
Nawożenie płynnymi nawozami organicznymi 

Obecnie wiele obiektów budowanych dla bydła lub trzody chlewnej przystosowana 

jest do chowu w systemie bezściółkowym. Najważniejszą zaletą takiego sposobu chowu jest 

ograniczenie nakładów pracy związanych z usuwaniem odchodów. Inne zalety to 

wyeliminowanie konieczności zbioru (lub zakupu) i składowania słomy oraz łatwiejsze 

utrzymanie czystości i higieny wewnątrz budynku. Chów bezściółkowy będzie także 

stosowany w przyszłości, w produkcji zwierzęcej zarówno w Polsce jak i wielu innych 

regionach świata.  

Produktem ubocznym powstającym podczas chowu bezściółkowego jest gnojowica. 

Jest to płynna, przefermentowana mieszanina odchodów (kału i moczu) zwierząt 
gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, pochodząca z obór 

bezściółkowych, gromadzona w zbiornikach. W gospodarstwach specjalistycznych, 

prowadzących wyłącznie produkcję zwierzęcą zagospodarowanie gnojowicy stanowi duży 

problem. Muszą one bowiem zbyć nawóz gospodarstwom nastawionym na produkcję roślinną 
lub do biogazowni. Podobna sytuacja jest w przypadku gospodarstw nie posiadających 

wystarczających ilości gruntów rolnych. Obecne przepisy określają ilość azotu pochodzącego 

z nawozów naturalnych na nie więcej jak 170 kg na hektar. Dlatego w gospodarstwach 

prowadzących produkcję roślinną mogą się zdarzyć problemy z zagospodarowaniem 

gnojowicy. 

Gnojowica to jeden z trzech podstawowych nawozów naturalnych powstających w 

gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła i trzody chlewnej. Skład gnojowicy jest 

zmienny. Zależy od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu żywienia, oraz stopnia 

rozcieńczenia gnojowicy wodą. Przeciętnie 1 m
3
 gnojowicy zawiera do 4 kg azotu (N), 3 kg 

fosforu (P2O5), 4 kg potasu (K2O) oraz 3 kg wapnia (CaO) i 1 kg magnezu (MgO).  
Stosowanie gnojowicy pozwala znacznie ograniczyć potrzeby nawożenia mineralnego. 

Przyjmuje się, że w dawce 30 m
3
 gnojowicy na jeden hektar wprowadzamy ok. 130 kg azotu, 

90 kg fosforu, 115 kg potasu i 20 kg magnezu.  

Gnojówka to przefermentowany mocz zwierząt gospodarskich. Zawiera około 0,3% 

azotu (N), 0,7% potasu (K2O) oraz niewielką ilość fosforu. W 1 m
3
 gnojówki znajduje się 

więc 3 kg azotu (N) i 7 kg potasu (K2O). Stosowana w maksymalnych ilościach powinna być 
uzupełniana fosforem (P2O5) w dawce co najmniej 60 kg/ha.  Gnojówka pobudza aktywność 
biologiczną gleby, poprawiając jej żyzność. Stosowana po żniwach powoduje przyspieszenie 

rozkładu słomy. 

Istnieją ograniczenia ilościowe nawozów naturalnych. W ciągu jednego roku nie 

można przekroczyć ilości 170 kg N/ha użytków rolnych w czystym składniku. Orientacyjnie 

podaje się, że roczna dawka obornika nie powinna przekraczać 30–35 t na ha, a gnojowicy 45 

m
3
. 

Cała zalecana dawka azotu w postaci płynnych nawozów azotowych może być 
zastosowana pod takie rośliny jak: okopowe, kukurydza, jęczmień jary, owies i poplony 

ścierniskowe. Pod zboża ozime azot z płynnych nawozów organicznych może stanowić pół 

wielkości zalecanej dawki, zaś pod rzepak jedynie jedną czwartą. 
Nawozy naturalne należy przykryć lub wymieszać z glebą za pomocą narzędzi 

uprawowych w ciągu jednego dnia po ich zastosowaniu. Gnojowicę i gnojówkę powinno 

stosować się na nieobsianą glebę, najlepiej w okresie wczesnej wiosny. Można stosować te 

nawozy pogłównie (przede wszystkim na użytkach zielonych) z wyjątkiem roślin 



przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub na krótko przed ich skarmieniem 

przez zwierzęta. 

         Gnojowica charakteryzuje się wysokim pH (7 – 8), co jest przyczyną bardzo szybkiego 

ulatniania się amoniaku podczas jej aplikacji na polu.  Straty amoniaku mogą wynosić nawet 

50%. W czasie magazynowania gnojowicy ulatnianie amoniaku hamuje tworzący się na 

wierzchu kożuch.  

Na rynku występują różne preparaty przeznaczone do dodawania do gnojowicy w celu 

ograniczenia ulatniania się amoniaku. Zmniejszenie strat amoniaku w okresie 

przechowywania można uzyskać także przez obniżenie temperatury gnojowicy, a przez to 

spowolnienie procesów w niej zachodzących. 

Zdecydowanie lepiej ulatnianie się amoniaku z gnojowicy ogranicza zmniejszenie w 

niej zawartości suchej masy przez separację oraz obniżenie odczynu tego nawozu do pH 

poniżej 6,0. Można to uzyskać dodając do gnojowicy odpowiednią ilość kwasu siarkowego. 

W gnojowicy zakwaszonej do pH 6,0 straty z tytułu ulatniania się amoniaku są minimalne. 

Do zakwaszenia 1 m
3
 gnojowicy o przeciętnych parametrach do pH w granicach 6,0 trzeba 

zastosować  około 5 kg stężonego kwasu siarkowego H2SO4. Amoniak w gnojowicy 

zakwaszonej, przy obecności jonów siarki, tworzy jony amonowe. Powstaje wtedy siarczan 

amonu. Zakwaszenie gnojowicy powoduje w efekcie zmniejszenie emisji amoniaku o 40%, a 

jego związanie w jony amonowe znacznie podnosi wartość nawozową tego naturalnego 

nawozu. 

Dużą ilość azotu można uratować rozcieńczając gnojowicę. W przypadku, gdy 

zawartość suchej masy wynosi w gnojowicy 6%, to zakres utleniania amoniaku jest o ok. 20% 

wyższy niż z gnojowicy, która zawiera 2% suchej masy.                                                                                                                                                                    

Znaczny wpływ na straty azotu ma sposób i warunki jej aplikacji. Straty rosną ze wzrostem 

temperatury powietrza i spadkiem jego wilgotności. Dlatego od momentu pobrania gnojowicy 

do wozu asenizacyjnego do jej aplikacji (najlepiej bezpośrednio w glebę) i zmieszanie z glebą 
nie powinna upłynąć więcej niż 4 godzin, dlatego, że znaczna część amoniaku ulatnia się w 

ciągu pierwszych 12 godzin po rozlaniu. 

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, odpowiednie przepisy prawne określają dopuszczalne terminy stosowania 

nawozów azotowych (tabela 1).  

Azot zawarty w nawozach naturalnych jest bezpośrednio dostępny dla roślin, 

określany jako tzw. azot działający. Azot działający wykazuje takie samo działanie nawozowe 

jak azot z nawozów mineralnych. Dawki nawozów naturalnych wynikające z potrzeb roślin 

powinny być ustalane według zawartości w nich azotu działającego. Obliczenie ilości azotu 

działającego należy zrobić uwzględniając równoważniki nawozowe (tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Termin i warunki dozwolonego stosowania nawozów na gruntach rolnych (Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r.) 

Rodzaj gruntów Nawozy azotowe mineralne i 

nawozy naturalne płynne 

Nawozy naturalne stałe 

Grunty orne 1 marca – 20 października 1 marca –31października 

Grunty orne na terenie gmin 

objętych wykazem 

stanowiącym załącznik nr 2 do 

Programu 

1 marca –15października 

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 –31października 1 marca – 30 listopada 

 

Tabela 2. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu stosowania  

Źródło azotu Termin stosowania 

jesień wiosna 

Gnojowica pomiot odchody 

Bydło 0,50 0,60 

Świnie 0,60 0,70 

Drób nieśny –pomiot 

podsuszany 

0,45 0,50 

Drób nieśny –pomiot 

niepodsuszany 

0,65 0,75 

Zwierzęta futerkowe 

mięsożerne 

0,65 0,75 

Pozostałe przeżuwacze, 

zwierzęta futerkowe 

roślinożerne 

0,45 0,55 

Frakcja ciekłapo separacji gnojowicy 

Bydło  0,20 0,25 

Świnie 0,25 0,30 

Frakcja stała po separacji gnojowicy 

Bydło  0,70 0,80 

Świnie 0,75 0,85 

Inne 

Produkt pofermentacyjny 

(frakcja płynna) 

0,60 0,70 

Produkt pofermentacyjny 

(frakcja stała) 

0,30 0,40 
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