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dobrej praktyki
rolniczej będący zbiorem
zasad, porad i zaleceń jest
przyswojony przeze mnie
oraz zapewne przez
każdego rolnika i
uznawany jako
obowiązujące normy
etycznego postępowania
względem środowiska.

Pamiętam i dbam aby…






Nie stosować nawozów w okresach i w
warunkach, gdy zawarte w nich składniki
mineralne, szczególnie związki azotu, narażone są
na wymywanie do wód gruntowych lub zmywanie
do wód powierzchniowych. Dotyczy to przede
wszystkim okresu zimowego, ale straty składników
mogą zachodzić i w innych okresach zależnie od
rodzaju gleby, natężenia opadów i okrywy
glebowej.
Okres zimowy, zależnie od opadów i temperatury,
może się charakteryzować bardzo różnym
przebiegiem pogody od wilgotnej i ciepłej do
suchej i mroźnej. Przebieg pogody może być
bardzo zmienny i dlatego nie stosuję
bezwzględnie nawozów, gdy gleba jest
zamarznięta i pokryta śniegiem - nawet, jeżeli
nastąpi okresowe ocieplenie.
Bez względu na przebieg pogody i stan gleby w
okresie zimowym, od początku grudnia do końca
lutego nie dokonuję stosowania nawozów
naturalnych w formie stałej i płynnej oraz
nawozów organicznych, w tym kompostów.

Pamiętam i dbam aby…






nie stosować nawozów, gdy gleba jest nieobsiana lub rośliny są
mało zaawansowane we wzroście, a przewidywane jest
wystąpienie większych opadów. Dotyczy to w pierwszym rzędzie
gleb bardzo lekkich i lekkich o dużej przepuszczalności zwłaszcza,
jeżeli są wówczas silnie uwilgotnione.
W całym okresie wegetacji roślin, przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi, bezwzględnie nie stosować
nawozów naturalnych w formie płynnej (gnojowica, gnojówka).
Pomimo najmniejszej ilości ograniczeń w terminach stosowania
nawozów na trwałych użytkach zielonych, oraz w uprawach roślin
wieloletnich na gruntach ornych, pamiętam i dbam aby stosować
w swoim gospodarstwie wszystkie ww zasady również w stosunku do
tych upraw

Pamiętam, że…




Na glebach o wysokim poziomie wody
gruntowej (powyżej 1,2 m) stosowanie
nawozów wymaga szczególnej staranności i
umiejętności. Nie stosuję zatem tutaj
nawozów naturalnych w formie płynnej
czego starannie przestrzegam
Przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska
należy brać pod uwagę ilość składników
pozostawianych przez zwierzęta w formie
odchodów. Na pastwiskach zapobiegam i
likwiduję skutki nadmiernego
nagromadzenia odchodów w określonych
miejscach (przesuwanie wodopojów i miejsc
doju, rozrzucanie łajniaków, czas wypasu
itp.).

Wiem o tym i przestrzegam




Na obszarach położonych w
bezpośredniej bliskości wód
powierzchniowych (zbiorniki i cieki
wodne) oraz źródeł wody pitnej (strefy
ochronne wód) obowiązują szczególne
zasady stosowania nawozów. Dotyczy to
dawek, rodzaju i postaci nawozu,
sprzętu do nawożenia, a nawet
przebiegu pogody w czasie rozsiewu lub
rozlewu nawozów.
W odległości do 20 m od wód
powierzchniowych, stref ochrony wód i
obszarów morskiego pasa
nadbrzeżnego nie można stosować
nawozów naturalnych, a nawozy
mineralne powinny być rozsiewane
ręcznie.
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Sprzęt do stosowania nawozów na takich obszarach
powinien być w dobrym stanie technicznym i
starannie wyregulowany. Zabieg nawożenia należy
dokonywać przy sprzyjającym kierunku wiatru,
zapobiegającym znoszeniu cząstek lub kropli nawozu
na powierzchnię wody czy obszaru chronionego.
Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie może
się odbywać w pobliżu wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodę z mycia sprzętu należy
równomiernie rozlać po powierzchni przeznaczonej
do nawożenia, oddalonej o co najmniej 20 m od
brzegów zbiorników i cieków wodnych.
Pastwiska znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie linii brzegowej wód powierzchniowych
nie powinny być przeciążane zbyt dużą stawką
zwierząt. Nie należy lokalizować wodopojów
bezpośrednio na zbiorniku lub cieku wodnym
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Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne i stałe odchody zwierzęce i
odpady powinny być przechowywane w specjalnych, szczelnych zbiornikach
lub na płytach usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i
granic zagrody wiejskiej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a
przede wszystkim od studni, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla ludzi
i zwierząt.
Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w
pomieszczeniach inwentarskich (obory głębokie) lub na płytach gnojowych.
Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe powinny być
zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzone w
instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i
wodę gnojową.
Pojemność płyty gnojowej powinna zapewniać możliwość gromadzenia i
przechowywania obornika przez okres co najmniej 4 miesiące (OSN – 6 m-cy).
Pojemność płyty zależy od wysokości pryzmy obornika. W praktyce
powierzchnia płyty gnojowej, przy wysokości pryzmy obornika 2 m i wyłącznie
alkierzowym systemie utrzymywania zwierząt, powinna wynosić około 3,5 m2
na 1 sztukę dużą. Powierzchnię tę zmniejsza się proporcjonalnie do czasu
przebywania zwierząt na pastwisku.
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Nie należy przechowywać obornika w pryzmach polowych, gdyż
prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych związkami azotu
i fosforu oraz przenawożenia powierzchni pod pryzmą ( na OSN)
Pojemność zbiorników na gnojowicę i gnojówkę musi wystarczać
na przechowywanie tych nawozów naturalnych przez okres co
najmniej 4 miesiące (OSN – 6 miesięcy). W praktyce, na 1 dużą
jednostkę przeliczeniową zwierząt w oborze rusztowej, należy
przewidzieć pojemność zbiornika na gnojowicę około 10 m3, a na 1
dużą jednostkę przeliczeniową w oborze płytkiej pojemność
zbiornika na gnojówkę przynajmniej 2,5 m3.
Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz bezodpływowe
zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny mieć
nieprzepuszczalne dno i ściany oraz szczelną pokrywę z otworem
wejściowym i otworem wentylacyjnym. Zbiorniki na gnojowicę
mogą być wyposażone w pokrywę pływającą.
Do zbiornika na gnojowicę nie należy odprowadzać substancji
pochodzących z domowych instalacji sanitarnych.
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Wszystkie, produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, powinny być
przechowywane w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na płytach
usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zagrody
wiejskiej. Odległość ta wynika z wymagań prawa budowlanego i podana jest
w pozwoleniu na budowę odpowiednich urządzeń.
Przy kiszeniu świeżej masy roślinnej wycieka przeciętnie około 0,2 m3 soku z 1
tony zakiszanej, zielonej masy. Soki kiszonkowe powinny być odprowadzane
do studzienek zbiorczych, stanowiących integralną część składową silosów
płaskich lub wieżowych. Niezależnie od studzienek zaleca się stosowanie na
dno silosu płaskiego warstwy pociętej słomy, zatrzymującej soki kiszonkowe.
Jedna tona pociętej słomy może wchłonąć do 2,5 m3 soku.
Soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości składników mineralnych, w tym
związków azotu. W soku odpływającym z 25 ton zakiszanej masy zielonej
(średni plon z 1 ha) znajduje się do 14 kg azotu. Odpływ soku do wód
powierzchniowych powoduje ich zanieczyszczenie i pozbawia wodę tlenu.
Soki zbierane w studzienkach należy rozlewać na pola lub łąki, z których
pochodziła masa roślinna do zakiszania.
Nie zaleca się sporządzania pryzm kiszonkowych bezpośrednio na gruncie,
gdyż soki kiszonkowe przenikają wtedy do wód gruntowych, a ponadto
następuje zanieczyszczenie gleby pod pryzmą. Zalecanym sposobem
konserwacji pasz jest sporządzanie sianokiszonek, z których nie ma praktycznie
wycieków soków. Bele sianokiszonki mogą być przechowywane w dowolnym
miejscu, nawet na otwartej przestrzeni
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Dawki składników mineralnych należy ustalać na podstawie
potrzeb nawozowych roślin, na które składają się ilość składników
pobranych z określonym plonem rośliny oraz ich ilość, jaka może
być pobrana z gleby bez szkody dla jej żyzności. Dotyczy to w
szczególności azotu, którego dawka powinna być możliwie
precyzyjnie dobrana.
Roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać ilości
zawierającej 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych.
Jeżeli ilość nawozów naturalnych, produkowanych w
gospodarstwie, przeliczonych na azot całkowity przekracza 170 kg
azotu na 1 ha, wskazuje to na nadmierną obsadę inwentarza.
Rolnik powinien wówczas albo zmniejszyć obsadę zwierząt, albo
zawrzeć umowę z sąsiadami na odbiór nadwyżkowych ilości
nawozów naturalnych.
Dawki nawozów naturalnych należy ustalać według zawartości w
nich tak zwanego azotu działającego. Azot działający wykazuje
takie samo działanie nawozowe jak azot nawozów mineralnych.
Przy przeliczaniu ilości azotu całkowitego nawozów naturalnych, na
azot działający należy posługiwać się odpowiednim wzorem.
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Dawki nawozów naturalnych należy ustalać według zawartości w
nich tak zwanego azotu działającego. Azot działający wykazuje
takie samo działanie nawozowe jak azot nawozów mineralnych.
Przy przeliczaniu ilości azotu całkowitego nawozów naturalnych, na
azot działający należy posługiwać się odpowiednim wzorem.
Przy ustalaniu dawek azotu dla roślin uprawianych po
przedplonach motylkowych, należy uwzględnić ilość azotu w
resztkach pożniwnych tych roślin związanego biologicznie. Ilość ta
wzrasta wraz z długością okresu użytkowania i wielkością plonu
rośliny motylkowej.
Znajomość zawartości azotu mineralnego Nmin w glebie pozwala
na bardziej precyzyjne zaplanowanie nawożenia tym składnikiem.
W tym celu trzeba jednak wykonać analizę gleby na zawartość
Nmin w próbie gleby pobranej przed zastosowaniem pierwszej
dawki nawozów.
Gnojowicę i gnojówkę powinno się stosować na nieobsianą glebę,
najlepiej w okresie wczesnej wiosny. Dopuszcza się stosowanie
tych nawozów naturalnych pogłównie na rośliny, z wyjątkiem roślin
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub na
krótko przed ich skarmianiem przez zwierzęta. Roczna dawka
gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m3 (170 kg N) na ha.
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Optymalnym terminem stosowania obornika jest
wczesna wiosna. Obornik może być wywożony
również w okresie późnej jesieni pod warunkiem, że
będzie natychmiast przyorany. Należy unikać
wywożenia obornika w okresie późnego lata lub
wczesnej jesieni z uwagi na możliwe straty azotu
zarówno w formie gazowej (amoniak) jak i w formie
przesiąków do wód gruntowych (azotany). Pogłówne
stosowanie obornika i kompostu dopuszczalne jest
tylko na użytkach zielonych i wieloletnich uprawach
polowych. Roczna dawka obornika nie powinna
przekraczać 40 ton (170 kg N) na hektar.
Nawozy naturalne oraz organiczne muszą być
przykryte lub wymieszane z glebą za pomocą narzędzi
uprawowych nie później niż następnego dnia po ich
zastosowaniu. Gnojowica i gnojówka powinny być
wprowadzane bezpośrednio do gleby za pomocą
węży rozlewowych połączonych z zębami
kultywatora. Stosowanie pogłówne tych nawozów
odbywa się przy użyciu węży rozlewowych. Tylko na
użytkach zielonych i trwałych uprawach polowych
dopuszcza się stosowanie płytek rozbryzgowych.

Dla środowiska ….
 Gospodaruję

od lat zgodnie nie tylko z
kryteriami dobrej praktyki rolniczej ale
zgodnie z rozporządzeniami Rady WE nr
834/2007 i Komisji WE 889/2008

Janina Saacke
Dziękuję za uwagę

