 

 Wykop wypełnia substrat sporządzony z wybranej z niego gleby oraz trocin sosnowych (ewentualnie innego 

rodzaju trocin) 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 stanowią źródło węgla i energii dla tych 

bakterii. 

Źródło: Pietrzak S., Urbaniak M. 2015. Metoda przechowywania obornika na składowisku z podłożem denitryfikacyjnym. Zgłoszenie patentowe  P.414887 (wniosek o udzielenie patentu przyjęty przez Urząd Patentowy RP w dn. 23.11.2015 r.)



Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym cd.

 W następstwie uformowania pryzmy 

obornika na składowisku, pojawiają się 

wycieki z niego pochodzące, które 

przenikają do podłoża denitryfikacyjnego. 

Zasiedlające to podłoże bakterie 

denitryfikacyjne redukują azotany (NO3) -

których źródłem są wycieki, do azotu 

cząsteczkowego (N2) i podtlenku azotu 

(N2O), jako produktu ubocznego. Proces 

denitryfikacji efektywnie usuwa azotany z 

wycieków z pryzmy obornika

 Umieszczona pod podłożem 

denitryfikacyjnym folia stanowi dodatkowe 

zabezpieczenie wody gruntowej przed 

przedostaniem się niej azotanów. 

 Podłoże denitryfikacyjne można eksploatować w okresie (co najmniej) do 7 lat. Po tym okresie zużyty substrat 

najlepiej poddać kompostowaniu wraz z obornikiem i następnie zastosować, jako nawóz organiczny do 

nawożenia gleby.

Sekwencja procesów transformacyjnych azotu oraz uwolnienia i strat różnych związków 

tego składnika z kału i moczu zwierząt gospodarskich [Oenema, Tamminga 2005 za: Jarvis, Pain 1997]
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W glebach zwykle występują jednocześnie lub naprzemiennie ogniska i 

warunki tlenowe i beztlenowe, stąd obydwa procesy nitryfikacji i 

denitryfikacji mogą odbywać się zarówno w tym samym czasie jak i na 

przemian [Brandjes i in. 1996].



 Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym zaliczyć można 

do rodziny bioreaktorów denitryfikacyjnych stosowanych w celu 

przeciwdziałania zanieczyszczeniu wody azotanami. 

 Bioreaktory denitryfikacyjne są to złoża składające się najczęściej z 

rozdrobnionego drewna (trocin, wiórów czy zrębków) umieszczone na 

drodze przepływu wód lub odcieków zanieczyszczonych azotanami w 

celu przemiany tego związku do azotu gazowego w wyniku działania 

bakterii denitryfikacyjnych (wykorzystują one rozdrobnione drewno, 

jako źródło węgla i energii). Istota działania bioreaktora polega wiec na 

wykorzystywaniu biochemicznego procesu denitryfikacji. 

 Do głównych bioreaktorów denitryfikacyjnych zalicza się: ściany 

denitryfikacji (ang. denitrification walls), podłoża denitryfikacyjne 

(ang. denitrifying beds) i warstwy denitryfikacyjne (ang. denitrifying 

layers) [Schipper i in. 2010].

Bioreaktory denitryfikacyjne

Literatura:

Schipper L.A., Robertson W.D., Gold A.J., Jaynes D.B., Cameron S.C. 2010. Denitrifying bioreactors - An approach for reducing nitrate loads to receiving waters. Ecological Engineering 36(11) s. 1532-1543



Przykłady bioreaktorów

Schemat usytuowania ściana denitryfikacyjnej [na podstawie: Schmidt, 

Clark 2012]

Literatura:

Schmidt C.A., Clark M.W. 2012. Evaluation of a Denitrification Wall to Reduce Surface Water Nitrogen Loads Journal of Environmental Quality. Vol. 41 No. 3, p. 724-731

FarmservicesLtd. Dostęp w internecie: http://www.farmservicesltd.co.uk/miniblog/index.php

Etapy budowy podłoża denitryfikacyjnego do oczyszczania z 

azotanów wód odprowadzanych siecią drenarską z użytków 

rolnych [źródło: FarmservicesLtd]

Podłoże denitryfikacyjne

Ściana denitryfikacyjna



Przykłady bioreaktorów cd.

Podłoże denitryfikacyjne (o wymiarach 176×5×5 m) do 

oczyszczania ścieków z hydroponicznej (bezglebowej; 

uprawa roślin w przepływającej pożywce) szklarni w 

Karaka, Auckland, Nowa Zelandia [źródło: Schipper 2009]

Literatura:

Schipper L. 2009. Denitrification bed. Dostepne w Internecie: http://sciencelearn.org.nz/Contexts/H2O-On-the-Go/Sci-Media/Images/Denitrification-bed
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Schemat podłoża denitryfikacyjnego w Karaka (NZ) [Schipper i. in., 2010]

Przeciętna jednostkowa wydajność 

usuwania azotanów z tego podłoża 

wynosiła w ciągu doby 7,6 g Nm-3d-1 (od 

4,6 do 11,2 gN m-3d-1). Z całego złoża 

usuwane było dziennie średnio 10,1 kg N-

NO3. Proces denitryfikacji zachodzący w 

podłożu generował emisję z niego 

podtlenku azotu średnio w ilości 78,58 μg 

N-N2Om-2min-1, co odpowiadało emisji 

100 g N-N2Od−1 z całego złoża. Emisja ta 

stanowiła ok 1% ilości N-NO3 usuwanego 

z podłoża [Warneke i in. 2011]. 

Podłoże denitryfikacyjne



Warstwa infiltracja z barierą (warstwą) denitryfikacyjną zastosowaną do oczyszczania odcieku ze składowiska odpadów w 

Ontario, Kanada (BL – punkty monitoringowe) [Robertson, Anderson 1999]

Przykłady bioreaktorów cd.

Warstwę trocin o grubości 20 cm i powierzchni 56 m2 umieszczono na poziomie 1 m poniżej poziomu terenu – pod warstwą 

pisku średnioziarnistego o miąższości 95 cm, na warstwie gliny. Skuteczność oczyszczania odcieku przez warstwą 

denitryfikacyjną była  monitorowana za pomocą dwóch piezometrów zainstalowanych w warstwie infiltracyjnej, na 

głębokościach 0,8 m i 1,1 m. Stwierdzono, że po przejściu przez warstwę denitryfikacyjną nastąpiło w odcieku [Robertson, Anderson 1999]: 

 zmniejszenie stężenia NH4
+ z 70 mg∙dm-3 do <15 mg∙dm-3 i zmniejszenie stężenia NO3

- z 28 mg∙dm-3 do <1 mg∙dm-3;

 zmniejszenie całkowitego stężenia azotu o 89 %, a w trzecim roku nawet o 96%. 

Przewidywany okres działania warstwy denitryfikacyjnej został określony na 10-30 lat.

Literatura: Robertson W.D., Anderson M.R. 1999. Nitrogen removal from landfill leachate using an infiltration bed coupled with a denitrification barrier. Groundwater Monitoring and Remediation, Volume 19, Issue 4, s. 73-80.

Warstwa denitryfikacyjna



Przykłady bioreaktorów cd.

Przykładowy wybieg dla bydła (cattle corral) w hrabstwie 

Beaverhead County, Stan Montana, USA. Foto: Russell Lee

Wewnątrz wybiegu dla bydła (cattle corral) w 

północno-wschodniej części Stanu Colorado, USA, 

przy jego końcu w wykopie o wymiarach 1,5 x 1 m i 

głębokości 70 cm zainstalowano warstwy 

denitryfikacyjne składające się z gleby wymieszanej 

z trocinami oraz innymi rodzajami substratów. 

Biobariery te umieszczone zostały cylindrach o 

długości 60 cm (wyposażonych w system do 

zbierania odcieków), pod powierzchnią wybiegu - w 

strefie aeracji. Wykop wypełniono piaskiem 

średnioziarnistym. W wyniki zastosowania warstwy 

denitryfikacyjnej odnotowano zmniejszenie 

zawartości N-NO3 w próbkach wody pobranych pod 

wybiegiem z 99 do 4 mg∙dm-3, z czego wynika, że 

uzyskano efektywność usuwania azotanów na 

poziomie 96% [Hunter 2013].

Literatura:

Hunter  W. J. 2013. Pilot-scale vadose zone biobarriers removed nitrate leaching from a cattle corral. Journal of Soil and Water Conservation. vol. 68 no. 1 s. 52-59 



W 2016 r., w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 

przeprowadzono wstępne badania metody przechowywania obornika na 

izolowanym od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym w aspekcie 

jej skuteczności w zapobieganiu zanieczyszczeniu wód gruntowych. Badania 

przeprowadzono na stanowisku badawczym, którego główne elementy 

stanowiły składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym, składowisko 

obornika posadowionego bezpośrednio na gruncie oraz usytuowana pomiędzy 

tymi składowiskami automatyczna stacja pomiarowa UGT połączona z 

zespołem czujników temperatury i wilgotności oraz z 16. aparatami ssącymi z 

kubkami teflonowymi umieszczonymi pod pryzmami nawozu, na ich skraju  

oraz w ich pobliżu. Obornik na stanowisku badawczym złożono w pryzmy w 

dniu 10 czerwca i składowano do 30 listopada 2016 (w tym dniu go usunięto).

Badania składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym



Budowa i widok stanowiska badawczego w ZD Falenty 

Foto. P. Nawalany 



Schemat stanowiska badawczego 

„Technika reflektrometrii domenowo-czasowej (TDR – Time Domain Reflectometry). Metoda ta polega na 

ocenie objętościowej wilgotności gleby w oparciu o pomiar jej względnej przenikalności elektrycznej i 

pozwala na przeprowadzenie szybkich, dokładnych, nieinwazyjnych (nie niszczących badanego obiektu) 

oraz w pełni automatycznych pomiarów zawartości wody w glebie” [Leciejewski2009].

Literatura: Leciejewski P. 2009. Wykorzystanie metody TDR do ciągłego pomiaru zmian warunków wilgotnościowych i termicznych w profilu glebowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej. R. 11, Zesz. 2 (21), s. 235-246. Foto. P. Nawalany 



Średnie stężenie azotu amonowego w odcieku pobranym spod pryzmy obornika składowanego na podłożu 

denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie [źródło: opracowanie własne]

Wstępne wyniki badań

Uzyskane wyniki badań wykazały m.in., że w odciekach z obornika składowanego na odizolowanym od gruntu 

składowisku z podłożem denitryfikacyjnym: 

 nastąpiło zwiększenie stężenia azotu amonowego …



Średnie stężenie potasu w odcieku pobranym spod pryzmy obornika składowanego na podłożu denitryfikacyjnym 

oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie [źródło: opracowanie własne]

Wstępne wyniki badań cd.

 … i potasu, co wskazuje, że składniki te były zatrzymywane w nim i nie przedostawały się do wód gruntowych; 



Średnie stężenie azotu azotanowego w odcieku pobranym spod pryzmy obornika składowanego na podłożu 

denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie [źródło: opracowanie własne]

Wstępne wyniki badań cd.

 stężenie azotu azotanowego po okresie wzrostu ulegało zmniejszeniu, co należy wiązać z zachodzącym w podłożu 

procesem denitryfikacji (następowała przemiana azotanów  do postaci azotu gazowego w wyniku działania 

bakterii denitryfikacyjnych). 



Rozbudowa stanowiska badawczego w ZD Falenty – sierpień 2017 r. 

Fot. P. Nawalany



 2 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która  zastąpi 

obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2011 r. – Prawo wodne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z 

pewnymi wyjątkami, w tym m.in. w sprawie przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia [Prezydent.pl]. 

 Niektóre regulacje w ustawie Prawo wodne [na podstawie: Ustawa…]:

 Art. 104. 1. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program 

działań.

 Art. 104. 2. pkt. d). Program działań zawiera:  określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, 

w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,

 Art. 106. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa opracowuje projekt programu działań.

 Art. 107. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o 

których mowa w art. 102 ust. 1. → Art. 102. 1. 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. 

 Art. 108. 4. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1, 

ponoszą opłatę za:  przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 106 ust. 4; → Art. 106. 4. 4. Rada Ministrów przyjmuje program działań, w drodze rozporządzenia, 

kierując się koniecznością realizacji celów, o których mowa w art. 104 ust. 1.

Źródło; 

- Prezydent.pl. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,697,osiem-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1529_u.htm#_ftn1

Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym w świetle nowych regulacji 

prawnych i wynikających stąd potrzeb związanych z przechowywaniem obornika



 W konsekwencji wprowadzania programu działań na obszarze całego kraju, 

wiele gospodarstw będzie zobowiązanych do dostosowania się do jego 

wymagań, w tym dotyczących gospodarowania nawozami naturalnym.  Według 

tych wymagań planowane jest, że [Program…]:

 pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz powierzchnia miejsc 

przechowywania nawozów stałych, powinna umożliwiać ich przechowanie 

przez okres 4 lub 6 miesięcy, chyba, że podlegają one w międzyczasie 

innym procesom technologicznym przetwarzania (np. separacji, 

kompostowaniu aeracyjnemu, pirolizie, fermentacji w biogazowni itp.) lub 

przekazaniu/sprzedaży.

 będzie możliwe - przy spełnieniu określonych warunków czasowe, jednak 

nie dłużej niż przez 16 tygodni od dnia utworzenia każdej z pryzm, 

przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach ornych na terenie 

wydzielonych gmin w okresie od 5 marca do 20 października; 15 lutego do 

15 listopada i 1 marca do 31 października w zależności od położenia gminy 

oraz na łąkach trwałych lub pastwiskach trwałych w okresie od 1 marca 

do 30 listopada.

Źródło:

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Projekt (maszynopis)

Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym w świetle nowych regulacji 

prawnych i wynikających stąd potrzeb związanych z przechowywaniem obornika cd.



Źródło:

- Kagan A., 2015. Ocena skutków ustanowienia programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na podstawie wersji finalnej projektu o numerze 5.2 z dnia 31.08.2015 /maszynopis, Warszawa 03.09.2015/

- Informacja w sprawie wymagań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych.  [Dostęp 22.08.2017]. Dostępny w Internecie: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Nawozy-i-nawozenie/Wykaz-nawozow/Informacja-w-sprawie-wymagan-

dotyczacych-przechowywania-nawozow-naturalnych2

 Według ekspertyzy wykonanej przez IERiGŻ-PIB , w następstwie dostosowania się do 

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w 

sprawie C-356/13 dotyczącej uchybień w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej w 

Polsce, w gminach znajdujących się poza OSN-ami wyznaczonymi w 2012 r., powinno 

powstać dodatkowo ponad 1317 tys. m2 płyt gnojowych [Kagan, 2015]. Dotychczas płyty gnojowe 

budowane są, jako konstrukcje betonowe. Ze względu na wysokie koszty, dla wielu 

rolników bardzo trudne do udźwignięcia będzie zrealizowanie inwestycji w tym zakresie. 

W przeciwieństwie natomiast, nie powinno stanowić dla nich większego problemu 

wybudowanie składowiska obornika na odizolowanym od gruntu podłożem 

denitryfikacyjnym. Jest to bowiem jest przedsięwzięcie proste do przeprowadzenia i nie 

wymagającym poniesienia dużych kosztów. Nadmienić należy, istniejące w Polsce przepisy 

nie narzucają rodzaju materiałów z jakich powinny być wykonane gnojownie (płyty 

obornikowe). Zgodnie z wyjaśnieniami podanymi przez MRiRW [Informacja …] do ich budowy 

mogą być wykorzystane poza tradycyjnymi materiałami jak na przykład beton, inne 

materiały np. odpowiednie tworzywa sztucznych, pod warunkiem wszakże żeby 

zabezpieczały przed przedostawaniem się przez nie odcieków z obornika do gruntu (tj. 

żeby były nieprzepuszczalne).

Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym w świetle nowych regulacji 

prawnych i wynikających stąd potrzeb związanych z przechowywaniem obornika cd.



 Zaproponowana metoda przechowywania obornika na składowisku z podłożem 

denitryfikacyjnym jest prosta i tania w realizacji.  

 Uzyskane wyniki badań sugerują, że składowanie obornika na odizolowanym 

od gruntu podłożem denitryfikacyjnym stanowi bezpieczną ze względu na 

jakość wód gruntowych, metodę przechowywania tego nawozu. 

 Celowe wydaje się rozważenie możliwości upowszechnienia (w pirwszym etapie 

w formie pilotażowej) składowisk obornika z podłożem denitryfikacyjnym w 

ramach działań związanych wdrożeniem wymagań Dyrektywy Azotanowej na 

obszarze całego kraju, w myśl ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę

Prezentację opracowano w ramach Zadania 6. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia 

rolniczego” Programu Wieloletniego ITP na lata 2016-2020 pt. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na 

rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Autor prezentacji: dr hab. Stefan 

Pietrzak


