
W ściółkowym systemie utrzymywania 
zwierząt, w pierwszej fazie odchody są 
gromadzone w oborze lub chlewni i 
częściowo absorbowane przez ściółkę. 
Następnie w zależności od przyjętej 
technologii (płytka lub głęboka) 
pozostają pod zwierzętami lub są 
przemieszczane w inne miejsce.
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Warunki:
� zapewnienie odpowiedniej ilości 
słomy
� technologiczne przygotowanie 
gospodarstwa do przechowywania 
powstających nawozów naturalnych
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�obornik systematycznie ugniatany przez zwierzęta;
�mniejsze nakłady na transport i magazynowanie obornika;
�duże stężenie gazów z fermentującego obornika
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Obora głęboka
Fot. W. Grzebisz

Chlewnia głęboka
Fot. M. Waszak
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Ściółkowy system 
utrzymywania zwierząt

Obora, 
chlewnia
głęboka

Obora,
chlewnia
płytka

Powstaje
�obornik jest systematycznie 
usuwany z obory, chlewni;

�konieczność przygotowania 
gnojowni lub płyty gnojowej, 
wyposażonej w zbiornik na 
gnojówkę;

Obora płytka – pasaż gnojowy
Fot. W. Grzebisz
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Ściółkowy system 
utrzymywania zwierząt

Obora, 
chlewnia
głęboka
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Powstaje

Powstają obornik i gnojówka o 
różnym stopniu rozkładu, w 
zależności od długości i 
warunków procesu fermentacji

Przykład złej praktyki przechowywania 
obornika (duże prawdopodobieństwo 
lotnych strat składników, widoczna 
woda gnojowa na polu) 

Fot. J. Potarzycki
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� brak ściółki, zwierzęta na specjalnych rusztach 
� większe wymogi związane z utrzymaniem higieny zwierząt
� konieczność transportowania i przechowywania odchodów (gnojowicy)

Obora bezściółkowa 
Fot. W. Grzebisz

B. Oborowy, bezściółkowy system utrzymywania zwierząt

Fot. M. Waszak
Chlewnia bezściółkowa



W zależności od systemu utrzymywania zwierząt, gospodarstwo musi być 
zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie 
odchodów zwierzęcych o określonej objętości i w określonym czasie. 

Infrastruktura ....

1. W ściółkowym systemie utrzymywania zwierząt, w pierwszej fazie 
odchody są gromadzone w oborze lub chlewni i częściowo absorbowane 
przez ściółkę. Następnie w zależności od przyjętej technologii (płytka lub 
głęboka) odchody pozostają pod zwierzętami lub są przemieszczane w inne 
miejsce. 

2. W technologii bezściółkowej zwierzęta są utrzymywane na  rusztach, bez 
ściółki. Zachowanie odpowiedniej higieny inwentarza wymaga użycia 
określonej ilości wody, która powoduje rozcieńczenie odchodów. Stąd 
różna konsystencja gnojowicy i konieczność systematycznego mieszania 
tego nawozu podczas przechowywania. Produkcja gnojowicy wymaga 
zatem określonych nakładów na specjalnie przystosowane zbiorniki, o czym 
będzie mowa na kolejnych ekranach.



W każdym gospodarstwie, w którym prowadzona jest produkcja zwierzęca 
konieczne jest przygotowanie odpowiednich miejsc na odchody. Rolnik musi 
przygotować pryzmy, zbiorniki proporcjonalnie do wielkości posiadanego 
stada, przy czy powinien przewidzieć możliwość składowania odchodów w 
okresie od 4 miesięcy do 1 roku (na obszarach szczególnego zagrożenia OSN, 
co najmniej 6 miesięcy). Szczegółowe dane techniczne dotyczące miejsc 
przechowywania odchodów zawarte są w oddzielnych przepisach. 
W praktyce stosowane mogą być następujące rozwiązania technologiczne.

Fot. W. Grzebisz
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Płyta gnojowa

Płyta obornikowa powinna znajdować się w pobliżu budynków inwentarskich 
tak aby usuwanie obornika odbywało się wprost na płytę. Zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym minimalne odległości od innych obiektów 
zagrody powinny wynosić: studni (kopanej i wierconej) 15 m, otworów 
okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 30 m, 
budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków 
spożywczych – 50 m, granicy sąsiedniej działki – 4 m, silosów na zboże i pasze 
– 5 m oraz silosów na kiszonki – 10 m. Płyty gnojowe powinny być wykonane 
z betonu. Taka konstrukcja wytrzymuje nacisk dużych ilości obornika oraz 
ciężkiego sprzętu służącego do załadunku i wywózki na pole. Płytę należy 
wykonać ze spadkiem około 1 proc. (1 cm na 1 metrze bieżącym), co umożliwi 
powolny spływ wody gnojowej do szczelnego zbiornika. Warunki fermentacji 
obornika omówiono w kolejnej zakładce dotyczącej gnojowni. 



1. Płyta gnojowa, z odpływem na gnojówkę
Warunki:oddzielna fermentacja odchodów stałych i płynnych
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Płyta gnojowa źródło: www.ibmer.org.pl (w modyfikacji)

zbiornik na gnojówkępłyta gnojowa -
miejsce składowania obornika
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Gnojownia

Podobnie jak w przypadku płyt gnojowych, gnojownie buduje się możliwie blisko 
budynków inwentarskich. Gnojownia musi być zbudowana na twardym, 
wytrzymałym i nieprzepuszczalnym podłożu. Na gnojowni odbywa się
jednoczesna fermentacja stałych i płynnych odchodów zwierzęcych. Obornik 
układa się w pryzmy, warstwami o wysokości maksymalnie 30-40cm. 
Fermentacja obornika przebiega prawidłowo jeśli każda kolejna ułożona warstwa 
będzie ubita, a ostatnią warstwę przykryjemy materiałem dobrze chłonącym 
amoniak (torf, trociny, ziemia ogrodowa lub ostatecznie słoma). W takich 
warunkach temperatura pryzmy nie przekracza 30oC, a straty azotu są znacznie 
ograniczone. W sytuacji gdy pryzma nie będzie systematycznie ubijana 
temperatura obornika zwiększy się do 70oC (tzw. fermentacja „na gorąco”), co 
bardzo negatywnie wpływa na jakość dojrzałego obornika. 



2. Gnojownia

Warunki:jednoczesna fermentacja odchodów płynnych i stałych

Fot. W. Grzebisz
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Gnojownia
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Zbiornik na gnojowicę

Gnojowica jest przechowywana w specjalnie do tego celu przystosowanych 
zbiornikach połączonych z budynkiem inwentarskim specjalnym, szczelnym 
kanałem. Miejsce gromadzenia gnojowicy musi być oddalone od budynków 
mieszkalnych i ujęć wody, co regulują odpowiednie akty prawne. Zbiorniki na 
gnojowice mogą być odkryte lub zamknięte. W tym drugim przypadku 
konieczny jest sprawny system odprowadzania gazów, które pojawiają się
systematycznie w czasie fermentacji. Podczas przechowywania i przed 
aplikacją na polu gnojowica musi być mieszana. 



3. Zbiornik na gnojowicę

a. szczelne zamknięte zbiorniki na gnojowicę
b. otwarte zbiorniki na gnojowicę tzw. laguna

Zamknięty zbiornik na gnojowicę z przykryciem 
plandekowym. 

Zbiornik na gnojowicę o pojemności 600 m3

źródło: http://zbiorniki.pop.pl/

Otwarty zbiornik na gnojowicę

Fot. W. Grzebisz

źródło: http://www.wolfsystem.pl
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Zbiornik na gnojowicę

Warunki:jednoczesna fermentacja odchodów 
płynnych i stałych z dodatkiem wody. Możliwe 
różne rozwiązania technologiczne:   


