
Aplikatory gnojowicy 

 

Rozlewanie gnojowicy bezpośrednio na powierzchnię pola wiąże się z dużymi 

stratami składników nawozowych, a także emisją  nieprzyjemnego zapachu. Dlatego ostatnio 

dużą  popularnością cieszą się rozwiązania konstrukcyjne wozów asenizacyjnych, 

pozwalające na doglebową aplikację płynnych nawozów organicznych. W przeszłości 

doglebowe aplikacje gnojówki i gnojowicy nie były zbyt popularne głównie ze względu na 

koszt sprzętu i koszt wykonania takich zabiegów oraz inne ograniczenia techniczne. 

Obecnie aplikatory doglebowe i naglebowe mogą być montowane na wozach asenizacyjnych 

większości producentów. Producenci nie posiadający własnego takiego osprzętu, zwykle 

montują urządzenia innych firm jednocześnie, odpowiednio adoptując wóz asenizacyjny do 

ich zawieszenia. 

W naszym kraju doglebowa aplikacja gnojowicy i gnojówki nie jest powszechnie 

stosowana. Powodem są wysokie koszty zakupu specjalistycznych aplikatorów. Należy 

zaznaczyć, że doglebowa aplikacja, poza zmniejszeniem nieprzyjemnego zapachu, zapewnia 

oszczędności poprzez zmniejszenie strat azotu amonowego. Podczas rozbryzgowego sposobu 

rozlewania, straty azotu amonowego wynoszą od 5 do nawet 50%. Zależy to przede 

wszystkim od warunków pogodowych i glebowych oraz czasu jaki upłynie od rozlania do 

wymieszania nawozu z glebą. Wprowadzenie nawozu  w głąb gleby powoduje redukcję strat 

nawet o 90%. Przy zastosowaniu urządzenia do płytkiej aplikacji straty amoniaku są 

zmniejszane o 60%, natomiast stosując węże rozlewowe zmniejszamy je o 10%. 

Do minusów stosowania aplikatora należy spadek wydajności zabiegu. Ponadto istnieje  

konieczność stosowania ciągnika o większej mocy, co wiąże się ze wzrostem zużycia paliwa 

na jednostkę powierzchni, a tym samym poniesionych kosztów. Wzrost zapotrzebowania 

mocy ciągnika uzależniony jest przede wszystkim od typu aplikatora oraz od głębokości 

pracy jego elementów roboczych.  Zwykle dodatkowe zapotrzebowanie mocy po 

zamontowaniu aplikatora doglebowego wynosi od 3 KM na jeden ząb sprężynowy 

zakończony wąską redliczką lub talerz pracujący jako krój do 20 KM w przypadku szerokich 

gęsiostopek pracujących na maksymalnej głębokości. Dla aplikatorów talerzowych wartość ta 

wynosi nawet 30 KM na 1 m szerokości roboczej. Należy jednak zauważyć, że zabiegi takie 

nie służą jedynie rozprowadzeniu gnojowicy, a są jednocześnie zabiegiem uprawowym. W 

większości przypadków i tak trzeba byłoby wykonać dany zabieg uprawowy. Jedynie na 

użytkach zielonych zabiegi uprawowe nie są zwykle wykonywane.   

Aplikatory gnojowicy agregatowane są z beczkowozem za pomocą cztero- lub 

trzypunktowego układu zawieszenia lub jest zaczepiany za beczkowozem i porusza się na 

własnych kołach. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest brak obciążania konstrukcji wozu 

asenizacyjnego ciężkim urządzeniem uprawowym. Wadą zaś jest utrudnione cofanie całym 

agregatem oraz niemożliwość dociążenia w podczas pracy na ciężkich glebach.  

W przypadku, gdy dysponujemy jedynie wozem asenizacyjnym należy go doposażyć w 

urządzenie aplikujące. Można dokupić gotowy zestaw do montażu na ramie beczkowozu. 

Takie układy zawieszenia oferują prawie wszyscy producenci. Koszty gotowych zestawów są 

bardzo zróżnicowane. 

Można także wykonać takie urządzenie we własnym zakresie, przy wykorzystaniu 

elementów układów zawieszenia stosowanych w ciągnikach rolniczych. Przed montażem 

aplikatora gnojowicy do istniejącego beczkowozu trzeba zwrócić uwagę na jego budowę, a 

zwłaszcza wytrzymałość ramy. Musi być ona odpowiednio solidna, ponieważ siły oporu, 



jakim poddawane jest urządzenie, są znaczne i w całości są przenoszone na beczkowóz oraz 

ciągnik. Poza tym należy prawidłowo podłączyć przewód zasilający aplikatora z rurą 

spustową beczkowozu.  

Producenci oferują różne rodzaje urządzeń rozlewczych, zależnie od oczekiwanych 

efektów nawożenia i uprawy roli. Wpływa to na zmianę zapotrzebowania agregatu na siłę 

uciągu ciągnika. W każdym przypadku gnojowica podawana jest w podobny sposób. Z 

rozdzielacza płynie ona przewodami za zębami kultywatora, wzdłuż ich krzywizny, a 

następnie spływa pod lemiesze. 

Najczęściej używane są aplikatory kultywatorowe z zębami sprężystymi. W 

porównaniu z gęsiostopkami ich zaletą jest spulchnienie gleby oraz intensywne mieszanie 

gleby. Jednak redlice zębów sprężystych są dużo węższe od gęsiostópek. Dlatego gnojowica 

jest rozlewana dość wąskimi pasami, co jest zjawiskiem niekorzystnym. W niektórych 

konstrukcjach zęby sprężyste mogą pracować na różnej głębokości, co zapewnia 

zróżnicowaną głębokością aplikacji płynnego nawozu. Głębokość pracy aplikatorów w 

zależności od typu wynosi 3 - 20 cm. Rozstawa zębów roboczych wynosi zwykle 25-45 cm. 

Istnieją także aplikatory o rozstawie elementów roboczych 75 cm. Są one przeznaczone do 

rozlewania płynnych nawozów w międzyrzędzia kukurydzy. W takim przypadku rozstawa kół 

wozu asenizacyjnego powinna być wielokrotnością rozstawy elementów roboczych 

aplikatora. Aplikatory niektórych firm umożliwiają zmianę rozmieszczenia zębów na ramie.  

Do zalet aplikatorów kultywatorowych możemy zaliczyć niższą niż w przypadku wersji 

talerzowych cenę zakupu. Wynosi ona 7 – 10 tys. zł brutto na 1 m szerokości urządzenia.   

Aplikatory talerzowe mogą mieć dość zróżnicowaną budowę, w zależności od 

zastosowania na różnego  rodzaju gruntach. Urządzenia te wyposażone są w tarcze ustawione 

równolegle do kierunku jazdy, co sprawia, że rozcinają one glebę, ale jej nie uprawiają. Ich 

działanie jest podobne do pracy  krojów talerzowych. W powstałe za tarczami rowki wlewany 

jest płynny nawóz organiczny. Niektóre tego typu urządzenia wyposażone są dodatkowo w 

rolki dociskowe. Ich rola polega na  zamknięciu powstałych rowków. Takie rozwiązanie jest 

najbardziej uniwersalne bowiem umożliwia zastosowanie go przy nawożeniu nie tylko łąk, 

ale także ściernisk czy nieużytków. 

Aplikatory talerzowe mają zwykle postać uprawowych kompaktowych bron 

talerzowych. Z tego powodu nie mogą być stosowane na użytkach zielonych. Przeznaczone są 

do  pracy na ścierniskach lub do aplikacji przed uprawą siewną. W maszynach tych  

przewody dostarczają nawóz za elementem roboczym, czyli w tym wypadku talerzem. 

Następnie drugi rząd talerzy bądź specjalne zagarniacze zakrywają powstałe bruzdy. W 

przypadku maszyn gnojowica bądź gnojówka doprowadzane są przewodami przed bronę 

talerzową, która następnie miesza nawóz z glebą. Aplikatory talerzowe są droższe od 

zębatych. Koszt zakupu 3-metrowego aplikatora talerzowego zależnie od producenta wynosi 

43 – 63 tys. zł.  

Uniwersalnymi urządzeniami do rozprowadzania płynnych nawozów organicznych są 

aplikatory płozowe, zwane łyżwowymi. Przeznaczone są przede wszystkim na użytki zielone. 

Można je również wykorzystywać także na innych rodzajach gruntów, np. na ścierniskach lub 

nieużytkach. Zbudowane są z ramy i elementów roboczych podobnych do redlic siewników.  

Aplikatory płozowe rozlewają płynne nawozy na powierzchnię pola. Dlatego w mniejszym 

stopniu (do 60%) ograniczają straty  azotu amoniakalnego niż urządzenia w doglebowe.  

Podczas pracy ich płozy rozchylają rośliny i tworzą niewielkie bruzdy, do których wlewany 

jest płynny nawóz. Zaletą takich aplikatorów jest przede wszystkim znacznie niższe 

zapotrzebowanie mocy ciągnika w porównaniu do urządzeń kultywatorowych lub 

talerzowych, co pociąga za sobą niższe koszty eksploatacji i wyższe wydajności.  



Pomiędzy beczkowozem a aplikatorem znajduje się rozdzielacz kierujący gnojowicę 

do poszczególnych węży. Często pełni on także rolę rozdrabniacza części stałych. Zapobiega 

to zatykaniu się przewodów, które jest kłopotliwe i obniża wydajność. Napęd rozdrabniacza 

zapewniany jest najczęściej przez silnik hydrauliczny, który porusza jego elementy robocze.  

Wydaje się, że stosowanie aplikatorów do płynnych nawozów organicznych będzie w 

przyszłości powszechne. Jeśli nie wymuszą tego przepisy, to z pewnością zrobi to ekonomia. 

Urządzenia te pozwalają przede wszystkim na ograniczenie strat azotu, co przynosi konkretne 

korzyści ekonomiczne. Równie ważne może być także ograniczenie nieprzyjemnego zapachu 

podczas stosowania gnojówki czy gnojowicy. Obecnie, zwłaszcza w regionach podmiejskich, 

na tym tle coraz częściej dochodzi do konfliktów z mieszkańcami niezwiązanymi z 

rolnictwem, dlatego też na tych terenach aplikatory byłyby szczególnie pożądane. 

Przy zakupie konkretnego modelu trzeba pamiętać, aby uwzględnić nie tylko rodzaje 

gruntów przeznaczonych do nawożenia, ale też zwiększone zapotrzebowanie na moc.  

 
 

 

Rys. 1. Aplikator kultywatorowy z rozdzielaczem i rozdrabniaczem napędzanym 

                        silnikiem hydraulicznym (www.marco-polo.net.pl). 

 

 
Rys. 2. Aplikator talerzowy (www.marco-polo.net.pl). 



 

 

Rys 3. Aplikator płozowy (www.google.com). 
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