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 Amoniak (NH3) jest zaliczany do głównych antropogenicznych zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego. Do zasilania atmosfery ziemskiej w amoniak w 

największym stopniu przyczynia się działalność rolnicza, a konkretnie straty tego 

związku z nawozów naturalnych. 

 Emisja amoniaku ze źródeł rolniczych i jego sucha i mokra depozycja (wyemitowany 

do atmosfery amoniak jest szybko z niej usuwany – w czasie od kilku godzin do kilku 

dni – powraca na powierzchnię ziemi w formie opadu suchego lub mokrego) przynosi 

w konsekwencji wiele niekorzystnych następstw, m.in.: 

 powoduje ubytek zawartości azotu w odchodach zwierząt i mineralnych nawozach 

azotowych (a tym samym zmniejsza ich wartość nawozową);

 przyczynia się do eutrofizacji i zakwaszania ekosystemów lądowych i wodnych 

(przez co następuje zmniejszenie ich wartości przyrodniczych oraz ograniczenie 

funkcji ochronnych i rekreacyjnych);

 negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi (w następstwie wdychania pyłów 

formowanych w atmosferze z udziałem amoniaku);

 przyspiesza korozję konstrukcji metalowych i budowli z piaskowca.

Wstęp



 Z uwagi na różnorodne szkodliwe skutki emisji amoniaku niezbędne jest podejmowanie 

działań w celu jej zmniejszenia. 

 W produkcji rolnej ograniczenie emisji amoniaku można osiągnąć przede wszystkim 

przez udoskonalenie gospodarki nawozami naturalnymi, w tym zwłaszcza przez zabiegi 

służące zmniejszeniu ilości azotu wydalanego z odchodami przez zwierzęta, poprawę 

praktyk postępowania z nawozami naturalnymi w budynkach inwentarskich oraz 

udoskonalenie metod ich przechowywania i aplikacji, a ponadto przez udoskonalenie 

metod stosowania mineralnych nawozów azotowych, w zwłaszcza mocznika.  

 Szczególnie duże możliwości ograniczenia emisji amoniaku występuję na etapie 

przechowywania i stosowania nawozów naturalnych. Celem referatu jest 

zaprezentowanie środków zaradczych, pomocnych w tym zakresie.

Wstęp cd.



Straty amoniaku podczas przechowywania nawozów naturalnych zależą od rodzaju 

i składu nawozu, czasu jego przechowywania, warunków meteorologicznych (temperatura 

i prędkość wiatru) oraz rozmiarów zbiornika. Straty amoniaku ze zbiorników gnojówki 

i gnojowicy są raczej niewielkie, odpowiednio rzędu 2 i 2-9% i są wyraźnie mniejsze niż 

z tradycyjnie przechowywanego obornika, gdzie ich wielkość dochodzi do 25%. 

Straty amoniaku podczas przechowywania nawozów naturalnych

Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas przechowywania [na podstawie: Hutchings i in. 2001]

Kategoria zwierząt Rodzaj nawozu Straty, %*

Bydło

gnojowica w zbiorniku bez przykrycia 9 

obornik na pryzmie 15

gnojówka 2 

Trzoda chlewna

gnojowica w zbiorniku bez przykrycia 6 

gnojówka 2 

obornik na pryzmie 25 

Konie i owce obornik na pryzmie 10 

Kury
pomiot ptasi 15 

pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie 25

Inny drób pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie 25 

* wyrażony w procentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N w nawozie

naturalnym dostarczonym do magazynowania

Literatura: 

Hutchings N.J., Sommer S.G., Andersen J.M., Asman W.A.H. 2001. A detailed ammonia emission inventory for Denmark. Atmospheric Environment 35 s. 1959-1068.



Straty amoniaku powstające podczas stosowania nawozów naturalnych zależą od ich 

rodzaju, warunków pogodowych, pory roku, rodzaju uprawy, dawek, sposobu aplikacji 

(np. rozbryzgowo, pasmowo, iniekcyjnie - w odniesieniu do płynnych nawozów 

naturalnych).

Straty amoniaku podczas stosowania nawozów naturalnych

Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich stosowania [na podstawie: Hutchings i in. 2001]

Literatura: 

Hutchings N.J., Sommer S.G., Andersen J.M., Asman W.A.H. 2001. A detailed ammonia emission inventory for Denmark. Atmospheric Environment 35 s. 1959-1068.

Występowanie 

roślinności 
Okres stosowania 

Przykrywanie 

nawozu glebą 

Czas do przykrycia 

glebą, godz. 

Straty, %*

gnojowica i gnojówka
obornik 

Nie wiosna tak <12 7 3,5 

Nie wiosna tak >12 10 5 

Nie wiosna nie – 20 10 

Tak wiosna nie – 20 10 

Tak lato nie – 30 15 

Tak jesień nie – 30 15 

Nie
późne lato -początek 

jesieni 
tak <12 10 5 

Nie jesień tak >12 20 10 

Nie jesień nie – 25 12,5 

* wyrażony w procentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N w nawozie w momencie aplikacji
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podczas ich przechowywania

 Spośród różnych rodzajów nawozów naturalnych, obornik oraz gnojowica są źródłem 

największych strat amoniaku podczas ich przechowywania (gnojówka zwykle jest 

przechowywana w zamkniętych zbiornikach). 

 Podczas składowania obornika ogólnie zaleca się, żeby jego temperatura wynosiła poniżej 50 ºC*

(np. poprzez wzrost jej gęstości) lub stosunek C:N w nim mieścił się w granicach 20-30:1 

(poprzez regulację ilości ściółki)**. W szczególności emisję amoniaku podczas składowania 

obornika ogranicza: 

 minimalizowanie powierzchni pryzmy przechowywania przez zwiększenie jej wysokości 

(zaleca się układanie pryzmy w kształcie trapezoidalnego przekroju  na wysokość ok. 2 m -

jeżeli środki techniczne na to pozwalają wysokość pryzmy można zwiększyć);

 etapowe układanie (niejednoczesne na całej powierzchni) i ugniatanie (zagęszczanie) na 

pryzmie;

 przykrywanie pryzmy po ukończeniu układania (można także stosować podczas układania 

etapowego).

*Z powodu działalności drobnoustrojów obornik składowany w pryzmie ogrzewa się. Jeśli jego temperatura przekracza 50 °C dochodzi do  znacznych strat azotu w postaci gazowego amoniaku 

[Compost…].

**Wartość C:N ma decydujące znaczenie dla efektywności zachodzących w oborniku przemian mikrobiologicznych i jego rozkładu. Optymalny stosunek C:N wynosi 20–30:1, pozwala bowiem na 

uzyskanie dużej ilości szybko przyswajalnych form azotu (aby wykorzystać jedną cząsteczkę azotu, mikroorganizmy potrzebują 30 cząsteczek węgla, najkorzystniej jest, gdy stosunek C:N w 

pryzmie wynosi 30:1). Jeżeli stosunek jest zbyt wysoki (niewystarczająca ilość azotu), rozkład obornika zostaje spowolniony. Z kolei kiedy ten stosunek jest zbyt niski (zbyt dużo azotu), to 

zachodzą straty gazowe azotu do atmosfery, w postaci amoniaku [Manual… 2005].

Literatura:

- Compost — the organic farmer's gold! [Dostęp: 16.05.2017]. Dostępny w Internecie:  http://hcgn.ca/wp-content/uploads/2015/04/Compost-Guide-Canada-Organic-Growers.pdf.

- Manual Composting Manual 2005. Alberta Agriculture, Food and Rural Development. ss. 27 [Dostęp: 16.05.2017]. Dostępny w Internecie:  http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex8875/$file/400_27-1.pdf?OpenElement.



Polowa pryzma obornika przykryta folią [U.S. Department of Agriculture] Zadaszona pryzma obornika [Hilborn, Lebeau 2013]

Literatura:

- U.S. Department of Agriculture. [Dostęp 18.07.2017]. Dostępny w Internecie: https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/al/newsroom/photos/?cid=nrcs141p2_023017

- Hilborn D., Lebeau B. 2013. Constructing a permanent solid nutrient storage facility for ASM. Ontario, Canada. Factsheet, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. No. 12-067: [Dostęp 16.05.2017]. Dostępny w Internecie: http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-

067.htm

- Chadwick D.R. 2005. Emissions of ammonia, nitrous oxide and methane from cattle manure heaps: effect of compaction and covering. Atmospheric Environment, Volume 39, Issue 4, s. 787-799

 Dobrą metodą zmniejszenia strat amoniaku ze składowisk obornika jest przykrywanie ich nieprzezroczystą folią z tworzywa 

sztucznego ma grubości co najmniej 0,15 mm. Folia powinna obciążana ciężarkami, aby zapobiec jej unoszeniu przez 

podmuchy wiatru.

 Podobnie dobrą metodą  przeciwdziałania stratom amoniaku z pryzm obornika jest umieszczanie nad nimi dachu. Dach 

odprowadza też wody deszczowe, które mogłyby spowodować wyciek składników nawozowych z pryzmy obornika, jeśli nie 

ma odpowiedniego drenażu odprowadzającego z niej odcieki do zbiornika
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Zagęszczanie i pokrycie pryzmy obornika może zmniejszyć z niej  emisję NH3 o ponad 90%, w ciągu letniego, pierwszego okresu 

przechowywania [Chadwick 2005].



Gnojowica jest zwykle magazynowana w betonowych lub metalowych zbiornikach, rzadziej w lagunach. Ten ostatni sposób 

charakteryzuje się względnie dużą powierzchnią przypadającą na jednostkę objętości gnojowicy, w związku z czym sprzyja 

większym stratom amoniaku. Zmniejszenie emisji amoniaku podczas przechowywania gnojowicy w zbiornikach uzyskuje 

się przez odcięcie jej kontaktu z otwartą przestrzenią. Wykorzystuje się w tym celu: 

 zadaszenia zbiorników lub sztywne wieka do ich zamykania (skutecznie zmniejszają emisję amoniaku, lecz koszt ich 

budowy jest znaczny);

 ruchome pokrywy wykonane zazwyczaj z plastikowych powłok umieszczane na powierzchni gnojowicy (mniej 

efektywne niż zadaszenia, lecz tańsze);

 naturalne warstwy izolacyjne (kożuch) wytworzone samoistnie na powierzchni gnojowicy z materiału organicznego 

(jeśli zawartość suchej masy w gnojowicy jest wystarczająco duża >7% i jej mieszanie jest zminimalizowane).

a) b) c) 

Dach

Odpowietrznik

 

Pływająca plastikowa pokrywa

Nieszczelności

 

Stabilny naturalny kożuch

 
 Metoda ograniczenia strat NH3 z przechowywanej gnojowicy za pomocą: a) dachu, b) pływającej pokrywy z tworzywa sztucznego, 

c) naturalnego stabilnego kożucha [modyfikacja na podstawie: Jacobson i in. 2001]
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Literatura:

Jacobson L., Lorimor J., Bicudo J., Schmidt D. 2001. Emission control strategies for manure storage facilities [online]. Ames, Iowa. Iowa State University. [Dostęp 16.05.2017]. Dostępny w Internecie: http://www.extension.org/sites/default/files/w/0/03/LES_43.pdf



 sztuczne warstwy ochronne naniesienie na powierzchnię gnojowicy w zbiorniku, np. słoma (słomę zaleca się stosować 

w formie sieczki o długość ok. 4 cm, w ilości ok. 4 kg·m-2), keramzyt, torf, olej lub inne naturalne pływające materiały; 

pływające geometryczne korpusy z tworzyw sztucznych.

Literatura:

Code of good practice for controlling ammonia emissions from slurry stores [Dostęp: 16.05.2017]. Dostępny w Internecie:  http://www.clrtap-tfrn.org/sites/clrtap-tfrn.org/files/documents/TFRN-9/Framework%20code%20TFRN-9%20Mar%2014/FC%20Stores%2013-03-

14%20illustrated%20clean%20sent.pdf
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Sześciokątne plastikowe korpusy pływające na powierzchni gnojowicy: a) widok w zbliżeniu [Code of good…za: Zentralverband der 

Deutschen Schweineproduktion (ZDS)]; b) widok w zbiorniku gnojowicy [Code of good…za: H.U. KOHLI AG Gülle- und Umwelttechnik]

a) b)



Alternatywne rozwiązanie w zakresie magazynowania płynnych nawozów naturalnych stanowią zbiorniki elastyczne. 

Zbiorniki te wykonane są z tkaniny pokrytej tworzywem sztucznym (plastomerem). Odznaczają się one m.in. taki zaletami 

jak: łatwość instalacji, niskie koszty nabycia, duża pojemność i całkowite wyeliminowanie emisji amoniaku z zawartych w 

nich płynnych nawozów naturalnych.

Środki zaradcze służące ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych 

podczas ich przechowywania cd. 

Elastyczny zbiornik na gnojowicę o pojemności 200 m3 . Fot. 

Peter Van den Bossche
Elastyczny zbiornik na gnojowicę. Fot. Peter Van den Bossche



Emisję amoniaku z gnojowicy  w trakcie przechowywania (a także w pomieszczeniach dla zwierząt i podczas aplikacji) 

można też zmniejszyć obniżając jej pH przez dodanie substancji zakwaszającej, np. kwasu siarkowego o stężeniu 96%.  

Związane jest to z tym, że w gnojowicy, amoniak (NH3) oraz jon amonowy (NH4
+), występują w stanie równowagi chemicznej, 

w której równowaga każdego z tych elementów jest w znacznym stopniu zależna od pH. W miarę, jak wzrasta pH, większa 

część amonu przechodzi do amoniaku, który może zostać utracony jako gaz. Obniżenie pH przesuwa równowagę w kierunku 

amonu, który jest rozpuszczalny w wodzie i nie odparowuje, zmniejszając ryzyko emisji. Przy pH wynoszącym ok. 4,5, 

praktycznie nie ma mierzalnego wolnego amoniaku. Substancja zakwaszająca dodawana do gnojowicy w zbiorniku powinna 

być dobrze z nią wymieszana po wprowadzana. Zakwaszanie można przeprowadzić krótko przed aplikacją gnojowicy na 

użytki rolne lub też na kilka miesięcy przed zastosowaniem (może być konieczne ponowne zakwaszenie).
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Zakwaszanie gnojowicy w zbiornika [Fangueiro, Hjorth, Gioelli 2015]Wpływ pH na równowagę amoniaku i amonu w roztworze 

wodnym [Kunz, Mukhtar 2016]

Literatura:

- Kunz A., Mukhtar S. 2016. Hydrophobic membrane technology for ammonia extraction from wastewaters. Engenharia Agrícola, v. 36 n. 2 s. 377-386.

- Fangueiro D., Hjorth M., Gioelli F. 2015. Acidification of animal slurry– a review. Journal of Environmental Management. V. 149, s. 46-56.



Środek zaradczy Rodzaj nawozu

Poziom 

obniżenia 

emisji, %

Zakres stosowania Uwagi

Sztywna pokrywa lub 

dach
wszystkie rodzaje 80 wyłącznie zbiorniki 

eliminowany jest dopływ wody deszczowej do 

zbiornika;   stosowanie środka jest ograniczone ze 

względu na wymogi statyczne zbiornika

Elastyczna pokrywa (np. 

konstrukcja namiotowe)
wszystkie rodzaje 80 wyłącznie zbiorniki 

stosowanie środka jest ograniczone ze względu na 

wymogi statyczne zbiornika

Pływająca folia wszystkie rodzaje 60 -

Pływające geometryczne 

korpusy z tworzyw 

sztucznych

wszystkie rodzaje około 60
nie nadaje się na zeskorupioną 

powierzchnię nawozu

dalsze dane dotyczące zmniejszenia emisji są 

potrzebne

Naturalna pokrywa

gnojowica bydlęca 

i świńska,  

powyżej  7% s.m.

40
nie nadaje się do gospodarstw 

często wywożących gnojowicę
-

Sztucznie utworzona 

pokrywa: słoma

gnojowica bydlęca 

i świńska
40

nie jest możliwe do stosowania na 

gnojowicę, oraz w gospodarstwach 

często wywożących ten nawóz

może to prowadzić do zwiększenia emisji N2O i 

CH4

Sztucznie utworzona 

pokrywa: granulaty z 

glinki (np. kulki  

keramzytu)  

gnojowica świńska 60

również na rzadkich płynnych 

nawozach naturalnych; nie nadaje 

się do gospodarstw często 

wywożących te nawozy

utrata część granulatów z glinki poprzez 

pompowanie

Zastąpienie lagun 

pokrytymi/ otwartymi 

zbiornikami

wszystkie 30-60 -

skuteczność środka odnosi się do poziomu emisji z 

otwartych lagun 

Elastyczny zbiornik do 

magazynowania 

nawozów naturalnych

wszystkie 100 
zastosowanie szybko rośnie wraz ze 

wzrostem doświadczenia

większość dotychczasowych doświadczeń pochodzi 

z małych ferm trzody chlewnej, ale metoda została 

również zastosowana w większych gospodarstwach 

mlecznych

Skuteczność i możliwości zastosowania technik ograniczających emisję amoniaku ze zbiorników na gnojowicę [Framework Code…, 2015]

Literatura;

Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions. 2015. United Nations Economic Commission for Europe. Published by the European Commission, Directorate-General Environment on behalf of the Task Force on Reactive Nitrogen of the UNECE 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. ss. 32.

Efektywność środków zaradczych ograniczających emisję amoniaku z nawozów naturalnych



Dodawanie kwasu do gnojowicy znacznie ogranicza z niej emisję amoniaku. W badaniach przeprowadzonych w 

Dani wykazano, że straty azotu z gnojowicy przechowywanej bez zakwaszania 6 miesięcy w okresie zimowym i 

13 miesięcy w okresie zimy, wiosny i lata wynosiły odpowiednio 5% i 45% podczas gdy straty azotu z gnojowicy 

zakwaszonej stanowiły mniej niż 1/10 tych strat [Kai i in. 2008].

Straty azotu z niezakwaszonej i zakwaszonej gnojowicy świńskiej przechowywanej w przykrytych dachem zbiornikach o wysokości 

1,13 m przez 6 miesięcy w okresie zimowym i 13 miesięcy w okresie zimowym, wiosennym i letnim [na podstawie: Kai i in. 2008]

Efektywność środków zaradczych ograniczających emisję amoniaku z 

nawozów naturalnych cd. 

Literatura:

Kai P., Pedersen P., Jensen J.E., Hansen M.N., Sommer S.G. 2008. A whole-farm assessment of the efficacy of slurry acidification in reducing ammonia emissions. Eur. J. Agron. 28 s.148–154..
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Wóz asenizacyjny z 

aplikatorem do 

płytkiego wtryskiwania 

płynnych nawozów 

naturalnych. Fot. P. 

Nawalany

Aplikacja gnojowicy za 

pomocą  wozy 

asenizacyjnego z 

aplikatorem do 

głębokiego wtryskiwania 

płynnych nawozów 

naturalnych. Fot. 

Werktuigendagen

Straty amoniaku z płynnych nawozów naturalnych po ich 

aplikacji na użytki rolne są o wiele większe niż z obornika. 

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia jego strat z gnojówki i 

gnojowicy na etapie stosowania jest używanie wozów 

asenizacyjnych: 

 z przystawkami do doglebowego wprowadzania gnojowicy i 

gnojówki, w tym z: /i/ z zastosowaniem aplikatorów do 

płytkiego wtryskiwania, polegającego na wycinaniu w glebie 

wąskich szczelin (zazwyczaj głębokości 4–6 cm, w odstępach 

25–30 cm) i wypełnianiu ich gnojowicą lub gnojówką; 

zalecane do stosowania na użytkach zielonych; /ii/ z 

zastosowaniem aplikatorów do głębokiego wtryskiwania, 

polegające na wprowadzaniu gnojowicy lub gnojówki na 

głębokość 12–30 cm za pomocą specjalnych radełek, 

umieszczonych w rzędzie, co 50 cm (radełka są często 

wyposażone w skrzydełka boczne, które wspomagają 

rozprzestrzenianie się gnojowicy w glebie, co umożliwia 

wprowadzanie dużych dawek) - wykorzystywane przede 

wszystkim na gruntach ornych;

 z przystawkami do pasmowego rozlewania gnojowicy i 

gnojówki z wleczonymi wężami, polegającego na rozlewaniu 

nawozów na powierzchni gruntów rolnych (grunty orne lub 

użytki zielone) przez zespół giętkich przewodów - można je 

wprowadzać między rzędy rosnących roślin.

Wóz asenizacyjny do 

aplikacji płynnych 

nawozów naturalnych 

przystawką z wężami 

wleczonymi. Fot. 

Werktuigendagen



Środki zaradcze służące ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych 

podczas ich stosowania cd. 

Ograniczenie emisję amoniaku z gnojowicy zastosowanej na użytki rolne można też osiągnąć poprzez jej 

zakwaszanie bezpośrednio w wozie asenizacyjnym.

W przypadku stosowania obornika, skutecznym sposobem ograniczania emisji NH3, 

jest jak najszybsze przyoranie go po wywiezieniu na pole.

Zakwaszanie gnojowicy w wozie asenizacyjnym przed jej zastosowaniem. Kwas 

znajduje w zbiorniku czołowym. Fot. Frank Bondgaard.



Środki zaradcze służące ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych 

podczas ich stosowania cd. 

Poza omówionymi metodami, straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich aplikacji można ograniczać 

przez:

 rozcieńczanie gnojowicy – rozcieńczona gnojowica łatwiej infiltruje do gleby niż naturalna (z powodu 

mniejszej lepkości) – mankamentem jest znaczne zwiększenie objętości rozprowadzanej cieczy;

 mechaniczne frakcjonowanie gnojowicy – stosowanie odseparowanej frakcji płynnej gnojowicy przyczynia 

się do zmniejszenia emisji amoniaku podczas aplikacji ze względu na łatwiejsze przenikanie do gleby 

(podobnie jak w przypadku rozcieńczonej gnojowicy);

 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 – w 

nowoczesnej formie jest to realizowane przez systemy zarządzania czasem aplikacji – ATMS. 

Systemy zarządzania czasem aplikacji - ATMS (ang. application timing management systems) są to głównie 

modele komputerowe które obliczają ilości składników nawozowych traconych podczas i w następstwie 

stosowania nawozów naturalnych  na podstawie średnich regionalnych warunków środowiskowych. ATMS 

rekomenduje rolnikom do stosowania nawóz w chłodnych, bezwietrznych i wilgotnych warunkach, na płaskim 

terenie, z dala od wód powierzchniowych  i najlepiej w godzinach wieczornych, gdy prędkość wiatru i 

temperatura powietrza są niższe. W przypadku stosowania na gruntach ornych, aplikowanie płynnych nawozów 

naturalnych na świeżo uprawianą gleb pozwala na ich szybszą infiltrację [Źródło:  Cherrier]

Literatura:

Cherrier  V. Closing the mineral cycles at farm level Good practices to reduce nutrient loss in the Southern and Eastern Ireland region. [Dostęp: 16.05.2017]. Dostępny w Internecie:http://ec.europa.eu/environment/water/water-

nitrates/pdf/leaflets/Leaflet_Southern_Eastern_Ireland_EN.pdf



Metoda zmniejszenia 

emisji
Rodzaj nawozu

Użytkowanie 

gruntów

Typowy zakres 

zmniejszenia emisji 

amoniaku %

Ograniczenia w stosowaniu

1 2 3 4 5

Wleczone węże

gnojowica i inne 

płynne nawozy 

naturalne

użytki zielone i 

grunty orne
30-35%

Zbyt mała powierzchnia, nieregularny kształt i strome zbocza pól; 

duża lepkość gnojowicy; potrzeba ścieżek uprawowych w zbożach; 

zbyt duża wysokość roślin na gruntach ornych.

Na gruntach ornych, poziom ograniczenia emisji zwiększa się wraz 

ze wzrostem  plonów.

Wleczone/ ciągnięte płozy 

(buty/stopy) 

gnojowica i 

gnojówka

użytki zielone i 

grunty orne 

(przedsiewnie) i 

uprawy rzędowe

30-60%
Jak powyżej. Zazwyczaj nienadająca się do zastosowania na rośliny 

rosnące w łanie, ale może być odpowiednia do zastosowania na 

etapie wytwarzania rozety liści w uprawie rzędowej

Doglebowa aplikacja -

płytki wtrysk

gnojowica i 

gnojówka

użytki zielone i 

grunty orne. 

Również na 

rosnące zboża.

otwarty rowek 70%; 

zamknięty rowek 

80% na głębokości 10 

cm; 

Jak wyżej. Metoda nieodpowiednia dla gleb bardzo suchych, 

zakamienionych  lub bardzo zagęszczonych (spoista)

lub bardzo zbitych

Doglebowa aplikacja -

głęboki wtrysk (w tym 

wtryskiwacze na  grunty 

orne)

gnojowica i 

gnojówka
grunty orne 90%

Jak wyżej. Potrzebny jest ciągnik dużej mocy. 

Metoda nie jest odpowiednia dla gleb płytkich, dla gleb o wysokiej 

zawartości gliny (> 35%) w bardzo suchych warunkach, dla gleb 

torfowych (> 25% zawartości materii organicznej) oraz gleb 

zdrenowanych, które są podatne na wymywanie.

Aktywne rozcieńczenie 

gnojowicy do 

zastosowania w systemach 

na-wadniających 

gnojowica
grunty orne i 

użytki zielone

50% rozcieńczenie 

(czyli 1 porcja 

gnojowicy: 1 porcja 

wody) = 30% 

redukcji emisji

Metoda tylko do wykorzystania tam gdzie stosowane jest 

nawadnianie. Tylko dla systemów nawadniających 

niskociśnieniowych.

Rozcieńczenie przed 

stosowaniem przy użyciu 

wozów asenizacyjnych 

gnojowica 

bydlęca, 

zwłaszcza lepka 

(gęsta) 

grunty orne i 

użytki zielone

do 50% w przypadku 

gęstej gnojowicy 

bydlęcej (50% 

rozcieńczenie = 30% 

redukcji emisji)

Dodatkowa ilość gnojowicy musi być zastosowana. Tylko dla 

małych gospodarstw i w celach nawodnieniowych. Dawkę 

gnojowicy należy proporcjonalnie zwiększyć do zmniejszenia w niej 

zawartości całkowitego azotu amonowego (jest to całkowita ilość 

azotu w postaci NH3 i NH4
+)

Skuteczność technik ograniczania emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas 

aplikacji [Framework Code…, 2015]



1 2 3 4 5

Przykrycie glebą gnojowica

grunty orne, w tym nowo założone 

przemienne użytki zielone (po 

wysiewie nasion traw); skuteczne, 

jeśli przykrycie glebą nastąpi tuż po 

aplikacji 

natychmiastowa orka - 90%; 

natychmiastowa bezorkowa uprawa - 70%; 

przykrycie glebą w ciągu 4 godz. = 45-65%; 

przykrycie glebą w ciągu 24 godz. = 30%

Grunty, które są 

uprawiane 

Przykrycie glebą obornik 

grunty orne w tym przemienne 

użytki zielone;

skuteczne, jeśli przykrycie gleba 

nastąpi tuż po aplikacji.

natychmiastowa orka - 90%; 

natychmiastowa bezorkowa uprawa - 60%; 

przykrycie glebą w ciągu 4 godz. = 45-65%; 

Przykrycie glebą w ciągu 12 godz. = 50% 

Przykrycie glebą w ciągu 24 godz. = 30%

Grunty, które są 

uprawiane 

Systemy 

zarządzania 

czasem aplikacji

wszystkie 

rodzaje 

nawozów 

naturalnych 

grunty orne i użytki zielone zmienny
Ta technika wymaga 

lokalnej walidacji

Skuteczność technik ograniczania emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas 

aplikacji cd. [Framework Code…, 2015]

Według badań duńskich starty amoniaku z zakwaszonej gnojowicy po jej zastosowaniu są mniejsze  przeciętnie o 

50% w porównaniu ze startami amoniaku występującymi z gnojowicy niezakwaszonej [Birkmose, Vestergaard 2013].

Literatura;

- Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions. 2015. United Nations Economic Commission for Europe. Published by the European Commission, Directorate-General Environment on behalf of the Task Force on Reactive Nitrogen of the UNECE 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. ss. 32.

- Birkmose T., Vestergaard A. 2013. Acidification of slurry in barns, stores and during application: review of Danish research, trials and experience. Proceedings from the 15th RAMIRAN Conference, 10-13 June 2013, Versailles, France



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”,  na bazie przygotowywanego jednego z produktów (raportów) z jego realizacji w 2017 r. pt.: „Zasady 

praktyk rolniczych, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez nawozy i nawożenie”. 


