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„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku.
Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych
– doświadczenia polskie i niemieckie”.

Bariery denitryfikacyjne do redukcji zanieczyszczeń azotowych ze
źródeł rolniczych – zalecenia do wdrożeń pod kątem
adaptacji do zmian klimatu

Denitrification barriers to reducing nitrogen pollution from
agricultural sources – recommendations for
adaptation to climate change

Dr Agnieszka Bednarek, dr Sebastian Szklarek, prof. Joanna Mankiewicz-Boczek, dr Liliana Serwecińska,
dr Jerzy Mirosław Kupiec, prof. Maciej Zalewski

Zanieczyszczenia punktowe w obszarach rolniczych…
Point pollution in agricultural areas...

1.https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/594693-pryzma-obornika-pod-rzepak/;
2.https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/gleba/kiedy-i-jak-nawozic-obornikiem.html;
3.https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/obornik--jak-i-kiedy-stosowacid1287,g2.html ;23.08.18

Stężenie (NO3-)
w odcieku z pryzmy
300 - 2000 mg/l

Zanieczyszczenia obszarowe…
Diffused pollution...

Około 50% N pochodzącego z nawozów mineralnych
nie jest pobierane/asymilowane przez rośliny uprawne
i trafia do głębszych warstw gleby i do wód
gruntowych.
Approximately 50% of N from mineral fertilisers is not
assimilated by cultivated plants and goes to deeper
soil layers and groundwater

Nielegalne zrzuty ścieków komunalnych na pola, do
rowów melioracyjnych i wśród zadrzewień śródpólnych
„pokrywają się” z niewykorzystanymi nawozami
i odpływają z obszaru zlewni rolniczej do wód
gruntowych i następnie do powierzchniowych.
Illegal discharges of urban waste water into fields,
drainage ditches and interceding trees "overlap" with
unused fertilisers and flow from the agricultural
catchment area into groundwater and then into surface
water.

Konsekwencje nadmiernej ilości związków azotu w wodzie…
Consequences of excessive amounts of nitrogen compounds in water...
Problemy zdrowotne
Health problems
spożycie wody (azotany > 10 mg /l)
•

zachorowania na methemoglobinemię (kobiety w
ciąży, niemowlęta!)

•

wady urodzeniowe u dzieci

•

wzrost zachorowań na nowotwory (nitrozoaminy),

•

wzrostu zachorowań na nowotwory i poronienia u
zwierząt

Problemy środowiskowe
Environmental problems

Dłoń osoby chorej na methemoglobinemię
(z prawej) (Hamirani i in., 2008)

Krew osoby chorej na methemoglobinemię
(z prawej) (Hamirani i in., 2008)

eutrofizacja – sinicowe zakwity wody
•
•
•

przeźroczystości wody
spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie
produkcja toksyn sinicowych (cyjanotoksyn): hepato-,
neuro- i dermatotoksyn

Zakwit z dominacją toksycznych sinic
Microcystis aeruginosa (Fot. A. Jaskulska)

Bariery denitryfikacyjne jako biotechnologia ekohydrologiczna - kluczowe czynniki
Denitrification barriers as ecohydrological biotechnology - key factors
Trociny sosnowe

DENITRYFIKACJA

dostępność węgla organicznego….

Słoma owsiana
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Paździerze lniane

wilgotność …

Biotechnologie ekohydrologiczne w oparciu o proces denitryfikacji
Ecohydrological biotechnologies based on the denitrification process
Zgłoszenie patentowe P.418169: Organiczna płyta obornikowa Organic Plate Manure
2018 r - Przyznany Patent PL 231378

(źródło: MIKRONATURA ŚRODOWISKO SP. Z O.O.)

Biotechnologie ekohydrologiczne w oparciu o proces denitryfikacji
Ecohydrological biotechnologies based on the denitrification process
Zgłoszenie patentowe P.404407
Złoże denitryfikacyjne do redukcji zanieczyszczeń obszarowych w zlewni rolniczej
Denitrification barrier for reducing diffused pollution in the agricultural catchment area

(źródło: MIKRONATURA ŚRODOWISKO SP. Z O.O.)

Wysokoefektywne strefy buforowe
(roślinne pasy wzmocnione ścianą denitryfikacyjną lub barierą na bazie wapienia)
jako narzędzie dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych
High-performance buffer zones (plant belts reinforced with a denitrification wall or limestone-based
barrier) as a tool to reduce area contamination

(Izydorczyk i in. 2013)

Strefy buforowej wzmocnione ścianą denitryfikacyjną
jako narzędzie dla ograniczenia zanieczyszczeń azotanowych
Buffer zone reinforced with denitrification wall as a tool for reducing nitrate
impurities

Fot. M. Szelest, udostepniona
przez Gminę Sulejów

Denitryfikacja:
azotany rozpuszczone w wodzie gruntowej
przepływającej przez ścianę ulegają denitryfikacji
do gazowych form azotu

Zbiornik Czarnocin

Uniwersytet Łódzki : N R14 0061 06/ 2009
GEOWŁÓKNA; NCBR

Projekt: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 pt. Rozwój i
optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych
zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz
obszarowych na terenach wiejskich.

Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00. (2018-2019)

Budowa bariery denitryfikacyjnej….
Construction of a denitrification barrier....

Fot. Jerzy M. Kupiec

Problem !

składowanie obornika bezpośrednio na powierzchni gruntu
storage of manure directly on the surface of the ground

Rozwiązanie…
Solution...
Odciek ze składowiska
obornika

Stężenie (NO3-)
w wodzie gruntowej
300 mg/l to 2000 mg/l
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Charakterystyka badanych złóż denitryfikacyjnych
Characteristics of denitrification tested deposits
Okres
monitoringu
[dni]

Liczba
pomiarów

Długość
złoża
[m]

Rodzaj węgla

% udział
węgla w
objętości
złoża

2007-05-11

761

21

15

Trociny sosnowe (Pinus sylvestris)

30

cow manure

2010-11-08

899

20

12

Węgiel brunatny i węgiel wapienny

30 (każdy po
15)

51.77 N, 19.11 E

cow and horse
manure

2010-11-08

626

6

12

Pażdzierze lniane (Linum sp.)

30

P4

51.77 N, 19.11 E

cow manure

2010-11-08

267

9

12

Trociny sosnowe (Pinus sylvestris) i
słoma owsiana (Avena L.)

30 (każdy po
15)

P5

51.69 N, 19.81 E

cow manure

2014-11-10

1079

21

12

Węgiel brunatny i słoma jęczmienna
(Hordeum L.)2

90 (każdy po
45)

D1

51.60 N, 19.69 E

cow farm and
pasture

2011-06-03

685

10

30

Trociny sosnowe (Pinus sylvestris) i
słoma owsiana (Avena L.)

30 (każdy po
15)

D2

51.44 N, 19.99 E

corn crop fields

2010-12-15

516

10

30

Pażdzierze lniane (Linum sp.)

30

DW (złoże
denitryfik
acyjne)

Współrzędne geogr

Żródło
zanieczyszczeń

Data konstrukcji

P1

51.97 N, 18.79 E

pig manure

P2

51.77 N, 19.11 E

P3

Średnie redukcja azotanów (mg NO3-/L) w wodach gruntowych przepływających przez
poszczególne złoża denitryfikacyjne
Mean removal of nitrates (mg NO3-/L) in groundwater flowing through individual
denitrification deposits
DW
P1
P2

P3

P4

P5

D1

D2

Przed złożem

W złożu

Za złożem

191.59 A

65.22 B

40.49 B

±302.52
[1.41-1105.18]

±129.01
[2.09-519.70]

±81.35
[0.02-387.33]

106.67 A

340.33 B

125.26 A

±219.97
[5.61-1041.49]

±432.74
[9.19-1738.89]

±145.05
[17.64-530.83]

96.24 A
±92.17
[2.31-313.99]
14.37 A

53.11 A
±70.84
[0.26-156.74]
3.37 A

50.53 A
±51.23
[3.08-163.80]
8.75 A

±28.74
[0.24-89.58]

±4.01
[0.49-13.17]

±20.77
[0.38-63.86]

305.94 A
±388.21
[42.65-1341.32]
22.85 A

27.96 B
±53.56
[0.04-182.72]
13.16 A

60.69 B
±81.57
[0.01-255.91]
18.79 A

±16.50
[6.25-58.97]

±9.91
[0.73-29.28]

±13.34
[0.29-42.13]

16.13 A

3.76 B

7.03 AB

±12.38
[4.86-42.66]

±7.18
[0.16-23.81]

±5.17
[1.45-15.34]

(Wilcoxon signed-rank test, p<0.05).

Średnia redukcja (przed-za
złożem ) [%]
78.87
- 17.43

47.50

39.01

80.16

17.77

56.42

Najważniejsze czynniki wpływające na efektywność pracy złóż
The most important factors influencing the efficiency of the work of deposits
Parametry fizyczne
wewnątrz złoża

Redukcja azotanów [Δ mg NO3-/L]

D1-D2 DWs

P1-P5 DWs

Temperatura [°C]

r = 0.1317

r = -0.1042

(n=19)

(n=70)

Poziom wody gruntowej
[m]

r = 0.1655

r = -0.4262*

(n=17)

(n=73)

Tlen [mg O2/L]

r = 0.0316

r = -0.0569

(n=19)

(n=52)

pH

r = -0.3266

r = -0.4355*

(n=19)

(n=49)

* significant at p<0.05
ot. Ilona Gągała

a)

A significant correlation was observed between pH and water table depth with r=0.5897

Wsp. Korelacji Spermana * p<0,05

Redukcja amoniaku [Δ mg NH4+/L]

D1-D2 DWs

P1-P5 DWs

r=-0.1651

r=0.1829

(n=19)

(n=71)

r=-0.1508

r=-0.3469*

(n=17)

(n=74)

r=-0.3598

r=-0.2728*

(n=19)

(n=53)

r=0.2651

r=-0.0376

(n=19)

(n=50)

Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania
zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania
Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej

W ramach projektu opracowano:

mieszanka
węgiel/słoma

 optymalny skład substratu węglowego umożliwiający
redukcję zarówno azotanów jaki i jonów amonowych
 I. Aktywizator mikrobiologiczny na bazie
wyselekcjonowanych hodowalnych bakterii
denitryfikacyjnych

 II. Aktywizator mikrobiologiczny na bazie
mikrobioty złóż pobranych z aktywnie pracujących
barier denitryfikacyjnych

Hodowalne bakterie sklasyfikowano jako
Pseudomonas fluorescens
Mankiewicz-Boczek et al., 2017, Ecological Engineering

Patent PL 231378

Przygotowanie do budowy organicznej płyty obornikowej (OPO)



Słoma (optymalnie
jęczmienną, owsianą lub
żytnią) - sieczka ok. 15 cm



Trociny - granulacja 4-10 mm.



Węgiel brunatny - granulacja
5-20 mm,

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów
biotechnologicznych dla rolnictwa
i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód
„AZOSTOP” TANGO2/339929/NCBR/2017

Biotechnologie w ochronie środowiska – Organiczna Płyty Obornikowa zaszczepiona
wyselekcjonowanymi szczepami bakterii dla redukcji toksycznych związków azotu
Złoże horyzontalne (poziome) z substratem węglowym zbudowane z modułów

Złoże wertykalne – „ściana” na drodze
spływu odcieków ze składowiska obornika
OBORNIK
ZŁOŻE HORYZONTALNE

ZŁOŻE WERTYKALNE

Firma współpracująca:

Fot. Mankiewicz-Boczek J.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów
biotechnologicznych dla rolnictwa
i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód
„AZOSTOP” TANGO2/339929/NCBR/2017

Druga lokalizacja
Złoże horyzontalne (poziome) z substratem węglowym zbudowane z modułów
Układanie
modułowych
warstw
z substratem
węglowym

Zaszczepianie
modułowych
warstw
z substratem
węglowym

Złoże wertykalne – „ściana”
na drodze spływu odcieków
ze składowiska obornika
Nawilżanie
modułowych
warstw
z substratem
węglowym

OBORNIK

ZŁOŻE HORYZONTALNE
ZŁOŻE WERTYKALNE

Fot. Mankiewicz-Boczek J.

Patent nr 235338
„Modułowa organiczna płyta
obornikowa”

Budowa płyty organicznej w Łaszczynie
Construction of organic plate
Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00. (2018-2019)

Fot. Jerzy M. Kupiec

Projekt nr: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00. (2018-2019)

Formowanie pryzm i pobór prób…
Sampling…

21

Fot. Jerzy M. Kupiec

Podsumowanie – zalety proponowanych biotechnologii
Summary – advantages of the proposed biotechnology
• aktywacja procesu denitryfikacji oraz nitryfikacji zwiększa efektywności ochrony wód gruntowych
w skali ekosystemu, zwłaszcza w okresie zimowym
•activation of the denitrification and nitrification process increases the efficiency of ecosystem-scale
groundwater protection, especially during the winter
• największą efektywność denitryfikacji zaobserwowano w złożach zbudowanych wokół źródeł
punktowych np. składowisk obornika (nawet powyżej 80 % redukcji azotu)
•the greatest efficiency of denitrification has been observed in areas built around point sources e.g.
manure landfills (even above 80 % nitrogen reduction)

•Susza hydrologiczna była dominującym czynnikiem ograniczającym efektywność pracy bariery
denitryfikacyjnej. W monitorowanych złożach obserwowano optymalną dla efektywnej pracy złóż
wilgotność w przewadze w dolnej ich części, co potwierdziło zasadność decyzji w trakcie ich
konstrukcji dotyczącej głębszego ich osadzenia.
•Hydrological drought was the dominant factor limiting the efficiency of the denitrification barrier.
In the monitored deposits, optimum humidity in the lower part of the deposits was observed for
efficient operation, which confirmed the legitimacy of the decision during their construction
regarding their deeper seating.

Podsumowanie – zalety proponowanych biotechnologii
Summary – advantages of the proposed biotechnology
• w przypadku konstrukcji barier do usuwania związków azotu nie występują deformacje
krajobrazu
•in the case of the construction of barriers for the removal of nitrogen compounds, there are no
deformations of the landscape
• aktywatory mikrobiologiczne przyspieszają aktywację złoża i wspomagają jego funkcjonowanie
zwłaszcza po okresie suszy
• microbial activators accelerate the activation of the deposit and support its functioning
especially after a period of drought
• proponowana modułowa OPO to alternatywne, przyjazne dla środowiska, rozwiązanie
w kontekście budowy płyt betonowych
• the proposed modular OPO is an alternative, environmentally friendly solution in the context of
the construction of concrete slabs

Dziękuję za uwagę i zapraszamy do współpracy
Thank you for your attention and welcome
to cooperation

