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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest organiczna płyta obornikowa służąca do zabezpieczenia gruntu 

i wód przed migracją związków azotu, zwłaszcza azotanów, azotynów i amoniaku z pryzm obornika 

w gospodarstwach nie posiadających odpowiedniej infrastruktury do składowania nawozów organicznych. 

Z opisu patentowego nr 210186 znana jest płyta z instalacją odprowadzania odcieków, 

zwłaszcza z magazynowanego obornika. Płytowa podłoga ma prawie na całej długości spadek 

przechodzący na niewielkiej długości w przeciwspadek od strony wjazdu, przy czym w linii schodze-

nia się spadku i przeciwspadku są ukształtowane w podłodze szczelinowe odpływowe otwory sta-

nowiące górne części rozszerzających się ku dołowi pionowych lejów, które swymi dolnymi końców-

kami doprowadzone są do ściankowych otworów pochylnie usadowionej pod płytową podłogą od-

pływowej rury, która w najwyżej położonym miejscu jest wyprowadzona na zewnątrz poprzez kolan-

ko wyposażone w dekiel. Z drugiej strony końcówka odpływowej rury jest wprowadzona do zbiornika 

przepompowni odcieków. Ponadto od zbiornika jest poprowadzony wzdłuż odpływowej rury ciśnie-

niowo przepłukujący przewód, którego końcówka w postaci dyszy jest wprowadzona do części  po-

czątkowej odpływowej rury. 

Z opisu zgłoszenia wynalazku nr P. 389893 znany jest pochłaniacz wód opadowych, odciekają-

cych z obornika, który charakteryzuje się tym, że pod pryzmą jest warstwa folii, a na niej mieszanina 

z pociętej żytniej lub pszennej słomy z torfem, korzystnie w stosunku wagowym 1:1. 

Organiczna płyta obornikowa według wynalazku składa się z poziomej warstwy pod składowi-

skiem obornika oraz pionowej opaski dookoła składowiska obornika. Zarówno pozioma warstwa, jak 

i pionowa opaska są wykonane z mieszaniny materiału węglowego i gleby. 

Mieszanina materiału węglowego i gleby zawiera domieszkę słomy, korzystnie słomy jęczmien-

nej, owsianej lub żytniej. 

Do poziomej warstwy oraz pionowej opaski wprowadzona jest szczepionka składająca się 

z całkowitej puli drobnoustrojów, w tym form niehodowalnych, pochodzących z pracujących już w wa-

runkach polowych złóż denitryfikacyjnych oraz z wyselekcjonowanych szczepów bakterii hodowalnych 

w warunkach laboratoryjnych, wykazujących wysoką aktywność denitryfikacyjną. 

Płyta według wynalazku jest zbudowana z odpowiednio dobranego źródła węgla organiczne-

go, co przyczynia się do intensyfikacji rozwoju i aktywności endogennej populacji bakterii denitryfi-

kacyjnych i nitryfikacyjnych. W konsekwencji obecny w odciekach rolniczych azot amonowy ulega 

utlenieniu (nitryfikacji) do azotanów. Natomiast azotany znajdujące się w odciekach oraz te tworzą-

ce się na drodze nitryfikacji amoniaku ulegają dalszej denitryfikacji do azotu gazowego. Okres osią-

gnięcia całkowitej redukcji zanieczyszczeń i uzyskania równowagi chemiczno-biologicznej nowo 

zbudowanej płyty, z odpowiedniego substratu węglowego, wynosi około 1,5 miesiąca. Natomiast 

dodatkowa aktywacja złoża szczepionką, w skład której wchodzą mikroorganizmy środowiskowe 

wzbogacone o pulę wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych o dużej aktywności denitryfikacyj-

nej, przyczynia się do szybszego wpracowania złoża, wysokiej efektywności w redukcji związków 

azotu po okresie przesuszenia złoża (w wyniku suszy hydrologicznej w zlewni) oraz w sytuacji wrzu-

tu dodatkowego ładunku związków azotu na już wpracowaną OPO. 

Niski koszt i prostota przygotowania organicznej płyty obornikowej może przyczynić się do po-

wszechnej aplikacji w obszarach rolniczych. 

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku schematycznym. 

W miejscu, gdzie składowany jest obornik 1 znajduje się pod nim warstwa pozioma 2 składają-

ca się z mieszaniny substratu węglowego i gleby w proporcjach 1:1 o grubości 1 m. Warstwa pozioma 

2 zawiera węgiel brunatny o granulacji do 10 cm oraz słomę, korzystnie jęczmienną, owsianą lub żyt-

nią w stosunku objętościowym 1:1. 

Wokół obornika 1 jest opaska pionowa 3 o głębokości około 1 m i szerokości około 1 m wypeł-

niona mieszaniną składającą się z substratu węglowego i gleby w proporcjach 1:1. Mieszanina sub-

stratu węglowego zawiera węgiel brunatny o granulacji do 10 cm oraz słomę jęczmienną, owsianą lub 

żytnią w stosunku objętościowym 1:1. 

Zastosowana do aktywizacji mikrobiologicznej szczepionka składa się z całkowitej puli drobno-

ustrojów, w tym form niehodowalnych, pochodzących z pracujących już w warunkach polowych złóż 

denitryfikacyjnych oraz z wyselekcjonowanych szczepów bakterii hodowalnych w warunkach laborato-

ryjnych, wykazujących wysoką aktywność denitryfikacyjną w testach na podłożach syntetycznych. 
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Gotowe zawiesiny drobnoustrojów niehodowalnych oraz hodowalnych wprowadzone są 

do wnętrza struktury płyty poprzez nawiercone otwory w gotowej konstrukcji z materiału węglowego. 

Otwory wiercone są w odstępach 1 m na głębokość 50 cm. Siatka otworów aplikacyjnych pokrywa 

konstrukcję z gęstością jeden otwór aplikacyjny na metr kwadratowy powierzchni. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Organiczna płyta obornikowa, znamienna tym, że składa się z poziomej warstwy (2) 

pod składowiskiem obornika (1) oraz pionowej opaski (3) dookoła składowiska obornika (1), 

przy czym pozioma warstwa (1) i pionowa opaska (2) są wykonane z mieszaniny materiału 

węglowego i gleby. 

2. Organiczna płyta obornikowa według zastrz. 1, znamienna tym, że mieszanina materiału 

węglowego i gleby zawiera domieszkę słomy, korzystnie słomy jęczmiennej, owsianej 

lub żytniej. 

3. Organiczna płyta obornikowa według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że do poziomej war-

stwy (2) oraz pionowej opaski (3) wprowadzona jest szczepionka składająca się z całkowitej 

puli drobnoustrojów, w tym form niehodowalnych, pochodzących z pracujących już w warun-

kach polowych złóż denitryfikacyjnych oraz z wyselekcjonowanych szczepów bakterii hodo-

walnych w warunkach laboratoryjnych, wykazujących wysoką aktywność denitryfikacyjną. 
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Rysunek 
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