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STRESZCZENIE WYKONAWCZE 
Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach (BREF) dla Intensywnego Chowu 
Drobiu i Świń (ILF) stanowi wykaz informacji zamieszczonych w Artykule 16(2) Dyrektywy Rady 
96/61/EC. Streszczenie Wykonawcze � które jak się uważa powinno być czytane łącznie ze 
Wstępem do BREF (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach), gdzie 
umieszczono objaśnienia celów, użycie i warunki prawne � opisuje główne wyniki badań, 
zasadnicze wnioski Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) oraz związane z nimi poziomy emisji 
i/lub konsumpcji. Może być czytane i rozumiane jako samodzielny dokument jednak, jako 
streszczenie, nie prezentuje wszystkich złożoności pełnego tekstu BAT. Dlatego nie jest zamierzone, 
aby zastępowało pełny tekst jako narzędzie w podejmowaniu decyzji odnośnie BAT. 
 

Zakres pracy 

Zakres BREF dla intensywnego chowu (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych 

Technikach) jest oparty na Sekcji 6.6 Aneksu I Rozporządzenia IPPC 96/61/EC, gdzie intensywną 

produkcję inwentarza określa jako �Obiekty do intensywnego chowu drobiu i świń z więcej niż: 

(a) 40000 stanowisk dla drobiu 

(b)   2000 stanowisk do produkcji świń (ponad 30 kg), lub 

(c)     750 stanowisk dla loch.� 

Rozporządzenie nie definiuje zakresu terminu �drób�. Po dyskusji w Technicznej Grupie Roboczej 

(TWG) wnioskowano, aby w tym dokumencie w zakres drobiu weszły kury nieśne i brojlery, indyki, 

kaczki i perliczki. Jednak w tym dokumencie tylko kury nieśne i brojlery są opisane szczegółowo  

z powodu braku informacji o produkcji indyków, kaczek i perliczek. Produkcja świń obejmuje hodowlę 

odsadzonych prosiąt, które są przeznaczone do tuczu z wagą początkową pomiędzy 25 a 35 kg żywej 

wagi. Utrzymanie loch obejmuje chów loch oraz loszek od krycia, prośności do wyproszenia. 

 

 

Struktura przemysłu 
 

Hodowla ogólnie 

Produkcja jest ciągle zdominowana przez firmy prowadzone rodzinnie. Do lat 60 i we wczesnych 70, 

produkcja drobiu i świń były zaledwie częścią działalności gospodarstw mieszanych, gdzie uprawiane 

były rośliny i utrzymywano różnego rodzaju zwierzęta. Pasze były uprawiane w gospodarstwach lub 

nabywane lokalnie, a odchody zwierząt powracały na pola jako nawozy. Tylko niewielka liczba takich 

gospodarstw może wciąż istnieć w ramach UE, ponieważ wzrastające wymagania rynku, rozwój 

materiału genetycznego i wyposażenia gospodarstw oraz dostępność relatywnie taniej paszy zachęcają 

rolników do specjalizacji produkcji. Konsekwencją tego procesu jest wzrost liczby zwierząt i rozmiarów 

gospodarstw o intensywnym systemie chowu. 

Kwestie dobrostanu zwierząt i ich rozwinięcie jest uwzględnione w całej pracy, jednak nie muszą być one 
podstawową siłą napędową. W odniesieniu do istniejących przepisów UE, dyskusja o dobrostanie 
zwierząt będzie kontynuowana. Niektóre kraje członkowskie mają już różne regulacje dotyczące 
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warunków utrzymania zwierząt i promują systemy utrzymania o wyższym standardzie niż przepisy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. 
 
Drób 

Europa jest drugim na świecie największym producentem jaj kurzych z około 19 % całkowitej 
światowej produkcji i oczekuje się, że w nadchodzących latach produkcja ta nie zmieni się 
znacząco. Jaja konsumpcyjne dla ludzi są produkowane we wszystkich krajach członkowskich. 
Największym producentem jaj w Unii jest Francja (17 % produkcji jaj), następnie Niemcy (16 %), 
Włochy i Hiszpania (po 14 %) i Holandia (13 %). Pod względem eksportu, wśród krajów 
członkowskich największym eksporterem jest Holandia (w 65 % eksportuje swoją produkcję) 
następnie Francja, Włochy i Hiszpania natomiast w Niemczech konsumpcja jest wyższa niż 
produkcja. Większość jaj konsumpcyjnych produkowanych w UE (około 95 %) jest konsumowana 
przez społeczność unijną. 

Większość kur niosek w UE jest utrzymywana w klatkach, chociaż w północnej Europie  
bezklatkowa produkcja jaj w ostatnim dziesięcioleciu zyskuje na popularności. Na przykład Wielka 
Brytania, Francja, Austria, Szwecja, Dania i Holandia wykazują rosnący udział jaj produkowanych  
w systemach takich jak: systemy półintensywne, wolnowybiegowe i na głębokiej ściółce. Głęboka ściółka 
jest najpopularniejszym bezklatkowym systemem we wszystkich krajach członkowskich, z wyjątkiem 
Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie preferowane są systemy półintensywne i wolnowybiegowe. 

Liczba kur nieśnych trzymanych na jednej fermie różni się znacznie w zakresie od kilku aż do kilkuset 
tysięcy. Jedynie stosunkowo niewielka liczba ferm w każdym z krajów członkowskich podlega zakresowi 
Rozporządzenia IPPC tj. posiada ponad 40000 niosek. Całkowita liczba ferm w Unii osiągających ten 
próg to około 2000. 

Największym producentem mięsa drobiowego w UE-15 (na rok 2000) jest Francja (26 %), następnie 
Wielka Brytania (17 %), Włochy (12 %) i Hiszpania (11 %). Niektóre kraje są ściśle nastawione na 
eksport, tak jak Holandia, gdzie 63% produkcji nie jest konsumowane w kraju, a w Danii, Francji  
(po 51 %) i Belgii (31 %) produkcji nie jest konsumowana w kraju. Poza tym niektóre kraje jak Niemcy, 
Grecja i Austria wykazują konsumpcję przekraczającą produkcję; w tych krajach 41, 21 i 23 % całkowitej 
konsumpcji jest importowana z innych krajów. 

Produkcja mięsa drobiowego wzrasta od 1991 roku. Wszyscy najwięksi producenci unijni (Francja, 
Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania) wykazują wzrost w swojej produkcji mięsa drobiowego.  

Brojlery nie są na ogół utrzymywane w klatkach, chociaż istnieją systemy klatkowe. Główna produkcja 
mięsa drobiowego jest oparta na systemie �pomieszczenie puste-pomieszczenie pełne�, z zastosowaniem 
podłogi ścielonej. Fermy brojlerów z powyżej 40 tysięcy stanowisk dla ptaków, a zatem objęte dyrektywą 
IPPC, są dość powszechne w Europie. 
 
 
Świnie 

Kraje UE-15 wytwarzają w przybliżeniu 20 % światowej produkcji wieprzowiny, która jest szacowana 
jako waga ubojowa tusz. Głównym producentem wieprzowiny są Niemcy (20 %), następnie Hiszpania  
(17 %), Francja (13 %), Dania (11 %) i Holandia (11 %). Łącznie kraje te dają ponad 70 % produkcji 
europejskiej. UE-15 jest eksporterem netto wieprzowiny, importując zaledwie niewielką ilość. Jednak nie 
każdy główny producent jest eksporterem netto, Niemcy na przykład importują około dwukrotnie więcej 
niż eksportowały w 1999. 

W krajach UE-15 produkcja świń między 1997 a 2000 wzrosła o 15 %. Całkowita liczba świń w grudniu  
2000 roku wynosiła 122,9 milionów, co oznacza 1,2 % spadku w porównaniu z rokiem 1999. 

Fermy świń bardzo znaczne różnią się pod względem wielkości. W krajach UE-15 67 % loch znajduje się  
w obiektach większych niż 100 loch. W Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii i Wielkiej 
Brytanii ta liczba przekracza 70 %. W Austrii, Finlandii i Portugalii dominują mniejsze obiekty. 

Główna część tuczników (81 %) jest utrzymywana w obiektach o obsadzie 200 świń lub więcej, przy 
czym 63 % z nich w obiektach większych niż 400 świń. 31 % tuczników jest utrzymywanych  
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w gospodarstwach powyżej 1000 świń. Przemysł we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii 
charakteryzuje się obiektami większymi niż na 1000 tuczników. Niemcy, Hiszpania, Francja i 
Holandia wykazują znaczny odsetek świń w obiektach pomiędzy 50 a 400 tuczników. Z 
przedstawionych danych jasno wynika, że zaledwie względnie niewielka liczba gospodarstw 
podlega zakresowi Rozporządzenia IPPC. 

Dla szacowania poziomów zużycia i emisji w gospodarstwach hodujących świnie ważne jest, aby 
wiedzieć jaki system utrzymania został zastosowany. Tucz mierzony typowo wagą ubojową 90-95 kg 
(Wielka Brytania), 100-110 kg (inne kraje) czy 150-170 kg (Włochy), osiągany jest w różnych okresach 
czasu. 
 

 

 
Wpływ chowu na środowisko 
 
Kluczowym aspektem środowiskowym w intensywnej produkcji jest to że zwierzęta metabolizują pokarm 
wydalając prawie wszystkie składniki pokarmowe poprzez odchody. W produkcji świń dla celów 
ubojowych proces zużycia, wykorzystania i strat azotu, jest bardzo dobrze poznany i został przedstawiony 
na Rysunku 1. Niestety podobny rysunek dotyczący drobiu nie jest dostępny. 
 

Rysunek 1. Zużycie, wykorzystanie i straty białka w produkcji świni o wadze 108 kg 
 

Intensywna produkcja jest związana z dużym zagęszczeniem zwierząt, a to zagęszczenie może być 
uważane za przybliżony wskaźnik ilości nawozu zwierzęcego produkowanego przez inwentarz. Wysokie 
zagęszczenie może sugerować, że zostaną przekroczone wymagania terenów rolnych dla uprawy roślin 
czy utrzymania pastwisk poprzez zasoby składników mineralnych dostępnych z nawozu zwierzęcego.  

W większości krajów produkcja świń jest skoncentrowana w centralnych regionach, na przykład  
w Holandii produkcja jest skupiona w południowych prowincjach, w Belgii jest skoncentrowana we 
wschodniej Flandrii. We Francji intensywna produkcja świń jest skupiona w Bretanii, a w Niemczech na 
północnym zachodzie. We Włoszech produkcja świń zlokalizowana jest głównie w Dolinie Po;  
w Hiszpanii jest to Katalonia i Galicja a w Portugalii produkcja świń skoncentrowana jest na północy. 
Największe zagęszczenie spotyka się w Holandii, Belgii i Danii.  
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Dane o koncentracji produkcji inwentarskiej na poziomie regionów uważa się za dobry wskaźnik czy 
region może mieć potencjalne problemy środowiskowe. Wyraźnie zostało to przedstawione na Rysunku 
2, gdzie pokazano problemy takie jak: zakwaszenie (NH3, SO2, NOx), eutrofizacja (N, P), lokalne 
uciążliwości (odory, hałas) oraz dyfuzja rozpraszanych metali ciężkich i pestycydów, jakie mogą 
wystąpić na terenach rolniczych.  

Rysunek 2. Ilustracja aspektów środowiskowych związanych z intensywną produkcją inwentarza 

Stosowane techniki a BAT w intensywnej produkcji zwierząt 

 
Ogólnie, działania, które mogą być wykonywane w gospodarstwach o intensywnej produkcji inwentarza 
to: 
 

 
Rysunek 3. Ogólny schemat działań w gospodarstwach o intensywnej produkcji zwierzęcej 
 
Główną kwestią dotyczącą gospodarstw o intensywnej produkcji wpływającą na środowisko jest nawóz 

organiczny. Kwestia ta odzwierciedlona została w porządku, w jakim czynności w obrębie gospodarstwa 

zostały przedstawione w Rozdziałach 4 i 5 tego dokumentu, począwszy od dobrej praktyki rolniczej, 
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przez sposób karmienia do wpływu na jakość i skład nawozu, metody jego usuwania w różnych 

systemach utrzymania, magazynowanie i obróbkę nawozu i w końcu aplikację nawozu do gleby. Inne 

kwestie środowiskowe, takie jak odpady, energia, woda i woda technologiczna (woda odpadowa po 

myciu) oraz hałas zostały również przedstawione, chociaż mniej szczegółowo. 

Wiele uwagi zostało poświęcono amoniakowi, który jest kluczowym związkiem zanieczyszczającym 
powietrze, w sytuacji kiedy jest emitowany w zwiększonych ilościach. Prawie wszystkie informacje  
o redukcji emisji w utrzymaniu zwierząt dotyczą redukcji emisji amoniaku. Zakłada się że techniki 
powodujące redukcję emisji amoniaku będą również redukowały emisję innych substancji 
gazowych. Innymi czynnikami wpływającymi na środowisko są emisje azotu i fosforu do gleby, wód 
powierzchniowych i gruntowych, a wynikają one z aplikacji nawozu do gleby. Środki zaradcze 
służące zmniejszaniu tych emisji nie ograniczają się do wyjaśnienia jak magazynować, obrabiać czy 
aplikować obornik przy jednorazowym ich powstaniu, ale są kompromisem dla całego łańcucha 
zdarzeń, zawierając kroki służące minimalizowaniu produkcji nawozu organicznego. 

W rozdziałach zamieszczonych poniżej zostały streszczone stosowane techniki oraz wnioski do 
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla drobiu i świń. 
 
 
Dobre praktyki rolnicze w intensywnym chowie świń i drobiu 
Dobre praktyki rolnicze są zasadniczą częścią Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Chociaż 
trudno jest określić ilościowo korzyści dla środowiska pod względem redukcji emisji czy redukcji 
zużycia energii i wody, jest jasne że właściwe zarządzanie gospodarstwem będzie przyczyniało się 
do polepszenia stanu środowiska w gospodarstwie o intensywnej produkcji drobiu czy świń. Dla 
polepszenia stanu środowiska w gospodarstwie o intensywnej produkcji, Najlepsze Dostępne 
Techniki (BAT) stosowane są dla następujących przypadków: 
• rozpoznanie i wprowadzanie w życie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla obsługi 

gospodarstw, 
• zachowywanie zapisów zużycia energii i wody, ilości pasz dla zwierząt, powstawania opadów oraz 

aplikacji nawozów nieorganicznych i nawozu organicznego do gleby, 
• posiadanie procedur awaryjnych do radzenia sobie z nieplanowanymi emisjami i wypadkami 

losowymi, 
• wykonywanie programowych napraw dla zapewnienia sprawności pracy sprzętu i konstrukcji oraz 

utrzymanie wyposażenia w czystości, 
• właściwe wykonywanie planowych czynności takich jak dostarczanie materiałów oraz usuwanie 

produktów i odpadów, oraz 
• właściwie realizowany plan nawożenia. 
 

Techniki karmienia drobiu i świń  

Skład dawek pokarmowych dla drobiu różni się znacznie nie tylko pomiędzy fermami ale również 
pomiędzy krajami członkowskimi. Dzieje się tak ponieważ pasza to mieszanka odmiennych 
składników, takich jak zboże, nasiona, ziarna soi, cebulki, bulwy i korzenie lub resztki pożniwne i 
produkty pochodzenia zwierzęcego np. mięso ryb, mączka mięsno-kostna i produkty mleczne. 
Głównymi składnikami pasz dla świń są zboże i soja. 
Efektywne karmienie zwierząt ma na celu dostarczanie wymaganej ilości składników energetycznych, 
niezbędnych aminokwasów i minerałów, mikroelementów i witamin koniecznych do wzrostu, 
przybieranie na wadze czy reprodukcję. Opracowywanie dawek pokarmowych dla świń jest sprawą 
bardzo złożoną, a czynniki takie jak żywa waga czy efekty reprodukcji zależą od składu paszy.  
W większości przypadków powszechnie stosuję się pasze płynne, ale również stosowane są pasze suche 
lub pasze mieszane.  

Poza opracowaniem dawek pokarmowych ściśle według wymagań drobiu czy świń, różne typy karmienia 
są również wymagane w trakcie trwania cykli produkcyjnych. W Tabeli 1 zostały zebrane informacje o 
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różnych kategoriach i liczbie faz karmienia, które są powszechnie stosowane i które są Najlepszymi 
Dostępnymi Technikami (BAT).  

Terminem �zarządzanie zasobnością pokarmową� określane jest zastosowanie technik redukcji wydalania 
składników pokarmowych (N i P) do nawozu świńskiego i pomiotu u drobiu. Zarządzanie zasobnością 
pokarmową ma na celu dopasowanie dawek pokarmowych bardziej precyzyjnie do wymagań zwierząt 
pod względem różnych etapów produkcji, co redukuje ilość azotu w odpadach powstających  
z niestrawionego lub katabolizowanego azotu, a który jest następnie wydalany z moczem. Bilansowanie 
obejmuje fazy karmienia, formułowanie podstaw diety opartej na strawności/dostępności składników 
pokarmowych, użycie diet niskobiałkowych uzupełnianych aminokwasami oraz diet niskofosforowych 
wzbogaconych fitazą lub diet, w których zastosowano w paszy wysokostrawne nieorganiczne fosforany. 
Ponadto zastosowanie pewnych dodatków paszowych, takich jak enzymy może podnieść efektywność 
żywienia, a tym samym wprowadzić retencję (zatrzymywanie w ciele) związków pokarmowych,  
a w konsekwencji redukować ilość związków pokarmowych wydalanych z odchodami.  

U świń redukcja białek surowych od 2-3 % (20�30 g/kg paszy) może być osiągnięta w zależności od 
rasy/genotypu i stanu wyjściowego, dla drobiu jest to 1-2 % (10�20 g/kg pasz). Skala redukcji 
zawartości białek surowych w dawkach pokarmowych zawartych w Najlepszych Dostępnych 
Technikach została opisana w Tabeli 1. Wartości w tabeli są jedynie wskaźnikowe, ponieważ zależą 
między innymi od wartości energetycznej paszy. Tak więc poziomy te muszą być przystosowane do 
warunków lokalnych. Doświadczenia nad dalszym stosowaniem związków pokarmowych są obecnie 
podejmowane przez wiele krajów członkowskich i mają wspierać możliwości dalszych redukcji w 
przyszłości, zależnie od efektów zmian w genotypach. 
Jeśli chodzi o fosfor, podstawą dla Najlepszych Dostępnych Technik jest to, aby karmić zwierzęta (drób  
i świnie) z zastosowaniem następujących po sobie diet (faz karmienia) z obniżoną całkowitą zawartością 
fosforu. W tych dietach wysokostrawne pasze zawierające nieorganiczne fosforany i/lub fitazy, muszą 
być użyte w kolejności zapewniającej zaspokojenie zapotrzebowania na strawny fosfor.  

Całkowita redukcja fosforu z 0,05-0,1 % (0,5�1 g/kg paszy) u drobiu może być osiągnięta w zależności 
od rasy/genotypów, użycia surowych składników pokarmowych i stanu wyjściowego przez aplikację 
wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów i/lub fitazy do paszy. U świń ta redukcja wynosi  
0,03�0,07 % (0,3�0,7 g/kg paszy). Zakresy całkowitej zawartości fosforu w żywieniu opisano w Tabeli 1. 
Jeśli chodzi o świnie wartości związane z Najlepszymi Dostępnymi Technikami podane w tabeli są 
jedynie wskaźnikowe, ponieważ między innymi zależą od wartości energetycznej paszy. Tak więc 
poziomy te muszą być odniesione do warunków lokalnych. Doświadczenia nad dalszym stosowaniem 
związków pokarmowych są obecnie podejmowane przez wiele krajów członkowskich i mają wspierać 
możliwości dalszych redukcji w przyszłości, zależnie od efektów zmian w genotypach. 

Gatunki Fazy Zawartość białek 
surowych (% w paszy) 1)

Całkowita zawartość 
fosforu (% w paszy) 2) Uwagi 

Rozpoczęcie �Starter�  20 � 22 0,65 � 0,75 
Wzrost �Grower� 19 � 21 0,60 � 0,70 

 
Brojler 

Zakończenie �Finisher� 18 � 20 0,57 � 0,67 
<4 tygodnie 24 � 27 1,00 � 1,10 
5-8 tygodni 22 � 24 0,95 � 1,05 
9-12 tygodni 19 � 21 0,85 � 0,95 
13+ tygodni 16 � 19 0,80 � 0,90 

 
Indyk  

16+ tygodni 14 � 17 0,75 � 0,85 
18-40 tygodni 15,5 � 16,5 0,45 � 0,55 

Nioska 
40+ tygodni 14,5 � 15,5 0,41 � 0,51 

Prosię odsadzone <10 kg 19 � 21 0,75 � 0,85 
Warchlak <25 kg 17,5 � 19,5 0,60 � 0,70 

25-50 kg 15 � 17 0,45 � 0,55 
Tucznik 

50-110 kg 14 � 15 0,38 � 0,49 
Prośność 13 � 15 0,43 � 0,51 

Locha  Laktacja  16 � 17 0,57 � 0,65 

 
1) z odpowiednio 
zbilansowaną i 
optymalnie strawną 
zawartością 
aminokwasów 
i 
2) z odpowiednim 
strawnym fosforem 
przez użycie np. 
wysokostrawnych 
nieorganicznych 
fosforanów 
pokarmowych i/lub 
fitazy 

Tabela 1. Wskaźnikowe poziomy białek surowych w paszach dla drobiu i świń stosowanych w BAT 
 
Systemy utrzymania drobiu � kury nioski 
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Większość kur nieśnych jest wciąż utrzymywana w klatkach. Konwencjonalne systemy utrzymania to 
baterie z otwartym magazynowaniem nawozu organicznego pod klatkami, ale obecnie wiele technik jest 
udoskonalanych w obrębie tego systemu. Nadrzędną zasadą poza redukcją emisji amoniaku z klatek jest 
częste usuwanie pomiotu. Suszenie nawozu również redukuje emisję poprzez hamowanie reakcji 
chemicznych (inhibicję). Tak szybko jak nawóz jest suszony spada emisja amoniaku. Połączenie częstego 
usuwania i suszenia nawozu organicznego daje najwyższą redukcję emisji amoniaku z budynków, jak 
również redukuje emisję z urządzeń magazynujących, ale jest związane z kosztami energii. Systemy 
klatkowe stosowane powszechnie, spełniające kryteria Najlepszych Dostępnych Technik to :  

• system klatkowy z usuwaniem pomiotu przynajmniej 2 razy w tygodniu przy użyciu przenośników 
taśmowych do zamkniętego magazynu,  

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym suszeniem powietrzem, 
gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu, 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym suszeniem powietrzem, 
gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu, 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym ulepszonym suszeniem 
powietrzem gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu, 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z tunelem suszącym ponad klatkami; nawóz 
jest usuwany do przykrytego magazynu po 24 do 36 godz. 

Klatki z otwartym napowietrzanym systemem przechowywania nawozu organicznego (znanym również 
jako system głębokiego kanału) spełniają warunkowo BAT. W regionach gdzie przeważa klimat 
śródziemnomorski ten system jest Najlepszą Dostępną Techniką (BAT). W regionach ze znacznie niższą 
średnią temperatur ta technika może wykazywać znacznie wyższą emisję amoniaku i nie jest BAT, 
dopóki nie są wprowadzone sposoby suszenia nawozu organicznego w kanale. 

W konsekwencji wymagań Dyrektywy 1999/74/EC ustanowiono minimalne standardy dla ochrony kur 
nieśnych, a wspomniane wyżej systemy klatkowe zostaną zakazane. Zakazane zostanie instalowanie 
jakichkolwiek nowych konwencjonalnych systemów klatkowych do 2003 roku i doprowadzi się do 
całkowitego zakazu używania takich systemów klatkowych do 2012 roku. Jednak w roku 2005 zostanie 
podjęta decyzja, czy wspomniana wyżej Dyrektywa powinna zostać poddana rewizji. Ta decyzja zależy 
od rezultatów wielu badań i negocjacji będących w toku. 
Zakazanie konwencjonalnych systemów klatkowych będzie wymagało od hodowców aby zastosowali 
tzw. klatki wzbogacone lub systemy bezklatkowe. Różne techniki zastosowania klatek wzbogaconych są 
na razie w trakcie rozwoju, ale pewne informacje już są dostępne. Jednak projekty te stworzą zaledwie 
alternatywne systemy klatkowe, podczas gdy na nowe instalacje zezwala się od 2003 roku. Zastosowane 
systemy utrzymania bezklatkowego, które są włączone w Najlepsze Dostępne Techniki to:  

• system głębokiej ściółki (z lub bez wymuszonego suszenia nawozu), 
• system głębokiej ściółki z podłogą szczelinową i wymuszonym suszeniem nawozu, 
• system wolierowy z/bez strefy grzebania. 

Informacje w głównej części Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach (BREF) 
dotyczące wszystkich powyżej wspomnianych systemów utrzymania pokazują, że polepszanie 
dobrostanu zwierząt spowoduje negatywny efekt w ograniczaniu osiąganych redukcji emisji amoniaku  
z budynków utrzymania niosek.  
 

Systemy utrzymania drobiu; brojlery 

Tradycyjne utrzymanie w intensywnej produkcji brojlerów to proste, zamknięte konstrukcje betonowe lub 
drewniane z naturalnym światłem lub bezokienne z systemem oświetlenia, izolowane termicznie  
i wentylowane wentylacją wymuszoną. Budynki które są równie często używane, to konstrukcje  
z otwartymi ścianami bocznymi (okna z zasłonami żaluzjowymi), wentylacją wymuszoną (zasada 
podciśnienia), która jest uzyskiwana poprzez wentylatory i wloty powietrza z zastawkami. Brojlery są 
utrzymywane na ściółce (zwykle sieczka, ale również są stosowane trociny lub strzępy papieru), 
rozrzucanej na powierzchni całej podłogi budynku. Nawóz jest usuwany na końcu każdego okresu tuczu. 
Brojlery są zwykle utrzymywane przy zagęszczeniu inwentarza 18 � 24 ptaków/m2, a budynki mogą 
posiadać obsadę od 20000 � 40000 ptaków. Nowe uwarunkowania prawne dotyczące dobrostanu zwierząt 
oczekują obniżenia zagęszczenia brojlerów.  
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Aby redukować emisję amoniaku z budynku należy unikać zamakania ściółki. Z tego powodu została 
zaprojektowana nowa technika utrzymania (system VEA), gdzie położono nacisk na izolację budynku, 
systemy poideł (ograniczających rozlewanie) oraz podawanie trocin/wiórów drzewnych. Jednak emisje 
utrzymują się na tym samym poziomie jak w tradycyjnych systemach utrzymania. Decyzją BAT było aby 
w Najlepszych Dostępnych Technikach dla systemów utrzymania brojlerów występowały: 

• naturalnie wentylowany budynek z całkowicie ścieloną podłogą i wyposażony w niewyciekowe 
systemy pojenia, 

• dobrze izolowany budynek z wentylacją mechaniczną i w pełni ścieloną podłogą, wyposażony  
w niewyciekowe system pojenia (system VEA). 

Niektóre nowoopracowywane systemy posiadają wymuszone suszenie, gdzie wdmuchuje się powietrze 
przez warstwy ściółki i odchodów. Redukcja emisji amoniaku jest znaczna (83�94 % redukcji  
w porównaniu z tradycyjnym systemem utrzymania), jednak są one kosztowne, z widocznym wzrostem 
zużycia energii i wysokim poziomem zakurzenia. Warunkowo zostały już one uznane za BAT.  
Te techniki to: 

• system podłogi szczelinowej z systemem wymuszonego suszenia powietrzem,  
• warstwowe podłogi z systemem wymuszonego suszenia powietrzem,  
• systemy klatek warstwowych z ruchomymi bokami klatek i wymuszonym suszeniem nawozu. 

W budynkach dla brojlerów zazwyczaj stosuje się system do ogrzewania powietrza. Może to być 
�combideck�, system gdzie podgrzewa się podłogę i materiały takie jak ściółka, które się na niej znajdują. 
System ten posiada pompę ciepła i zbudowane z rur podziemne urządzenia magazynujące oraz podłoże  
z izolowanych wydrążonych kanałów (rozmieszczonych średnio co 4 cm) 2-4 m poniżej podłogi. Ten 
system używa dwóch obiegów wody, jeden obsługuje budynek, a drugi działa jako podziemny magazyn. 
Oba obiegi są zamknięte i połączone przez pompę ciepła. W budynku dla brojlerów, wydrążone kanały 
ułożone są na izolowanym podłożu (10�12 cm) pod pełną podłogą. W zależności od temperatury wody 
przepływającej przez kanały, podłoga i ściółka mogą być zarówno podgrzewane, jak i ochładzane. 

System �combideck� jest proponowany również jako technika produkcji energii i warunkowo jest 
Najlepszą Dostępną Techniką. Może być zastosowany jeśli pozwalają na to lokalne warunki, np. jeśli 
warunki glebowe pozwalają zainstalować zamknięte podziemne magazynowanie krążącej wody. System 
stosowany jest tylko w Holandii i Niemczech na głębokości 2 m. Nie jest do tej pory wiadomo czy 
system ten sprawdzi się tam, gdzie występuje penetracja ziemi przez dłuższe i cięższe mrozy lub gdzie 
klimat jest znacznie cieplejszy, a zdolność ochładzania ziemi może nie być wystarczająca. 
 
Systemy utrzymania świń; uwagi ogólne 
Zostało opisanych kilka głównych punktów dotyczących utrzymania świń, po których następują 

szczegółowe opisy stosowanych technik utrzymania i Najlepszych Dostępnych Technik dla loch luźnych 

i prośnych, tuczników, loch wyproszonych i odsadzonych prosiąt. 

Projekty służące redukcji emisji amoniaku do powietrza z systemów utrzymania świń zostały opisane  
w Rozdziale 4, zasadniczo spełniają niektóre lub wszystkie z następujących zasad: 

• redukcja emitującej powierzchni nawozu  
• usuwanie nawozu organicznego (gnojowicy) z kanału do zewnętrznego zbiornika magazynującego 
• stosowanie dodatkowej obróbki, takiej jak napowietrzanie 
• ochładzanie powierzchni nawozu 
• stosowanie powierzchni (na przykład rusztów i kanałów nawozowych), które są gładkie i łatwe do 

czyszczenia. 

W konstruowaniu podłóg używane są beton, metal i plastik. Mówiąc ogólnie, stosując tę samą szerokość 
rusztu odchody zwierzęce na betonowych rusztach przebywają dłużej zanim spadną do kanału, niż kiedy 
zastosujemy ruszty metalowe czy plastikowe, a to jest z kolei związane z wyższą emisją amoniaku.  
W niektórych krajach członkowskich ruszty metalowe nie są jednak dopuszczone. 

Częste usuwanie nawozu przez spłukiwanie gnojowicą może doprowadzić do gwałtownego wzrostu 
emisji odorów przy każdym spłukaniu. Płukanie jest stosowane zwykle 2 razy dziennie: rano  
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i wieczorem. Gwałtowne wzrosty emisji odorów mogą spowodować niezadowolenie sąsiadów. 
Dodatkowa obróbka gnojowicy również wymaga energii. Te interakcje (krzyżowanie się czynników 
wzajemnie na siebie wpływających) są również brane pod uwagę i zdefiniowane w Najlepszych 
Dostępnych Technikach dla różnych systemów utrzymania.  

Biorąc pod uwagę ściółkę (zazwyczaj słomę) oczekiwano, że jej użycie w utrzymaniu świń w krajach 
Unii będzie wzrastało ze względu na wzrastającą świadomość konieczności zapewnienia dobrostanu 
zwierząt. Ściółka może być stosowana w połączeniu z systemami utrzymania z (automatycznie 
kontrolowaną) naturalną wentylacją, gdzie ściółka będzie ochraniała zwierzęta przed niską temperaturą. 
Tak więc wymagany jest niższy nakład energii na wentylację i ogrzewanie. W systemach gdzie jest 
stosowana ściółka kojec może być podzielony na strefę gnojową (bez ściółki) i strefę pełnej ścielonej 
podłogi. Raporty donoszą że świnie nie zawsze używają tych stref w poprawny sposób. Załatwiają się  
w strefie ścielonej i używają rusztów lub pełnej podłogi, przeznaczonej na miejsce oddawania odchodów, 
jako miejsca do kładzenia się. Projekt kojca może wymuszać zachowania świń, jednak raporty donoszą, 
że w regionach z ciepłym klimatem może to nie być wystarczające do zapobiegania brudzeniu i kładzeniu 
się świń w niewłaściwych strefach. Argumentem dla tego jest stwierdzenie, że system pełnej ściółki 
powoduje, że zwierzęta nie mają możliwości chłodzenia się przez położenie się na nie przykrytej 
podłodze. 

Kompleksowa ocena użycia ściółki musi zawierać koszty dodatkowe na dostawy ściółki oraz usuwanie 
nawozu organicznego, jak również możliwe konsekwencje emisji z magazynów nawozu i aplikacji do 
gleby. Użycie ściółki prowadzi do zestalenia nawozu, dzięki czemu wzrasta materia organiczna w glebie. 
Z kilku powodów ten typ nawozu jest korzystny dla jakości gleby; są to pozytywne interakcje. 

W Rozdziale 4 stosowane techniki utrzymania świń zostały ocenione pod względem potencjału redukcji 
emisji NH3, N20 i CH4, interakcji (odoru, hałasu i kurzu, zużycia energii i wody), przydatności, łatwości 
obsługi, dobrostanu zwierząt i kosztów; wszystkie porównane zostały z określonym systemem 
referencyjnym. 
 
 
Systemy utrzymania świń; lochy luźne/prośne  
Obecnie stosowanymi systemami utrzymania dla loch prośnych i luźnych są: 

• podłogi całkowicie zarusztowane, sztuczna wentylacja i izolowany głęboki kanał zbierający (uwaga:  
jest to system referencyjny, do którego odnoszą się wszystkie opisane w dokumencie porównania) 

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi z podpodłogowym systemem podciśnieniowym do 
częstego usuwania gnojowicy  

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi z podpodłogowymi spłukiwanymi kanałami, gdzie 
spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu świeżej lub napowietrzanej gnojowicy  

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi ze spłukiwanymi rynnami podpodłogowymi, gdzie 
spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu świeżej lub napowietrzanej gnojowicy 

• częściowo zarusztowane podłogi ze zredukowanym podpodłogowym kanałem gnojowym 
• częściowo zarusztowane podłogi ze zgarniakiem nawozu 
• pełna betonowa podłoga w pełni ścielona 
• pełna betonowa podłoga ze słomą i elektroniczną stacją paszową. 

Obecnie lochy luźne i prośne mogą być utrzymywane zarówno indywidualnie jak i w grupach. Jednak 
ustawodawstwo Unii Europejskiej (91/630/EEC) odnośnie dobrostanu świń zapewnia minimum 
standardów dla ochrony świń i wymaga aby lochy i loszki były trzymane w grupach, od 4 tygodni po 
kryciu do 1 tygodnia przed oczekiwanym czasem wyproszenia; dotyczy to nowych i przebudowywanych 
obiektów od 1 stycznia 2003, a od 1 stycznia 2013 dla istniejących budynków. 

Systemy grupowego utrzymania świń wymagają zastosowania innych systemów zadawania paszy  
(np. elektroniczna stacja paszowa dla macior) niż stosowane w systemach utrzymania indywidualnego, 
jak również rozwiązania kojca, który wpływa na zachowanie loch (np. wykorzystanie stref brudzenia  
i leżenia). Jednak z punktu widzenia ochrony środowiska, przedkładane dane wydają się wskazywać, że 
systemy utrzymania grupowego wykazują podobne poziomy emisji jak systemy utrzymania 
indywidualnego, o ile zostaną zastosowane podobne techniki redukcji emisji. 
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W tym samym akcie prawnym (Dyrektywa Rady 2001/88/EC, poprawka do ustawy 91/630/EC)  
o dobrostanie świń wspomina się o wymaganiach dotyczących materiałów na powierzchnie podłogowe. 
Dla loszek i loch prośnych wyszczególniona część strefy podłogi musi być stałą pełną podłogą, której 
maksymalnie 15 % jest przeznaczone na otwory odwadniające. Ten nowy warunek stosuje się do 
wszystkich nowobudowanych i przebudowywanych obiektów od 1 stycznia 2003, a do wszystkich 
obiektów od 1 stycznia 2013. Efekt wpływu rozwiązania podłogi na emisje w porównaniu z istniejącymi 
typowymi całkowicie zarusztowanymi podłogami (które są systemem referencyjnym) nie został 
przebadany. Maksymalnie 15% powierzchni otworów drenażowych w strefie pełnej podłogi, to mniej niż 
20 % powierzchni otworów w strefie betonowej podłogi zarusztowanej, według nowych warunków 
(maksymalnie 20 mm szczelina i minimalna szerokość szczebelka 80 mm dla loch i loszek). Zatem 
ogólnym efektem jest redukcja powierzchni pustych - szczelin. 

W ocenie systemów utrzymania w Najlepszych Dostępnych Technikach, techniki są porównywane  
z systemami referencyjnymi, stosowanymi do utrzymania loch luźnych i prośnych, gdzie występuje 
głęboki kanał pod całkowicie zarusztowaną podłogą z rusztami betonowymi. Gnojowica jest usuwana  
z różnymi przerwami. Sztuczna wentylacja usuwa składniki gazowe emitowane przez przechowywaną 
gnojowicę. System ten jest powszechnie stosowany w całej Europie. Co do systemu utrzymania loch 
luźnych i prośnych, w Najlepszych Dostępnych Technikach występują: 

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi z podpodłogowym systemem podciśnieniowym do 
częstego usuwania gnojowicy, lub 

• częściowo zarusztowane podłogi i zredukowany kanał gnojowicowy. 

Jest ogólnie przyjęte, że betonowe ruszty dają większe emisje amoniaku niż ruszty metalowe czy 
plastikowe. Jednak dla Najlepszych Dostępnych Technik wspomnianych wyżej nie ma żadnych 
dostępnych informacji o efektach wpływu zastosowania różnych rusztów na emisje czy koszty. 

Nowobudowane systemy utrzymania z całkowicie lub częściowo zarusztowanymi podłogami ze 
spłukiwanymi rynnami podpodłogowymi, gdzie spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu 
nienapowietrzanej gnojowicy, są w BAT warunkowo. W przypadku, gdy gwałtowny wzrost odoru  
w następstwie spłukiwania nie spowoduje niezadowolenia sąsiadów, ta technika jest Najlepszą Dostępną 
Techniką w nowobudowanych systemach. W przypadkach gdy, ta technika jest już zastosowana, jest 
uważana za Najlepszą Dostępną Technikę (bezwarunkowo).  

Systemy utrzymania z panelami ochładzającymi powierzchnię gnojowicy, wykorzystujące zamknięty 
system z pompami ciepła wypadają dobrze, jednakże są systemami drogimi. Dlatego panele ochładzające 
powierzchniowo nie są Najlepszymi Dostępnymi Technikami dla nowobudowanych systemów 
utrzymania, ale jedynie wtedy spełniają BAT, gdy są już zainstalowane. W przypadku wstecznego 
dopasowania technika ta może być ekonomicznie uzasadniona i równie dobrze może być Najlepszą 
Dostępną Techniką, ale w takim przypadku decyduje się o tym analizując podstawy danego przypadku. 

Systemy podłóg częściowo zarusztowanych z podpodłogowym zgarniakiem nawozu ogólnie 
przedstawiają się dobrze, ale trudna jest ich obsługa. Dlatego zgarniak nawozu nie jest Najlepszą 
Dostępną Techniką dla nowobudowanych systemów utrzymania, ale jedynie wtedy jest BAT, gdy jest już 
zainstalowany. Ta sama technika działająca z napowietrzaną cieczą nie jest BAT dla nowo budowanych 
systemów utrzymania, z powodu gwałtownego wzrostu odoru, zużycia energii i obsługi. Jednak są BAT 
w przypadkach, gdy są już zainstalowane. 
 
Różne poglądy: 
Jeden z krajów członkowskich popiera wnioski zawarte w Najlepszych Dostępnych Technikach, ale z ich 
punktu widzenia kolejne techniki są również BAT. W przypadku, gdy te techniki są już zastosowane są 
również BAT, kiedy dobudowa (w rozumieniu nowych budynków) jest planowana do wykonania z tym 
samym systemem (zamiast dwóch różnych systemów): 

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi ze spłukiwaniem stałej warstwy gnojowicy  
w kanałach podrusztowych przy użyciu napowietrzanej lub nienapowietrzanej gnojowicy.  

Ten system często stosowany w tym kraju członkowskim, może osiągać wyższą redukcję amoniaku niż 
systemy wcześniej określane jako BAT lub BAT warunkowe. Argumentem za tym jest, że wysoki koszt 
wstecznego dopasowania istniejących systemów przez zastosowanie którejkolwiek z Najlepszych 
Dostępnych Technik nie jest uzasadniony. Kiedy przedłużenie jest dobudowywane, na przykład  
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w rozumieniu nowego budynku, obsadzenie go z dotychczas adaptowanym systemem BAT 
wprowadzonym lub warunkowym obniży nakłady na obsługę, dzięki czemu nie będzie wymagana 
obsługa dwóch różnych systemów w tym samym gospodarstwie. Dlatego ten kraj członkowski uważa taki 
system za Najlepszą Dostępną Technikę z powodu jego dobrej zdolności do redukcji emisji, łatwości 
obsługi i kosztów z nim związanych. 

Dostarczone w raportach dane wykazują bardzo zmienne zakresy redukcji emisji w systemach 
używających ściółki, dlatego dane w przyszłości muszą zostać opracowane tak, aby pozwalały na 
doradzanie, który z systemów opartych na ściółce jest Najlepszą Dostępną Techniką. Jednak Techniczna 
Grupa Robocza (TWG) wnioskuje, aby w sytuacji gdy używana jest ściółka razem z dobrymi praktykami, 
takimi jak posiadanie wystarczających ilości ściółki, częste jej zmienianie, zaprojektowanie wygodnych 
kojców i tworzenie stref funkcjonalnych, nie wykluczano jej z BAT. 
 

Systemy utrzymania świń; tuczniki 

Obecnie stosowane systemy utrzymania dla tuczników to: 
• całkowicie zarusztowane podłogi, sztuczna wentylacja oraz izolowany głęboki kanał zbierający  

(uwaga: to jest system referencyjny) 
• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi z podrusztowym systemem podciśnieniowym do częstego 

usuwania gnojowicy  
• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi z podrusztowymi kanałami spłukiwanymi, gdzie spłukiwanie 

jest wykonywane przy użyciu świeżej lub napowietrzanej gnojowicy  
• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi ze spłukiwanymi rynnami/tubami podrusztowymi, gdzie 

spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu świeżej lub napowietrzanej gnojowicy 
• częściowo zarusztowane podłogi ze zredukowanym podrusztowym kanałem gnojowym 
• częściowo zarusztowane podłogi z panelami chłodzącymi powierzchnię gnojowicy 
• częściowo zarusztowane podłogi ze zgarniakiem  
• częściowo zarusztowane podłogi z centralną podniesioną podłogą pełną lub podłogą ze spadkiem z przodu 

kojca, z kanałem nawozowym ze skośnymi ścianami bocznymi i z nachylonym kanałem nawozowym 
• częściowo zarusztowane podłogi ze zredukowanym kanałem nawozowym, posiadającym skośne ściany  

i system podciśnieniowy 
• częściowo zarusztowane podłogi z szybkim usuwaniem gnojowicy i ścielonym korytarzem zewnętrznym 
• częściowo zarusztowane podłogi z przykrytym boksem 
• pełna betonowa podłoga w pełni ścielona i nieogrzewana 
• pełna betonowa podłoga ze ścielonym korytarzem zewnętrznym i systemem samospływu ściółki 

Tuczniki są zawsze utrzymywane w grupach, więc każdy z systemów grupowego utrzymania loch może 
tu również zostać zastosowany. W ocenach Najlepszych Dostępnych Technik w systemach utrzymania, 
techniki są porównywane z systemem referencyjnym stosowanym do utrzymywania tuczników, w którym 
występuje całkowicie zarusztowana podłoga z głębokim podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę  
i mechaniczną wentylacją. W systemach utrzymania tuczników Najlepsze Dostępne Techniki to: 

• całkowicie ścielona podłoga z systemem podciśnieniowym do częstego usuwania gnojowicy, lub 
• częściowo zarusztowana podłoga ze zredukowanym zbiornikiem nawozowym, posiadającym 

pochylone ściany i system podciśnieniowy, lub 
• częściowo zarusztowana podłoga z centralną podniesioną podłogą pełną lub podłogą ze spadkiem  

z przodu kojca, rynna nawozowa z pochylonymi ścianami bocznymi i z nachylonym kanałem 
nawozowym. 

Jest powszechnie uznawane, że betonowe ruszty dają większą emisję amoniaku niż ruszty metalowe czy 
plastikowe, jednak dane dotyczące emisji pokazują różnicę jedynie o 6 %, za to koszty są znacznie 
wyższe. Ruszty metalowe nie są dopuszczone w każdym z krajów członkowskich, nie są też odpowiednie 
dla bardzo ciężkich świń. 

Nowobudowane systemy utrzymania z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą  
i z podrusztowymi rynnami lub tubami, gdzie spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu 
nienapowietrzanej gnojowicy są Najlepszymi Dostępnymi Technikami warunkowo. W takim przypadku, 
gdy gwałtowny wzrost odoru w następstwie spłukiwania, nie spowoduje niezadowolenia sąsiadów, ta 
technika jest Najlepszą Dostępną Techniką w nowo budowanych systemach. W przypadkach gdy ta 
technika jest już zastosowana, jest uważana za Najlepszą Dostępną Technikę (bezwarunkowo). 
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Systemy utrzymania z panelami ochładzającymi powierzchnię gnojowicy wykorzystujące zamknięty 
system z pompami ciepła, wypadają dobrze jednak są systemami drogimi. Dlatego panele ochładzające 
nawóz powierzchniowo nie są Najlepszymi Dostępnymi Technikami dla nowo budowanych systemów 
utrzymania, ale jedynie wtedy są BAT gdy są już zainstalowane. W przypadku wstecznego dopasowania 
technika ta może być ekonomicznie uzasadniona i równie dobrze może być Najlepszą Dostępną 
Techniką, ale w takim przypadku decyzję podejmuje się w każdym przypadku indywidualnie. Należy 
zauważyć, że sprawność energetyczna może być niższa w sytuacji, gdy ciepło powstające z ochładzania 
nie jest zużywane, na przykład wtedy gdy, nie ma warchlaków, które muszą być utrzymywane w cieple. 

Systemy podłóg częściowo zarusztowanych z podrusztowym zgarniakiem nawozu ogólnie przedstawiają 
się dobrze, ale trudna jest ich obsługa. Dlatego zgarniaki nawozu nie są BAT dla nowobudowanych 
systemów utrzymania, ale jedynie wtedy są BAT, gdy są już zainstalowane. 

Systemy podłóg całkowicie lub częściowo zarusztowanych i z podrusztowymi rynnami lub tubami, gdzie 
spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu nienapowietrzanej cieczy, jak wspomniano wcześniej są 
Najlepszymi Dostępnymi Technikami wtedy, gdy są już zastosowane. Ta sama technika działająca  
z napowietrzaną cieczą nie jest Najlepszą Dostępną Techniką dla nowobudowanych systemów 
utrzymania z powodu gwałtownego wzrostu odoru, zużycia energii i obsługi. W przypadkach, gdy ta 
technika jest już zastosowana, jest uważana za Najlepszą Dostępną Technikę. 
 
Różne poglądy: 
Jeden z Krajów Członkowskich popiera wnioski zawarte w Najlepszych Dostępnych Technikach, ale  
z jego punktu widzenia następujące techniki są również BAT, w przypadku gdy te techniki są już 
zastosowane. Są również BAT kiedy dobudowa (w rozumieniu nowych budynków) jest planowana do 
wykonania z tym samym systemem (zamiast dwóch różnych systemów): 

• całkowicie lub częściowo zarusztowane podłogi ze spłukiwaniem stałej warstwy gnojowicy  
w kanałach podrusztowych przy użyciu napowietrzanej lub nienapowietrzanej cieczy.  

Dostarczone w raportach dane wykazują bardzo zmienne zakresy redukcji emisji w systemach 
stosujących ściółkę, dlatego dane w przyszłości muszą zostać rozwinięte tak, aby pozwalały na 
doradzanie, który z systemów opartych na ściółce jest Najlepszą Dostępną Techniką. Techniczna Grupa 
Robocza (TWG) wnioskuje jednak, że gdy używana jest ściółka razem z dobrymi praktykami, takimi jak 
posiadanie wystarczających ilości ściółki, częste jej zmienianie, zaprojektowanie wygodnych kojców  
i tworzenie stref funkcjonalnych, nie mogą być wykluczone z BAT. Przedstawiony poniżej system jest 
przykładem na to co może być BAT: 

• pełna betonowa podłoga ze ścielonym korytarzem zewnętrznym i systemem samospływu ściółki  

Systemy utrzymania świń; lochy wyproszone 

Obecnie stosowane systemy utrzymania dla wyproszonych loch to: 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i podrusztowym głębokim kanałem zbierającym  
• (to jest system referencyjny) 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i podrusztową pochylnią 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i połączeniem podrusztowych kanałów wodnych i gnojowicowych 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i systemem spłukiwania z podrusztowymi rynnami gnojowymi 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i podrusztową misą gnojowicową  
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą z panelami chłodzącymi powierzchnię nawozu 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą i zgarniakiem nawozu 

W Europie lochy wyproszone są utrzymywane głównie w kojcach z podłogami o metalowych i/lub 
plastikowych rusztach. W większości budynków lochy mają ograniczone możliwości ruchu, a prosięta 
chodzą dookoła luźno. Wiele budynków posiada kontrolowaną wentylację oraz często podgrzewane 
strefy dla prosiąt przez pierwsze kilka dni. Taki system z podrusztowym głębokim zbiornikiem na 
gnojowicę jest systemem referencyjnym. 

Różnice pomiędzy podłogami częściowo i całkowicie zarusztowanymi nie są zbyt wyraźne w przypadku 
loch wyproszonych, gdy lochy mają ograniczone możliwości ruchu. W obu przypadkach wydalanie 
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odchodów następuje w tej samej zarusztowanej strefie. Dlatego techniki redukcji emisji skupiają się 
głównie na przeróbkach zbiornika nawozowego. 

Najlepszą Dostępną Techniką jest kojec z całkowicie zarusztowaną podłogą wraz z: 
• połączeniem podrusztowych kanałów wodnych i nawozowych, lub 
• systemem spłukiwania z podrusztowymi rynnami gnojowymi, lub 
• podrusztową misą gnojowicową  

Systemy utrzymania z panelami schładzającymi powierzchnię nawozu wykorzystujące zamknięty system  
z pompami ciepła wypadają dobrze, jednak są systemami drogimi. Dlatego panele ochładzające nawóz 
powierzchniowo nie są Najlepszymi Dostępnymi Technikami dla nowobudowanych systemów 
utrzymania, ale jedynie wtedy są BAT gdy są już zainstalowane. W przypadku wstecznego dopasowania 
technika ta może być ekonomicznie uzasadniona i równie dobrze może być Najlepszą Dostępną 
Techniką, ale w takim przypadku decyzję podejmuje się w każdorazowo indywidualnie. 

Systemy podłóg częściowo zarusztowanych z podrusztowym zgarniakiem nawozu ogólnie przedstawiają 
się dobrze, ale trudna jest ich obsługa. Dlatego zgarniak nawozu nie jest Najlepszą Dostępną Techniką dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale jedynie wtedy są BAT gdy są już zainstalowane. 

Dla nowych obiektów następujące techniki nie są Najlepszą Dostępną Techniką: 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą i zredukowanym kanałem gnojowym, i 
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i podrusztową pochylnią.  

Jednak w przypadkach, gdy ta technika jest już zastosowana, jest ona BAT. Należy zauważyć, że w 
przypadku ostatniego systemu mogą się łatwo rozwijać muchy, o ile nie są podejmowane środki zaradcze. 

Dane muszą zostać opracowane tak, aby pozwalały na doradzanie, który z systemów opartych na ściółce 
jest Najlepszą Dostępną Techniką. Techniczna Grupa Robocza (TWG) wnioskuje jednak, że kiedy 
używana jest ściółka, razem z dobrymi praktykami, takimi jak posiadanie wystarczających ilości ściółki, 
częste jej zmienianie, zaprojektowanie wygodnych kojców i tworzenie stref funkcjonalnych, wtedy takie 
systemy nie mogą być wykluczone z BAT. 

Systemy utrzymania świń; warchlaki 
Obecnie stosowane systemy utrzymania dla warchlaków to: 

• kojce lub zagrody z całkowicie zarusztowaną podłogą, i z zagłębionym, głębokim kanałem 
zbierającym (uwaga: to jest system referencyjny) 

• kojce lub zagrody z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą z podrusztowym systemem 
podciśnieniowym do częstego usuwania gnojowicy 

• kojce lub zagrody z całkowicie zarusztowaną podłogą i betonową pochylnią do rozdzielania moczu  
i odchodów 

• kojce lub zagrody z całkowicie zarusztowaną podłogą i zgarniakiem w kanale gnojowym 
• kojce lub zagrody z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą ze spłukiwanymi 

rynnami/tubami podrusztowymi, gdzie spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu świeżej lub 
napowietrzanej gnojowicy 

• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą; system dwuklimatyczny 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą pochyloną lub wypukłą podłogą stałą 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą i płytkim kanałem gnojowym oraz kanałem na rozlaną 

wodę pitną 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą, z trójkątnymi metalowymi beleczkami oraz z kanałem 

gnojowym z rynnami 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą i zgarniakiem nawozu 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą, z trójkątnymi metalowymi beleczkami oraz z kanałem 

gnojowym ze skośnymi ścianami bocznymi 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą i panelami ochładzającymi powierzchnię gnojowicy 
• kojce z częściowo zarusztowaną podłogą z trójkątnymi beleczkami i przykrytym boksem 
• pełne podłogi betonowe ze słomą i naturalną wentylacją. 

Warchlaki są utrzymywane grupowo w kojcach lub zagrodach. W zasadzie usuwanie nawozu 
organicznego jest takie samo w kojcach, jak w zagrodach z podniesioną podłogą. Systemem 
referencyjnym jest kojec lub zagroda z całkowicie zarusztowaną podłogą, z plastikowymi lub 
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metalowymi rusztami i głębokim zbiornikiem gnojowym. Zakłada się że w zasadzie stopnie redukcji 
właściwe dla konwencjonalnych kojców dla warchlaków mogą być zastosowane do kojców z podniesioną 
podłogą, ale doświadczenia praktyczne z takimi zmianami nie zostały przedstawione. 

Najlepsza Dostępna Technika to kojec: 

• lub zagroda z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą z podrusztowym systemem 
podciśnieniowym do częstego usuwania gnojowicy, lub 

• zagroda z całkowicie zarusztowaną podłogą, gdzie pod spodem znajduje się betonowa pochyła 
podłoga do rozdzielania moczu i odchodów, lub 

• z częściowo zarusztowaną podłogą (system dwuklimatyczny), lub 
• z częściowo zarusztowaną metalową lub plastikową podłogą i pochyloną lub wypukłą podłogą stałą, 

lub 
• z częściowo zarusztowaną podłogą i płytkim kanałem oraz kanałem na rozlaną wodę pitną, lub 
• z częściowo zarusztowaną podłogą, z trójkątnymi metalowymi beleczkami oraz z kanałem gnojowym 

ze skośnymi ścianami bocznymi. 

Nowobudowane systemy utrzymania z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą  
i z podrusztowymi rynnami lub tubami, gdzie spłukiwanie jest wykonywane przy użyciu 
nienapowietrzanej cieczy są Najlepszymi Dostępnymi Technikami warunkowo. W przypadku, gdy 
gwałtowny wzrost odoru w następstwie spłukiwania nie spowoduje niezadowolenia sąsiadów, ta technika 
jest Najlepszą Dostępną Techniką w nowo budowanych systemach. W przypadkach, gdy ta technika jest 
już zastosowana, jest uważana za Najlepszą Dostępną Technikę (bezwarunkowo). 

Systemy utrzymania z panelami schładzającymi powierzchnię nawozu wykorzystujące zamknięty system  
z pompami ciepła wypadają dobrze, jednak są systemami drogimi. Dlatego panele ochładzające nawóz 
powierzchniowo nie są Najlepszymi Dostępnymi Technikami dla nowobudowanych systemów 
utrzymania, ale jedynie wtedy są BAT gdy są już zainstalowane. W przypadku wstecznego dopasowania 
technika ta może być ekonomicznie uzasadniona i równie dobrze może być Najlepszą Dostępną 
Techniką, ale w takim przypadku decyzję podejmuje się indywidualnie. 

Systemy podłóg całkowicie lub częściowo zarusztowanych z podrusztowym zgarniakiem nawozu ogólnie 
przedstawiają się dobrze, ale trudna jest ich obsługa. Dlatego zgarniak nawozu nie jest Najlepszą 
Dostępną Techniką dla nowobudowanych systemów utrzymania, ale jedynie wtedy jest BAT gdy jest już 
zainstalowany. 

Warchlaki są również utrzymywane na stałej podłodze betonowej ścielonej częściowo lub całkowicie. 
Nie ma jednak żadnych danych dostarczonych w raportach o emisji amoniaku, dotyczących tych 
systemów. Techniczna Grupa Robocza (TWG) wnioskuje jednak, że kiedy używana jest ściółka razem  
z dobrymi praktykami, takimi jak posiadanie wystarczających ilości ściółki, częste jej zmienianie, 
zaprojektowanie wygodnych kojców i tworzenie stref funkcjonalnych, wtedy takie systemy nie mogą być 
wykluczone z BAT. 
Przykładem Najlepszej Dostępnej Techniki jest: 

• naturalnie wentylowany kojec z całkowicie ścieloną podłogą. 
 

Woda dla świń i drobiu 

W utrzymaniu świń i drobiu woda jest używana do czyszczenia obiektów i pojenia zwierząt. 
Ograniczania spożycia wody przez zwierzęta nie rozpatrywano jako działania niepraktycznego. Będzie 
się ono zmieniać w zależności od diety i chociaż niektóre strategie produkcji zawierają ograniczenia 
dotyczące dostępności wody, stały dostęp do niej jest ogólnie uważany za konieczny. 

W praktyce stosowane są trzy typy systemów pojenia zwierząt: niskowydajne poidła kroplowe lub 
wysokowydajne poidła z miseczką naciekową, koryta wodne lub okrągłe poidła dla drobiu, a dla świń to: 
smoczkowe poidła w korytach lub miseczkach, koryta wodne lub poidła smoczkowe gryzione. Wszystkie 
z nich posiadają zalety i wady. Jednak nie jest dostępna wystarczająca ilość danych, aby wyciągać 
wnioski o stworzeniu Najlepszej Dostępnej Techniki. 

W czynnościach w których używana jest woda, Najlepsze Dostępne Techniki do redukcji zużycia wody 
to zastosowanie poniższych zasad: 
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• czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia dla zwierząt przy użyciu wysokociśnieniowych myjek po 
każdym cyklu produkcyjnym lub po każdej partii zwierząt. W utrzymaniu świń typowe spłukiwanie 
wodą ma miejsce w systemach gnojowicowych i dlatego jest ważne, aby znaleźć równowagę 
pomiędzy czystością i możliwie niskim zużyciem wody. W utrzymaniu drobiu ważne jest również 
znalezienie równowagi pomiędzy czystością i możliwie niskim zużyciem wody 

• przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej przeciwdziałające jej rozlewaniu 
• zachowywanie rejestrów zużycia wody, oraz 
• wykrywanie i naprawa przecieków. 

 

Energia dla świń i drobiu 

W produkcji drobiu i świń informacje o zużyciu energii skupiają się na ogrzewaniu i wentylacji.  

Najlepszą Dostępną Techniką dla drobiu i świń jest redukcja zużycia energii przez zastosowanie dobrych 
praktyk rolniczych w zaprojektowanych systemach utrzymania zwierząt oraz przez właściwe 
użytkowanie i konserwację budynków i wyposażenia. 

Jest wiele sposobów obniżenia ilości energii zużywanej na ogrzewanie i wentylację, które mogą być 
wykonywane jako część dziennych rozkładów zajęć. Wiele z tych punktów zostało wspomnianych  
w głównej części dokumentu. Kilka określonych Najlepszych Dostępnych Technik zostało 
wspomnianych poniżej: 

Najlepsze Dostępne Techniki do redukcji zużycia energii w utrzymaniu drobiu, to zastosowanie 
poniższych zasad: 

• izolacja budynków w regionach z niskimi temperaturami (wartość U = 0,4 W/m2/oC lub więcej) 
• optymalizacja projektu systemu wentylacji w każdym budynku dla zapewnienia właściwej kontroli 

temperatury i osiągnięcia minimalnej wymiany powietrza w zimie 
• unikanie oporów w systemach wentylacyjnych przez częste kontrolowanie i czyszczenie kanałów  

i wentylatorów, oraz 
• stosowanie oświetlenia niskoenergetycznego 

Najlepsze Dostępne Techniki do redukcji zużycia energii w utrzymaniu świń, to zastosowanie poniższych 
zasad: 

• stosowanie wentylacji naturalnej tam, gdzie jest to możliwe; to wymaga odpowiedniego projektu 
budynku i kojców (tj. mikroklimatu w kojcach) oraz planowania uwzględniającego przeważające 
kierunki wiatru dla poprawienia przepływu powietrza; stosowane tylko do nowych budynków 

• dla mechanicznie wentylowanych budynków: optymalizacja systemu wentylacji w każdym budynku 
dla zapewnienia właściwej kontroli temperatury i osiągnięcia minimalnej wymiany powietrza w 
zimie 

• dla mechanicznie wentylowanych budynków: unikanie oporów w systemach wentylacyjnych przez 
częste kontrolowanie i czyszczenie kanałów i wentylatorów, oraz 

• stosowanie oświetlenia niskoenergetycznego 
 

Magazynowanie odchodów od świń i drobiu 

Dyrektywa Azotanowa ustanowiła minimalne klauzule ogólnie odnoszące się do magazynowania nawozu  
w celu zapewnienia wszystkim wodom ogólnego poziomu ochrony przed zanieczyszczeniem i dodatkowe 
klauzule odnośnie magazynowania nawozu w wyznaczonych Strefach Wrażliwych na Azotany. Nie 
wszystkie klauzule w tej Dyrektywie są skierowane do tego dokumentu z powodu braku danych, ale tam 
gdzie są skierowane, Techniczna Grupa Robocza (TWG) zgadza się, że Najlepsze Dostępne Techniki dla 
zbiorników do magazynowania gnojowicy, pryzm obornikowych czy lagun gnojowicowych są 
jednakowo uzasadnione w i poza wyznaczonymi Strefami Wrażliwymi na Azot. 

BAT służą do projektowania urządzeń magazynujących nawóz od świń i drobiu z wystarczającą 
pojemnością tak, aby mogły przechować nawóz aż do momentu obróbki czy aplikacji na polu. 
Wymagana pojemność zależy od klimatu i okresów, w których aplikacja nawozu na pola jest niemożliwa. 
Dla nawozu od świń na przykład, pojemność może się różnić: dla nawozu produkowanego  
w gospodarstwie przez okres 4-5 miesięcy w klimacie śródziemnomorskim, czy okres 7-8 miesięcy  
w warunkach klimatu atlantyckiego lub kontynentalnego, aż do 9-12 miesięcy w strefach borealnych. Dla 
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odchodów od drobiu wymagana pojemność zależy od klimatu i okresów, w których aplikacja nawozu na 
pola jest niemożliwa. 

Dla pryzm obornika świńskiego, które są zawsze usytuowane albo w obiekcie lub na polu, Najlepszą 
Dostępną Techniką jest: 

• zastosowanie betonowej podłogi, z systemem gromadzenia i zbiornikiem na odcieki, i 
• lokowanie nowobudowanych stref magazynowania nawozu w miejscach, które w najmniejszym 

stopniu są uciążliwe dla odbiorców wrażliwych na odory, biorąc pod uwagę odległość źródła odoru 
i przeważające kierunki wiatrów. 

Jeśli konieczne jest przechowywanie pomiotu kurzego, Najlepszą Dostępną Techniką jest 
przechowywanie wysuszonego nawozu w budynkach z nienasiąkającą podłogą i dostateczną wentylacją. 

Do tymczasowego przechowywania nawozu świń czy drobiu na polu, Najlepsza Dostępna Technika to 
umiejscowienie pryzmy z dala od wrażliwych odbiorców, takich jak sąsiedzi czy cieki wodne  
(z uwzględnieniem kanałów drenażowych/melioracyjnych), do których odcieki mogą się przedostać. 

Najlepsza Dostępna Technika to magazynowanie gnojowicy świńskiej w betonowych lub stalowych 
zbiornikach, które spełniają następujące kryteria: 

• trwały zbiornik niepodatny na mechaniczne, termiczne i chemiczne wpływy 
• podstawa i ściany zbiornika są nieprzesiąkalne i zabezpieczone przeciwkorozyjnie 
• zbiornik jest opróżniany regularnie w celu przeglądu i konserwacji, najlepiej raz w roku 
• w wyjściach ze zbiornika zastosowano podwójne zawory  
• gnojowica jest mieszana tylko przed opróżnieniem zbiornika na przykład przed aplikacją. 

Najlepszą Dostępną Techniką jest przykrywanie zbiorników na gnojowicę według jednej  
z wymienionych opcji: 

• sztywna pokrywa, daszek albo namiot lub 
• pływające pokrycie, takie jak sieczka ze słomy, naturalny kożuch, brezent, folia, torf, keramzyt lub 

spienione polistyreny. 

Stosowane są wszystkie wymienione typy przykryć, choć posiadają one techniczne i eksploatacyjne 
ograniczenia. Oznacza to, że decyzja o tym jaki typ przykrycia wybrać zależy od konkretnej sytuacji. 

Laguna używana do magazynowania gnojowicy jest tak samo przydatna jak zbiornik na gnojowicę pod 
warunkiem, że posiada nieprzesiąkalną podstawę i ściany (odpowiednia zawartość gliny lub plastikowa 
wyściółka) w połączeniu z wykrywaniem przecieków i zastosowaniem przykrycia. 

Najlepszą Dostępną Techniką jest przykrywanie lagun, gdzie jest magazynowana gnojowica za pomocą 
jednego z podanych sposobów: 

• przykrycie plastikowe, lub 
• pływające przykrycie, takie jak sieczka ze słomy, lekkie konglomeraty gliniane lub naturalny 

kożuch. 

Stosowane są wszystkie wymienione typy przykryć, choć posiadają one techniczne i eksploatacyjne 
ograniczenia. Oznacza to, że decyzja o tym jaki typ przykrycia wybrać zależy od konkretnej sytuacji. 
W niektórych przypadkach może to być bardzo kosztowne lub technicznie niemożliwe aby zainstalować 
przykrycie na istniejącej lagunie. Koszt zainstalowania przykrycia dla bardzo dużych lagun czy lagun  
o nietypowych kształtach może być wysoki. Może być technicznie niemożliwe zainstalowanie przykryć, 
kiedy na przykład profile nabrzeża (nasypu) nie są przystosowane dla przymocowania pokrycia. 

 

Obróbka nawozu od świń i drobiu w gospodarstwie 

Obróbka nawozu przed lub zamiast aplikacji na pola może być przeprowadzona z następujących 
powodów: 

1. odzyskanie zgromadzonej energii (biogaz) z nawozu 
2. redukcja emisji odoru w czasie magazynowania i/lub aplikacji do gleby 
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3. obniżenie zawartości azotu w nawozie, w celu zapobiegania możliwości zanieczyszczenia wody  
i powietrza w wyniku aplikacji do gleby oraz redukcji odoru 

4. umożliwienie łatwego i bezpiecznego przetransportowania nawozu do odległych rejonów lub 
kiedy ma być on zastosowany w innych procesach. 

Wiele systemów obróbki nawozu jest stosowanych, chociaż większość gospodarstw w Unii jest zdolnych 
do zagospodarowania nawozu bez uciekania się do technik opisanych poniżej. Poza obróbką w obrębie 
gospodarstwa, nawóz od świń czy drobiu może być również (następnie) obrabiany poza gospodarstwem  
w obiektach przemysłowych takich jak spalarnie, kompostownie czy suszarnie nawozu. Ocena obróbki 
poza gospodarstwem nie jest analizowana w tym Dokumencie. 

Stosowane techniki do obróbki nawozu w obrębie gospodarstwa to: 
• separacja mechaniczna 
• napowietrzanie gnojowicy 
• obróbka biologiczna gnojowicy świńskiej 
• kompostowanie nawozu stałego 
• kompostowanie nawozu kurzego z korą sosnową 
• beztlenowa obróbka nawozu 
• beztlenowe laguny 
• odparowanie i suszenie gnojowicy świńskiej 
• spopielanie nawozu od brojlerów 
• stosownie dodatków do nawozu 

Ogólnie obrabianie nawozu w obrębie gospodarstwa jest Najlepszą Dostępną Techniką tylko pod 
pewnymi warunkami (tzn. jest warunkowo BAT). Warunki obróbki nawozu w obrębie gospodarstwa, 
które determinują czy technika jest BAT zależą od czynników takich jak dostępność gruntów, lokalne 
nadwyżki lub zapotrzebowanie składników pokarmowych, pomoc techniczna, rynki zbytu zielonej 
energii i lokalne przepisy. 

Tabela 2 pokazuje kilka przykładów BAT dla obróbki nawozu od świń. Lista nie jest wyczerpana, a inne 
techniki mogą być Najlepszymi Dostępnymi Technikami pod pewnymi warunkami. Jest również 
możliwe, że wybrane techniki są także BAT pod innymi warunkami. 
 

Pod następującymi warunkami Przykład co jest Najlepszą Dostępną 
Techniką: 

• gospodarstwo jest usytuowane w strefie z nadwyżką składników 
pokarmowych, ale występuje wystarczająca ilość gruntu w 
sąsiedztwie gospodarstwa (ze zmniejszoną zawartością składników 
pokarmowych), aby rozlewać płynną frakcję nawozu, i 

• frakcja stała może być rozrzucana na terenach odległych z 
zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe lub wykorzystana do 
innych procesów 

mechaniczna separacja gnojowicy świń przy 
użyciu zamkniętego systemu 
(np. wirówka lub prasa śrubowa) do 
minimalizowania emisji amoniaku 
(Sekcja 4.9.1.) 

• gospodarstwo jest usytuowane w strefie z nadwyżką składników 
pokarmowych, ale występuje wystarczająca ilość gruntu w 
sąsiedztwie gospodarstwa, aby rozlewać obrobioną gnojowicę, i 

• frakcja stała może być rozrzucana na terenach odległych z 
zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe, i 

• rolnik otrzyma pomoc techniczną do właściwej eksploatacji 
instalacji obróbki tlenowej nawozu 

 

mechaniczna separacja gnojowicy świń przy 
użyciu zamkniętego systemu (np. wirówka 
lub prasa śrubowa) do minimalizowania 
emisji amoniaku, następująca po obróbce 
tlenowej frakcji płynnej (Sekcja 4.9.3.) gdzie 
tlenowa obróbka jest dobrze kontrolowana, 
wtedy produkcja amoniaku i N2O jest 
zminimalizowana  

• jest rynek zbytu na zieloną energię, i 
• lokalne przepisy pozwalają na współfermentację (innych) 

organicznych produktów odpadowych oraz aplikację do gleby 
produktów trawienia 

beztlenowa obróbka nawozu w instalacjach 
biogazowych (Sekcja 4.9.6.) 

Tabela 2. Przykłady warunkowych BAT w obróbce nawozu świńskiego w obrębie gospodarstwa 
 
Przykładem warunkowych Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w obróbce nawozu kurzego jest: 
• zastosowanie zewnętrznego tunelu suszącego z perforowanym przenośnikiem taśmowym, kiedy 

system utrzymania dla niosek nie zawiera systemu suszenia nawozu lub innej techniki redukcji 
emisji amoniaku. 
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Aplikacja do gleby nawozu od świń i drobiu 

Ogólnie 
Dyrektywa Azotanowa ustanowiła minimalne klauzule odnośnie aplikacji nawozu do gleby w celu 
zapewnienia wszystkim wodom właściwego poziomu ochrony przed zanieczyszczeniem związkami 
azotu, i dodatkowe klauzule odnośnie aplikacji nawozu do gleby w wyznaczonych Strefach Wrażliwych. 
Nie wszystkie klauzule w tej Dyrektywie są skierowane do tego dokumentu z powodu braku danych, ale 
tam gdzie są skierowane, Techniczna Grupa Robocza (TWG) zgadza się, że Najlepsze Dostępne Techniki 
dla nawożenia gleby są jednakowo uzasadnione w i poza wyznaczonymi Strefami Wrażliwymi. 

Jest wiele różnych etapów w procesie od przed-produkcji nawozu, do po-produkcji i ostatecznie aplikacji 
do gleby, gdzie emisje mogą być redukowane i/lub kontrolowane. Różne techniki, które są Najlepszymi 
Dostępnymi Technikami i mogą być zastosowane na różnych etapach w procesie obróbki, zostały 
wypunktowane poniżej. Zasada BAT jest oparta na wykonywaniu wszystkich następujących 4 działań: 

• stosowanie pomiarów zasobności w składniki pokarmowe 
• bilansowanie nawozu który będzie zaaplikowany na dostępnych terenach z wymaganiami plonów  

i - jeśli stosowany z innymi nawozami 
• zarządzanie aplikacją nawozu do gleby, i 
• używanie jedynie tych technik, które są BAT dla aplikacji nawozu do gleby.  

Najlepszą Dostępną Techniką jest minimalizowanie emisji z nawozu do gleby i wód gruntowych poprzez 
równoważenie ilości nawozu z wymaganiami przewidywanych plonów (azot i fosfor oraz zasoby 
minerałów z gleby i nawożenia). Są dostępne różne narzędzia do bilansowania całkowitego 
zapotrzebowania gleby i roślinności do całkowitej wydajności nawozu, takie jak bilans składników 
pokarmowych gleby lub przez wskaźniki liczby zwierząt dla dostępnego areału. 
Najlepsza Dostępna Technika to wzięcie pod uwagę właściwości danego areału na którym 
aplikujemy nawóz; w szczególności warunki glebowe, typ gleby i nachylenie, warunki klimatyczne, 
opady  
i nawodnienie, przeznaczenie areału i praktyki rolnicze uwzględniające zmianowanie. Najlepszą 
Dostępną Techniką jest redukcja zanieczyszczeń wody poprzez stosowanie następujących zasad: 

• nie aplikować nawozu na pole kiedy ziemia jest: 
• nasycona wodą 
• zalana 
• zamarznięta 
• przykryta śniegiem 

• nie aplikować nawozu na stromo pochylonych polach 
• nie aplikować nawozu na obszarach przylegających do jakiegokolwiek cieku wodnego 

(pozostawiając nienawieziony pas gruntu) 
• rozrzucać nawóz tak nisko jak to możliwe przed momentem maksymalnego wzrostu plonów, gdy 

występuje zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 

Najlepszą Dostępną Techniką do redukcji niedogodności związanych z odorem jest zadawanie 
nawozu do gleby, kiedy sąsiedzi nie będą narażani, stosując się do następujących zasad: 

• zadawanie nawozu w porze dnia, kiedy jest najbardziej prawdopodobne, że ludzi nie ma w domach, 
podczas weekendów czy wakacji, i 

• zwracanie uwagi na kierunek wiatru w stosunku do domów sąsiadów. 

Nawóz może być obrabiany w celu minimalizacji emisji odoru, co pozwoli na większą elastyczność  
w określaniu dogodnych miejsc i warunków pogodowych na jego aplikację do gleby. 
 
 

Emisje amoniaku do powietrza spowodowane aplikacją nawozu mogą być redukowane przez 
wybranie odpowiedniego sprzętu. Zalecaną techniką jest stosowanie wozu asenizacyjnego, po 

Nawóz od świń 
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którym nie następuje szybka inkorporacja. Techniki aplikacji nawozu do gleby, które redukują 
emisję amoniaku redukują również emisje odoru. 
Każda technika ma swoje ograniczenia i nie nadaje się do stosowania we wszystkich okolicznościach 
i/lub na wszystkich rodzajach gleb. Techniki iniekcji gnojowicy wykazują najwyższe redukcje, ale 
technika rozlewania gnojowicy na powierzchnię gleby po której następuje inkorporacja może dawać takie 
same redukcje. Wymaga ona jednak dodatkowego nakładu pracy (kosztów) energii i stosowana jest 
jedynie do gruntów ornych, które mogą być łatwo uprawiane. Wnioski z Najlepszych Dostępnych 
Technik zostały przedstawione w Tabeli 3. Osiągnięte poziomy są specyficzne dla miejsca zastosowania  
i służą tylko za ilustrację potencjału redukcji. 

Większość członków Technicznej Grupy Roboczej (TWG) zgadza się, że zarówno iniekcje jak  
i rozlewanie pasmowe i inkorporacja (jeśli gleba może być łatwo uprawiana) w przeciągu 4 godzin jest 
Najlepszą Dostępną Techniką do stosowania gnojowicy na gruntach ornych, jednak ostatecznie zdania 
były podzielone (zobacz poniżej). 

Techniczna Grupa Robocza (TWG) zgadza się również, że do aplikowania gnojowicy do gleby, 
tradycyjne rozlewacze nie są BAT. Jednak cztery z krajów członkowskich zaproponowały, że tam gdzie 
zadawanie jest wykonywane przy niskich trajektoriach i przy niskim ciśnieniu (do tworzenia wielkich 
kropli; przez to unika się atomizacji i porywania przez wiatr) i gnojowica jest przykrywana glebą tak 
szybko jak to możliwe (w ostateczności w przeciągu 6 godzin), lub jest aplikowana do rosnących na 
gruntach ornych plonów, te połączenia technik stanowią BAT. Techniczna Grupa Robocza nie osiągnęła 
konsensusu w tym ostatnim wniosku. 

Żadne techniki redukcji przy rozrzucaniu nawozu stałego nie zostały zaproponowane. Jeśli chodzi  
o redukcję emisji amoniaku w nawożeniu nawozem stałym, ważnym czynnikiem jest inkorporacja 
a nie technika rozrzucania nawozu. Dla pastwisk i łąk inkorporacja jest niemożliwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Różne poglądy: 

1. Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że pasmowe zadawanie gnojowicy od świń na 
grunty orne, po którym następuje inkorporacja są Najlepszą Dostępną Techniką. W ich opinii 
stosowanie samego pasmowego rozlewania, z którym związana jest redukcja emisji o 30-40% jest BAT 
dla zadawania gnojowicy na gruntach ornych. Ich argumentem jest to, że pasmowe rozlewanie już 
osiąga rozsądne redukcje emisji i to, że dodatkowa obsługa wymagana do inkorporacji jest trudna do 
organizacji, a dodatkowa redukcja która może być osiągnięta nie przeważa nad dodatkowymi kosztami. 

2. Inny punkt widzenia dotyczy inkorporacji obornika od świń. Dwa kraje członkowskie nie 
popierają wniosku, że inkorporacja obornika świńskiego tak szybko jak to możliwe (w ostateczności w 
przeciągu 12 godzin) jest BAT. Z ich punktu widzenia inkorporacja w przeciągu 24 godzin, z którą 
związana jest redukcja emisji o 50% jest Najlepszą Dostępną Techniką. Ich argumentem jest to, że 
dodatkowa redukcja emisji amoniaku, która może być osiągnięta, nie przeważa nad dodatkowymi 
kosztami  
i sprawia trudności w logistyce organizacji inkorporacji w krótszym czasie. 

 
 
 
Przeznaczenie 

gruntu BAT Redukcja emisji Rodzaj 
nawozu Zastosowalność 

łąka/pastwisko i pole 
uprawne z roślinami 
poniżej 30 cm 

wąż wleczony 
(rozlewanie 
pasmowe) 

30 % 
może być niższa gdy 

wysokość trawy 
 >10 cm 

 
gnojowica 

nachylenie (<15 % dla cysterny, 25 % 
dla systemu centralnego); nie dla 
lepkiej gnojowicy lub z dużą 
zawartością słomy, wymiary  
i ukształtowanie pola są ważne 
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głównie użytki 
zielone 

redlica stopkowa 
(rozlewanie 
pasmowe) 

 
40 % 

 
gnojowica 

nachylenie (<20 % dla cysterny, 30 % 
dla systemu centralnego); nie lepka 
gnojowica, wymiary i ukształtowanie 
pola, trawa niższa niż 8 cm 

użytki zielone płytka iniekcja 
(otwarty rowek) 

 
60 % 

 
gnojowica 

nachylenie <12 %, większe 
ograniczenia dla typu gleby i 
warunków, nie dla lepkiej gnojowicy 

głównie użytki 
zielone, grunty orne 

głęboka iniekcja 
(zamknięty rowek) 

 
80 % 

 
gnojowica 

nachylenie <12 %, większe 
ograniczenia dla typu gleby i 
warunków, nie dla lepkiej gnojowicy 

grunty orne rozlewanie pasmowe  
i inkorporacja w ciągu  
4 godzin 

 
80 % 

 
gnojowica 

Inkorporacja jest stosowana tylko dla 
gruntu łatwo uprawianego, w innych 
przypadkach Najlepsza Dostępna 
Technika to rozlewanie pasmowe bez 
inkorporacji 

grunty orne inkorporacja tak szybko 
jak to możliwe, w 
ostateczności w 
przeciągu 12 godzin 

W przeciągu 
4 godz.: 80 % 

12 godz.: 60-70 % 

obornik od 
świń 

tylko dla gruntów które są łatwo 
uprawiane 

Tabela 3. Najlepsza Dostępna Technika narzędzi do aplikacji nawozu od świń 
 
 
 
Nawóz od drobiu 

Nawóz od drobiu ma wysoką zawartość dostępnego azotu i dlatego ważne jest uzyskanie równomiernego 
rozrzutu oraz właściwej dawki. Pod tym względem rozrzutniki typu rotacyjnego są niedoskonałe. 
Rozrzutniki z tylnym rozrzutem i dwutarczowe są znacznie lepsze. Do mokrego nawozu od drobiu  
(< 20 % suchej masy) z systemów klatkowych, tak jak opisano w Sekcji 4.5.1.4, zadawanie pasowe przy 
niskich trajektoriach i przy niskim ciśnieniu jest jedyną stosowaną techniką aplikowania nawozu. Jednak 
żadne wnioski o tym, która z technik aplikacji jest Najlepszą Dostępną Techniką, nie zostały wyciągnięte. 
Jednak dla redukcji emisji amoniaku z nawożenia nawozem od drobiu, ważnym czynnikiem jest 
inkorporacja, a nie technika aplikacji. Dla użytków zielonych inkorporacja jest niemożliwa.  

 

Najlepsza Dostępna Technika (BAT) w nawożeniu mokrym lub suchym pomiotem od drobiu to 
inkorporacja w przeciągu 12 godzin. Inkorporacja może być stosowana tylko na gruntach ornych, które są 
łatwo uprawialne. Osiągana redukcja emisji to 90 %, ale zależy ona bardzo od miejsca zastosowania  
i służy tylko za ilustrację potencjałów redukcji. 

Różne poglądy:  

Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że inkorporacja stałego nawozu od drobiu w przeciągu  
12 godzin jest BAT. Z ich punktu widzenia inkorporacja w przeciągu 24 godzin, z którą związana jest 
redukcja emisji o 60-70 % jest Najlepszą Dostępną Techniką. Ich argumentem jest to, że dodatkowa 
redukcja emisji amoniaku, która może być osiągnięta nie przeważa nad dodatkowymi kosztami i sprawia 
trudności w logistyce organizacji inkorporacji w krótszym czasie. 
 

 

Wnioski końcowe 
Właściwością tej pracy jest to, że potencjał redukcji emisji amoniaku, związany z technikami opisanymi  
w Rozdziale 4, został podany jako redukcje względne (w %) w stosunku do techniki referencyjnej. 
Wynika to z faktu, iż inwentarskie poziomy zużycia i emisji zależą od wielu czynników, takich jak rasa 
zwierząt, zróżnicowanie dawek paszowych, faza produkcji i zastosowany system zarządzania, jak 
również od innych czynników takich jak klimat czy właściwości gleby. W konsekwencji całkowite 
wartości emisji amoniaku z zastosowanych technik takich jak systemy utrzymania, przechowywania 
nawozu oraz aplikacji do gleby, będą obejmowały bardzo szeroki zakres i spowodują utrudnienia  
w interpretacji całkowitych poziomów. Dlatego preferowane jest stosowanie poziomów redukcji emisji 
amoniaku wyrażonych w procentach. 
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Poziom porozumienia 

Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach (BREF) został poparty przez większość 
członków Technicznej Grupy Roboczej (TWG), chociaż w pięciu wnioskach Najlepszych Dostępnych 
Technik zostały odnotowane podzielone opinie. Dwie pierwsze dotyczą systemów utrzymania 
stosowanych dla luźnych/prośnych loch i tuczników. Trzecia dotyczy pasmowego nawożenia gnojowicą 
świńską po którym następuje inkorporacja. Czwarta i piąta dotyczy czasu mijającego pomiędzy 
nawożeniem a inkorporacją obornika od świń i drobiu. Wszystkie z pięciu podzielonych opinii są 
szczegółowo opisane w tym streszczeniu wykonawczym. 
 
Zalecenia do przyszłej pracy 
W przyszłych przeglądach Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach (BREF), 
wszyscy członkowie Technicznej Grupy Roboczej (TWG) i zainteresowane grupy powinny kontynuować 
zbieranie danych w formie, która będzie łatwa do porównania, na obecnych poziomach emisji, zużycia  
i w osiągnięciach technik, biorąc pod uwagę określenie Najlepszej Dostępnej Techniki. W monitorowaniu 
bardzo niewiele informacji zostało udostępnionych i to powinno zostać uznane za kluczową kwestię  
w przyszłym przeglądzie BREF. Kilka innych specyficznych obszarów, gdzie dane i informacje zostały 
pominięte lub przeoczone to:  

• wzbogacone systemy klatkowe dla niosek 
• indyki, kaczki i perliczki 
• stosowanie ściółki w utrzymaniu świń 
• koszty związane i wyposażenie do dozowania w wielofazowym karmieniu świń i drobiu 
• techniki do obróbki nawozu w obrębie gospodarstwa; potrzebują dalszego kwalifikowania   

i obliczenia pozwalającego na lepszą ocenę dla uznania za Najlepszą Dostępną Technikę 
• użycie dodatków do nawozu 
• hałas, energia, zużyta woda i odpady 
• kwestie takie jak zawartość suchej masy nawozu i nawadnianie 
• oszacowanie odległości do cieków wodnych przy zadawaniu nawozu do gleby 
• oszacowanie nachylenia pól przy zadawaniu nawozu do gleby 
• zrównoważone techniki osuszania 

W tym dokumencie dobrostan zwierząt został wzięty pod uwagę. Jednak korzystne będzie rozwinięcie 
kryteriów oceny odnośnie aspektów dobrostanu zwierząt w systemach utrzymania. 
 
 
Proponowane tematy do przyszłych projektów badawczo-rozwojowych (R&D) 

Sekcja 6.5 w głównej części tego dokumentu przedstawia listę około trzydziestu tematów, które mogą 
być wzięte pod uwagę jako przyszłe tematy projektów badawczo-rozwojowych. 

Komisja Europejska wprowadza i popiera, poprzez swoje programy RTD, serie projektów w połączeniu  
z technologiami oczyszczania, obróbki pojawiających się ścieków i technologii recyklingu oraz strategii 
zarządzania. Potencjalnie projekty te mogą dostarczyć użytecznego wkładu do przyszłej rewizji 
Dokumentu Referencyjnego. Czytający są zatem zachęcani do informowania EIPPCB o jakichkolwiek 
wynikach badań, które są istotne dla zakresu tego dokumentu (zobacz również wstęp tego dokumentu). 
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PRZEDMOWA 
 
1. Status dokumentu 
O ile nie określono inaczej, odniesienie do �Dyrektywy� w tym dokumencie oznacza Dyrektywę Rady 
96/61/EC o zintegrowanym zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń. Jeśli Dyrektywa ma zastosowanie 
bez szkody dla klauzul Wspólnoty o zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy, ten dokument ma je 
również. 

Ten dokument zawiera część serii prezentowanych wyników wymiany informacji pomiędzy krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej i przedsiębiorstwami zainteresowanymi najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT), związanymi z monitorowaniem i ich rozwijaniem. Został opublikowany przez 
Komisję Europejską stosownie do Artykułu 16(2) Dyrektywy i w związku z tym musi być brany pod 
uwagę w zgodzie z Aneksem IV Dyrektywy, gdzie zdefiniowano �najlepszą dostępną technikę�. 
  
 

2. Istotne zobowiązania prawne Dyrektywy IPPC oraz definicja BAT 
Aby pomóc czytelnikowi w zrozumieniu prawnego kontekstu, w którym ten dokument został 
sporządzony, kilka najbardziej istotnych klauzul Dyrektywy IPPC, zawierających definicję terminu 
�najlepsze dostępne techniki� zostało opisanych w tym wstępie. Ten opis jest niekompletny i został 
przedstawiony tylko dla informacji. Nie posiada wartości prawnej i w żaden sposób nie zmienia ani nie 
narusza klauzul Dyrektywy. 
 
Celem Dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń biorących się  
z działalności Opisanej w Aneksie I, prowadzącego do wysokiego poziomu zabezpieczenia środowiska 
jako całości. Podstawy prawne Dyrektywy odnoszą się do ochrony środowiska. Jej uprawomocnienie 
powinno również brać pod uwagę cele innych Wspólnot, takie jak konkurencyjność przemysłu 
Wspólnoty i tym samym przyczyniać się do ich zrównoważonego rozwoju. 
 
Uszczegółowiając, prowadzi to do systemu zezwoleń dla pewnych kategorii obiektów przemysłowych 
wymagających zarówno operatów jak i regulacji do podejścia zintegrowanego, ogólnego spojrzenia na 
potencjały zanieczyszczenia i zużycia obiektów/instalacji. Ogólnym celem takiego zintegrowanego 
podejścia musi być polepszenie zarządzania i kontroli procesów przemysłowych, aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony dla środowiska jako całości. Głównym punktem tego podejścia jest nadrzędna zasada 
podana w Artykule 3, że użytkownicy powinni podjąć wszystkie dostępne środki zapobiegania 
zanieczyszczeniom, w szczególności przez stosowanie najlepszych dostępnych technik umożliwiających 
im polepszanie stanu środowiska. 
 
Termin �najlepsze dostępne techniki� jest zdefiniowany w Artykule 2(11) Dyrektywy jako �najbardziej 
efektywny i zaawansowany etap w rozwoju działań i metod ich wykonywania, który wykazują 
praktyczną ciągłość poszczególnych technik, dostarczając podstaw granicznych wartości emisji w celu 
zapobiegania, a tam gdzie to niemożliwe, ogólnie do redukowania emisji i wpływu na środowisko jako 
całości.� Artykuł 2(11) idzie dalej wyjaśniając jeszcze bardziej tą definicję następująco: 

�techniki� zawierają zarówno technologię użytą jak i sposób w jaki obiekty są zaprojektowane, 
wybudowane, utrzymywane, obsługiwane i wyłączane z użytkowania. 
 
�dostępne� techniki to te rozwijane na skalę, która pozwala na wprowadzenie w życie w określonym 
sektorze przemysłowym, pod różnymi warunkami technicznymi i ekonomicznymi, biorąc pod uwagę 
koszty i korzyści, czy techniki nie są używane lub produkowane w obrębie kraju członkowskiego,  
o których mowa tak długo jak długo są one dostępne dla użytkownika; 
 
�najlepsze� znaczy bardziej efektywne w osiąganiu ogólnego wysokiego poziomu ochrony środowiska 
jako całości. 
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Ponadto Aneks IV Dyrektywy zawiera listę �okoliczności, które należy wziąć pod uwagę głównie lub  
w określonych przypadkach, kiedy wyznaczamy najlepsze dostępne techniki ... rozważyć przewidywane 
koszty i zyski stopnia i zasad zabezpieczenia oraz ochrony�. Te okoliczności zawierają informację 
opublikowaną przez Komisję w załączniku do Artykułu 16(2). 

Kompetentne władze odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń są zobowiązane do wzięcia pod uwagę 
głównych zasad zawartych w Artykule 3, które określają warunki pozwolenia. Te warunki muszą 
obejmować wartości ograniczenia emisji, uzupełnione lub zastąpione w miejscu odpowiedniego 
równoważnego parametru lub stanu technicznego. W zgodzie z Artykułem 9(4) Dyrektywy te wartości 
ograniczenia emisji, parametry równoważne i stan techniczny muszą bez szkody dla podporządkowania 
się standardom jakości środowiska być bazą dla najlepszych dostępnych technik, bez nakazów użycia 
jakiejkolwiek techniki czy określonej technologii, ale biorąc pod uwagę warunki techniczne omawianego 
obiektu, jego geograficzne umiejscowienie oraz lokalne warunki środowiskowe. We wszystkich 
przypadkach warunki pozwolenia muszą zawierać klauzule o minimalizacji długoterminowej lub 
transgranicznych zanieczyszczeń i muszą zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska jako całości. 

Kraje Członkowskie są zobligowane, zgodnie z Artykułem 11 Dyrektywy do zapewnienia, że 
kompetentne władze podążają lub zostały poinformowane o postępach w najlepszych dostępnych 
technikach. 
 
 

3. Cele tego dokumentu 

Artykuł 16(2) Dyrektywy wymaga od Komisji zorganizowania � wymiany informacji pomiędzy Krajami 
Członkowskimi i przemysłem zainteresowanymi najlepszymi dostępnymi technikami, związanymi  
z monitorowaniem i rozwijaniem ich�, oraz do publikowania wyników tej wymiany. 

Cel tej wymiany informacji jest podany w wyszczególnieniu 25 Dyrektywy które mówi, że � rozwój  
i wymiana informacji na poziomie Wspólnoty o najlepszych dostępnych technikach pozwoli przywrócić 
techniczną nierównowagę we Wspólnocie, będzie przyczyniało się do rozpowszechniania w skali 
światowej wartości ograniczonych i technik używanych we Wspólnocie oraz będzie pomocne krajom 
członkowskim w wydajnym wprowadzaniu Dyrektywy.� 

Komisja (DG Środowiskowa) ustanowiła forum wymiany informacji (IEF) do pomocy w pracy nad 
Artykułem 16(2) oraz kilka technicznych grup roboczych obejmujących reprezentacje z krajów 
członkowskich i przemysłu jakich wymagano w Artykule 16(2). 

Celem tej serii dokumentów jest odzwierciedlenie obecnej wymiany informacji, która miała miejsce jak 
wymagano w Artykule 16(2) oraz przedstawienie zalecanych informacji dla kompetentnych władz, które 
muszą być wzięte pod uwagę w czasie wydawania warunków zezwoleń. Przez przedstawienie zalecanych 
informacji zainteresowanym najlepszymi dostępnymi technikami, ten dokument posłużyć może jako 
wartościowe narzędzie do kierowania stanem środowiska. 
 
 
4. Statusy informacji 
Ten dokument prezentuje streszczenie informacji zgromadzonych z licznych źródeł, włączając  
w szczególności ekspertyzy grup ustanowionych do pomocy Komisji w jej pracach i weryfikowanych 
przez obsługę Komisji. Wszystkie artykuły zostały potwierdzone i zaakceptowane. 
 
 
5. Jak rozumieć i stosować ten dokument 

Informacje przedstawiono w tym dokumencie z zamiarem ich użycia jako wkładu do określania 
Najlepszej Dostępnej Techniki w określonych przypadkach. Określenie BAT i ustanowienie opartych na 
BAT warunków zezwoleń, powinno zawsze brać pod uwagę ogólne cele dla osiągnięcia wysokiego 
poziomy ochrony środowiska jako całości. 
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Reszta paragrafu opisuje rodzaj informacji jakie są podane w każdej sekcji tego dokumentu. 
 
Rozdział 1 przedstawia ogólne informacje na poziomie Europy o wybranych sektorach rolnictwa, 
włącznie z danymi ekonomicznymi, poziomami konsumpcji i produkcji jaj, drobiu i wieprzowiny, jak 
również informacje o wybranych wymaganiach prawnych. 
 
Rozdział 2 opisuje systemy produkcji i techniki, które są powszechnie stosowane w Europie. Ten rozdział 
określa podstawy dla systemów referencyjnych opisanych w Rozdziale 4, z określeniem technik redukcji 
dla poprawy stanu środowiska. Nie jest zamierzonym przedstawianie tylko technik zalecanych, ani 
objęcie wszystkimi modyfikacjami techniki, która może być stosowana w praktyce. 
 
Rozdział 3 dostarcza danych i informacji o obecnych emisjach i poziomach zużycia, odzwierciedlając 
sytuację w istniejących obiektach w czasie kiedy dokument był opracowywany. Próbuje przedstawić 
czynniki, które stanowią o zmienności poziomów emisji i zużycia. 
 
Rozdział 4 opisuje techniki, które są uważane za najbardziej istotne dla określania Najlepszej Dostępnej 
Techniki i oparte na BAT warunków zezwoleń. Ten dział zawiera poziomy emisji i zużycia, uważane za 
osiągalne przy użyciu tej techniki; kilka rodzajów kosztów i interakcji związanych z zastosowaniem, jak 
również zakres, w którym technika jest przydatna w skali obiektów wymagających pozwoleń IPPC  
(np. nowe, istniejące, małe lub wielkie obiekty). Techniki które są ogólnie postrzegane jako przestarzałe 
nie zostały włączone. 
 
Rozdział 5 prezentuje techniki oraz poziomy emisji i zużycia, które są uważane za zgodne z Najlepszą 
Dostępną Techniką w ogólnym sensie. Propozycją jest to, aby dostarczyć wskazówek ogólnych odnośnie 
poziomów emisji i zużycia, które mogą być uważane jako właściwy punkt zalecany, pomocny  
w określaniu opartych na BAT warunków zezwoleń lub do ustanowienia ogólnych reguł obowiązujących 
w ramach Artykułu 9(8). Powinno być podkreślone, że ten dokument nie proponuje wartości ograniczeń 
emisji. Określenie właściwych warunków zezwoleń będzie wymagało wzięcia pod uwagę lokalnych, 
miejscowo specyficznych czynników, takich jak warunki techniczne obiektów, ich lokalizacja 
geograficzna oraz lokalne warunki środowiskowe. W przypadku obiektów istniejących, możliwości 
techniczne i ekonomiczne utrzymania się na rynku również powinny być wzięte pod rozwagę. Nawet 
pojedynczy cel zapewnienia wyższego poziomu ochrony dla środowiska jako całości będzie często 
wymagał wykonania oceny różnych typów wpływu na środowisko i ten sąd często będzie ulegał 
wpływowi lokalnych warunków. 
 
Chociaż dokument opracowano dla kilku z powyższych zagadnień, nie jest możliwe aby wszystkie z nich 
zostały w pełni opisane w tym dokumencie. Techniki i poziomy prezentowane w Rozdziale 5 będą zatem 
niekoniecznie właściwe dla wszystkich obiektów. Z drugiej strony zobligowanie do osiągnięcia wysokich 
poziomów ochrony środowiska, włączając minimalizację długoterminowych lub transgranicznych 
zanieczyszczeń sugeruje, że warunki zezwoleń nie mogą być ustalone na podstawie warunków wyłącznie 
lokalnych. Tak więc sprawą najwyższej wagi jest to, aby informacje zawarte w tym dokumencie były 
uwzględniane przez kompetentne władze. 
 
Ponieważ najlepsze dostępne techniki zmieniają się nieustannie, ten dokument będzie na bieżąco 
przeglądany i uaktualniany. 
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ZAKRES PRACY 

 
 
Zakres BREF dla intensywnego chowu oparty jest na sekcji 6.6 Aneksu I Dyrektywy IPPC 96/61/EC  
i dotyczy �Instalacji do intensywnego chowu drobiu lub świń, posiadających więcej niż: 
 
(d) 40000 stanowisk dla drobiu, 
(e)   2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub, 
(f)     750 stanowisk dla loch�. 
 
Dyrektywa nie definiuje zakresu pojęcia �drób�. W dyskusji ekspertów zaproponowano, aby jako drób 
traktować: 

• kurczęta, kury nioski i brojlery, 
• indyki,  
• kaczki,  
• perliczki. 

Jakkolwiek, ograniczone informacje dotyczyły kaczek i perliczek i dlatego są one dyskutowane jedynie 

pobieżnie.  

Wylęg nie wchodzi w skład zagadnienia drobiu i jako taki z chowem niosek i brojlerów związany jest 

jako oddzielne zagadnienie. 

Dyrektywa rozróżnia fermy tuczu świń i fermy z lochami. W praktyce występują fermy o cyklu 
zamkniętym, posiadające lochy i tuczniki. W Aneksie I zawarto zakresy i progi dla obu sektorów 
produkcji (cykl otwarty i zamknięty), ale wpływ takich ferm na środowisko jest podobny, co 
zdefiniowano w Aneksie I. TWG przyjęła, że fermy dla loch oraz warchlaków/tuczników, pracujące  
w cyklach otwartych i zamkniętych zawierają się w zakresie tego opracowania, co ma na celu 
identyfikację stosowanych technologii redukcyjnych oraz ocenę BAT.  

Chów świń dotyczy odchowu prosiąt, których tucz rozpoczyna się przy masie ciała w zakresie 25-35 kg 
żywej masy ciała. Chów loch dotyczy krycia, ciąży i porodu (włączając prosięta), i loszek 
(remontowych). 

Zgodnie z artykułem 2.3 Dyrektywy 96/61/EC, ferma jest traktowana jako instalacja, w skład której 
wchodzi wiele urządzeń technicznych, powiązanych ze sobą technologicznie. 
Dla potrzeb tego opracowania Grupa Robocza ujęła również istotne rozwiązania, które nie zawsze 

wchodzą w zakres tak rozumianej instalacji zgodnej z IPPC. Przykładowo szczegółowo uwzględniono 

rozprowadzanie odchodów zwierzęcych, także uwzględniono to, że rozprowadzanie gnojowicy 

wykonywane jest przez jednostkę zewnętrzną i na terenach nie należących do farmy gdzie powstała. 

Celem tak szczegółowego podejścia jest zapobieżenie osiąganiu korzyści przez farmera z tytułu 

stopniowej redukcji emisji na początku łańcucha, przerwanej przez późniejsze złe zarządzanie 

zadawaniem gnojowicy bądź technik na końcu łańcucha. Ponieważ wpływ środowiskowy gospodarstwa 

zależny jest od odchodów zwierzęcych, stopnie obniżania tych emisji nie są tylko ograniczone do 

stosowanych w gospodarstwie technik, w tym przechowywania gnojowicy, ale składają się z całego 

łańcucha zdarzeń łącznie z techniką żywienia i końcowym nawożeniem nawozami organicznymi, co 

zawiera się w tym dokumencie.  
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Zagadnienia nie objęte zakresem opracowania: centralny system oczyszczania gnojowicy, alternatywne 

metody produkcji, np. rotacyjny chów świń ze swobodnym wybiegiem. 

 
Następujące istotne czynności na farmie opisano poniżej, pomimo że nie wszystkie z nich wystąpią 
na każdej farmie: 
 
 
 
 
 
• zarządzanie fermą (włącznie z użytkowaniem sprzętu i jego utrzymaniem w czystości) 
• sposób żywienia (w tym przygotowanie pasz) 
• chów zwierząt 
• gromadzenie i przechowywanie odchodów  
• zagospodarowanie nawozów organicznych 
• zadawanie nawozów organicznych 
• zagospodarowanie zużytej wody 
 
 
Zagadnienia środowiskowe związane z powyższymi czynnościami: 
 
• użytkowanie energii i wody 
• emisje do atmosfery (np. amoniak, kurz) 
• emisje do gleby i wód gruntowych (np. N, K, metale) 
• emisje do wód powierzchniowych 
• emisje innych odpadów niż nawóz organiczny czy padlina 

Czynniki takie jak dobrostan zwierząt, emisje mikrobiologiczne i odporność zwierząt na antybiotyki są 
ważne dla oceny technik środowiskowych. Gdzie to było możliwe tam włączono te czynniki do oceny. 
Czynniki dotyczące zdrowia ludzi i produktów zwierzęcych nie wchodziły w skład wymienionych 
informacji i nie są zawarte w dokumencie BREF.  
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Ten rozdział dostarcza podstawowych informacji dotyczących produkcji świń i drobiu w Europie. Krótko 
opisuje miejsce Europy na światowym rynku i rozwój na europejskich rynkach wewnętrznych, w tym 
krajów członkowskich UE. Wprowadza zagadnienia środowiskowe dotyczące intensywnego chowu świń 
i drobiu. 

 
1.1. Chów intensywny 

Produkcja ta zdominowana jest przez gospodarstwa rodzinne. Do końca lat 60-tych i na początku  
70-tych produkcja świń i drobiu były tylko częścią aktywności farm, gdzie były produkowane zboża  
i utrzymywane różne zwierzęta. Pasza powstawała w gospodarstwie bądź była dostarczana lokalnie,  
a odchody były zadawane do gleby jako nawóz. Niewiele farm tego typu występuje obecnie na rynku UE. 

Wymagania rosnącego rynku, rozwój materiału genetycznego i wyposażenia farm oraz dostępność 
relatywnie tanich pasz zachęcają farmerów do specjalizacji. W konsekwencji wielkość stad i farm 
zwiększyły się stymulując intensywniejszą produkcję. Pasza była często importowana spoza UE, odkąd 
wielkość dostaw i typ pasz nie mogły być wytworzone lokalnie. Intensywna produkcja spowodowała 
znaczący import składników, które nie powróciły poprzez nawóz organiczny do miejsca wytworzenia 
pasz. Zamiast tego nawóz jest zadawany na dostępnych gruntach. W wielu przypadkach intensywnej 
produkcji brakuje dostępnych do nawożenia gleb. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego 
wzrostu zwierząt stosowano wyższe niż wymagane dawki pokarmowe. Skutkowało to częściowym tylko 
wykorzystaniem składników pokarmowych, których pozostałości dodatkowo wzbogacały nawóz 
organiczny. 
Intensywna produkcja zbiega się z dużą koncentracją zwierząt. Obsada stanowi tym samym istotny 
wskaźnik produkcji nawozu wytwarzanego na farmie przez zwierzęta. Duża obsada zazwyczaj wskazuje 
na przekroczenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe przez grunty rolne niezbędne do wzrostu 
upraw bądź nawożenia pastwisk. Dlatego też dane dotyczące koncentracji produkcji na poziomie 
lokalnym są uważane za dobry wskaźnik obszarów zagrożonych przez problemy środowiskowe  
(np. zanieczyszczenie azotem). 
W raporcie dotyczącym zanieczyszczenia azotem [77, LEI, 1999], termin jednostki zwierzęcej  
(DJP = 500 kg masy zwierzęcia) stosowany jest do określania całkowitej populacji inwentarza, co 
pozwala na uwzględnienie różnych gatunków zwierząt w odniesieniu do ich potrzeb żywieniowych. 
Znaczenie pojęcia �intensywna produkcja zwierzęca� w Europie jest określane jako gęstość obsady 
wyrażone  
w liczbie jednostek zwierzęcych na hektar użytków rolnych (DJP/ha). 

Rysunek 1.1 pokazuje obsadę zwierząt (DJP/ha) na poziomie regionów. Obsada przekracza  

2 jednostki na większości obszaru Holandii, części Niemiec (Nadrenia, Północna Westfalia), Bretanii 

(Francja), Lombardii (Włochy) i niektórych obszarów Hiszpanii (Galicja, Katalonia). Obsada 2 DJP/ha 

uznawana jest za graniczną dla ilości azotu z odchodów zwierzęcych, który można zastosować zgodnie  

z Dyrektywą Azotanową. Rysunek pokazuje także, że niemal dla wszystkich krajów członkowskich 

zagrożenie środowiska ze strony intensywnej produkcji zwierzęcej stanowi problem lokalny, ale np. dla 

Holandii czy Belgii uznawane już jest za problem krajowy. 
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Rysunek 1.1. Zagęszczenie zwierząt w krajach UE, wyrażone jako liczba jednostek produkcyjnych 
na hektar użytków rolnych [153, Eurostat, 2001] [77, LEI, 1999]] 

Obszary z dużym zagęszczeniem produkcji posiadają wiele farm z intensywną produkcją świń  
i drobiu o dużej koncentracji stad. Dla przykładu udział świń i drobiu przekracza 50 % regionalnej 
obsady zwierzęcej, a drób przekracza 20 % populacji inwentarza na niektórych obszarach Francji  
(Pays de la Loire, Bretania), Hiszpanii (Katalonia) i Wielkiej Brytanii (Wschodnia Anglia).  
W niektórych krajach członkowskich występuje spadek liczby farm, ale pozostające farmy zwiększają 
obsadę zwierząt i produkcję. Tylko w niektórych krajach (np. Hiszpania) powstają nowe obiekty lub 
montuje się duże instalacje [77, LEI, 1999]. 
 
 

1.2. Sektor produkcji drobiu w Europie 

 



Rozdział 1 
 

Intensywny Chów Drobiu i Świń 
3

Zdecydowana większość farm drobiu jest częścią łańcucha produkcji jaj bądź brojlerów. Porównywalnie 
mała liczba ferm produkuje indyki (mięso) i kaczki (mięso, stłuszczone wątróbki, jaja); bardzo mało 
wiadomo o fermach produkujących perliczki.  

 

Kolejne sekcje krótko opisują sektory produkcji drobiu w Europie, z podkreśleniem produkcji kurcząt, 
jako jedynie ograniczonymi informacjami przedstawionymi na tle innych sektorów. Bardziej 
szczegółowe dane statystyczne można znaleźć w corocznych raportach Komisji Europejskiej  
(DG Agriculture i Eurostat [153, Eurostat, 2001]). 

Dane z produkcji drobiu różnią się zależnie od ich gatunku, rozmnażania, a także od wymagań rynku 
danego kraju. Stada są także rozróżniane zależnie od ich wydajności w produkcji jaj lub rosnącego 
potencjału (mięso). Tabela 1.1 przedstawia dane z typowej produkcji dla różnych gatunków drobiu  
w ramach IPPC. 

 

Indyk Parametr techniczny Nioski Brojlery 

M Ż 

Kaczka 

Cykl produkcyjny (dni) 385-450 39-45 133 98-133 42-49 

Masa ciała (kg) 1,85 1,85-2,15 14,5- 15 7,5-15 2,3 

Współ. konwersji paszy 1,77 1-85 2,72 2,37 2,5 

Masa (kg)/m2 brak danych 30-37 brak danych brak danych 20 

Tabela 1.1. Dane dotyczące chowu drobiu  
[92, Portugalia, 1999] [179, Holandia, 2001] [192, Niemcy, 2001] 

 

 

1.2.1. Produkcja jaj 

W skali świata Europa jest drugim największym producentem jaj kurzych z udziałem około 19 % rynku, 

co odpowiada 148688 milionów jaj rocznie (1998), a przewiduje się, że produkcja ta nie zmieni się 

istotnie w nadchodzących latach. W 1999 r. UE (15 krajów) miała ok. 305 mln niosek produkujących 

5342 mln ton jaj, lub przyjmując średnio 62 gram/jajo, około 86161 mln jaj. To oznacza około 282 jaja 

do sprzedaży na nioskę rocznie (rzeczywista ilość będzie znacznie większa, ponieważ nie uwzględnia się 

strat jaj z tytułu uszkodzeń i zabrudzeń).  

Produkcja jaj zmienia się zgodnie z cyklami koniunkturalnymi i jest zwiększana/zmniejszana po okresach 

korzystnych/ niskich cen [203, EC, 2001]. 

Jaja konsumpcyjne są produkowane we wszystkich krajach członkowskich. Największym producentem  
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w Unii jest Francja (18 % stada i 17 % produkcji), za nią Niemcy (14 % stada i 16 % produkcji), Włochy 

(15 % stada i 14 % produkcji) i Hiszpania (14 % stada i 14 % produkcji), posiadające zbliżony poziom 

produkcji, podobnie Holandia (12 % stada i 13 % produkcji). Z krajów eksportujących Holandia jest 

największym eksporterem (65 % produkcji), następnie Francja, Włochy i Hiszpania, podczas gdy  

w Niemczech spożycie przewyższa produkcję. 

Uwzględniając utrzymanie zwierząt, oczekuje się ograniczenia zagęszczenia obsady zwierząt zgodnie  

z Dyrektywą 99/74/EC, co zaowocuje obiektami o mniejszej liczbie stanowisk dla zwierząt, jako że tylko 

ograniczona liczba niosek mogłaby być utrzymywana w klatkach. W konsekwencji przewiduje się spadek 

liczby instalacji o obsadzie powyżej 40000 stanowisk, a do 20 % [203, EC, 2001] ptaków może być 

usunięte dla spełnienia nowych regulacji. Aktualna liczba farm zgodnych z IPPC (ponad 40000 stanowisk 

dla drobiu) jest przedstawiona w Tabeli 1.3. 

Większość niosek w UE jest utrzymywanych w klatkach, chociaż szczególnie w Europie Północnej chów 

bezklatkowy zyskał dużą popularność. Na przykład Wielka Brytania, Francja, Austria, Szwecja, Dania  

i Holandia zwiększyły udział jaj produkowanych w systemach: kurnika, półintensywnym, 

wolnowybiegowym i głębokiej ściółki. 

 

 

Głęboka ściółka jest najpopularniejszym systemem bezklatkowym w krajach członkowskich, za 

wyjątkiem Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie preferowane są systemy półintensywny  

i wolnowybiegowy. 

Liczba niosek utrzymywanych na farmie zawiera się w zakresie od kilku do kilkuset tysięcy. Przewiduje 
się, że relatywnie mała liczba ferm w krajach członkowskich spełnia Dyrektywę IPPC. Z innych 
gatunków drobiu nieśnego, tylko kilka ferm może przekroczyć 40000 lub więcej stanowisk.  

Większość unijnej produkcji jaj konsumpcyjnych (około 95%) jest spożywana wewnątrz Unii. 
Średnioroczna konsumpcja na osobę w roku 2000 wynosiła ok. 12,3 kg. W porównaniu z rokiem 1991, 
poziom konsumpcji wykazuje lekki spadek (Rysunek 1.2).  
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Rysunek 1.2. Dynamika produkcji jaj i ich konsumpcji w krajach UE  

[153, Eurostat, 2001] 
 
 
Łańcuch produkcyjny sektora produkcji jaj jest sekwencją różnych działań, z których każda reprezentuje 

jeden odchów bądź cykl produkcyjny. Wychów, wylęg, hodowla i wysiadywanie jaj często występują  

w różnych miejscach i fermach dla uniknięcia rozprzestrzeniania chorób. Szczególnie największe fermy 

dla kur nieśnych często posiadają możliwość oceny i pakowania jaj, które kierowane są następnie do 

sprzedaży detalicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.3. Przykład łańcucha produkcyjnego procesu produkcji jaj 
[26, LNV, 1994] 
 

Brak jest informacji dotyczących struktury, pozycji i rozwoju innych sektorów produkcji jaj (szczególnie 

kaczych). Wykazują one małą aktywność w porównaniu z sektorem produkcji jaj na pisklęta. 
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1.2.2. Produkcja broilerów 

Zgodnie z DG Agriculture, poz. 2, całkowita produkcja mięsa drobiowego w krajach UE-15 

wynosiła 8784 megaton za rok 2000, z których 8332 megaton było skonsumowanych wewnątrz 

Unii. Różnica 0,452 megaton (5,1 %) była wyeksportowana [203, EC, 2001]. 

Największym producentem mięsa drobiowego w krajach UE-15 (rok 2000) jest Francja (26% produkcji), 
następnie Wielka Brytania (17 %), Włochy (12 %) i Hiszpania (11 %). Niektóre kraje są mocno 
zorientowane na eksport mięsa, jak np. Holandia, gdzie 63 % produkcji nie jest konsumowane na 
wewnętrznym rynku, podobnie Dania, Francja i Belgia, gdzie odpowiednio 51 %, 51 % i 31 % produkcji 
nie jest zużywane na lokalnym rynku. Z drugiej strony kraje takie jak Niemcy, Grecja i Austria mają 
większą konsumpcję niż własna produkcja; w tych krajach odpowiednio 41 %, 21% i 23 % z całkowitej 
konsumpcji jest importowana [203, EC, 2001]. 

Produkcja mięsa drobiowego zwiększała się od roku 1991 średnio o 232000 ton rocznie. Wszyscy 
najwięksi producenci unijni (Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania) odnotowali wzrost produkcji 
mięsa.  

Od 1991 i dalej do roku 2000 Francja i Wielka Brytania podniosły produkcję odpowiednio o 24,4 %  
i 38,3 %, podczas gdy Hiszpania o 11,9 % [203, EC, 2001]. O ile produkcję jaj w UE można określić jako 
�płaską�, wystąpił rozwój sektora mięsa drobiowego.  

Społeczne obawy dotyczące konsumpcji wołowiny, cielęciny i wieprzowiny mogą wpłynąć na dalszy 
wzrost tej produkcji.  

Jednostkowe spożycie wzrastało średnio o 459 gram na osobę, co oznacza że konsumpcja w UE-15 
wzrosła o 170666 ton rocznie (1999). Eksport do innych krajów także rósł, średnio o 38000 ton rocznie. 

Krajami członkowskimi o najwyższej konsumpcji w UE są: Francja, Wielka Brytania, Niemcy  
i Hiszpania. Zwiększyły one konsumpcję między rokiem 1991 a 2000 odpowiednio: Francja o 21 %, 
Niemcy o 41 %, a Hiszpania o 11 %. Od roku 1994 Wielka Brytania jest najważniejszym konsumentem 
mięsa drobiowego, w tym czasie jego spożycie wzrosło o 51 % [203, EC, 2001]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1.4. Dynamika produkcji mięsa drobiowego i jego konsumpcji w krajach UE 

[153, Eurostat, 2001] 

Produkcja brojlerów stanowi specjalizowany rodzaj działalności w łańcuchu produkcyjnym. Różne etapy 
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cyklu przedstawiono na Rysunku 1.5. Ten dokument szczególnie dotyczy farm produkcyjnych. 

Zasadniczo brojlerów nie utrzymuje się w klatkach, choć klatkowy system utrzymania również istnieje. 

Większość produkcji mięsa drobiowego bazuje na wsadowym (pomieszczenie puste, pomieszczenie 

pełne) systemie podłóg ścielonych. Fermy brojlerów z obsadą powyżej 40000 stanowisk powszechnie 

występują w Europie. Czas cyklu produkcyjnego zależy od wymaganej masy ubojowej, żywienia  

i kondycji zdrowotnej ptaków i waha się od pięciu (Finlandia) do ośmiu tygodni [125, Finlandia, 2001], 

po których cała obsada trafia do ubojni. Po każdym cyklu pomieszczenia są myte i dezynfekowane. 

Długość tego okresu mieści się w przedziale od jednego do dwóch (Finlandia, Wielka Brytania), a nawet 

trzech tygodni (Irlandia). 

Specyficzny dla Francji typ produkcji zawierał tak zwane brojlery �czerwonej etykiety�. Brojlery 
posiadają tu wolny wybieg i są ubijane po minimum 80 dniach, przy masie powyżej 2 kg. Ten typ 
produkcji zyskuje na popularności i przewiduje się że będzie stanowił (rok 2000) blisko 20 % konsumpcji 
brojlerów we Francji [169, FEFAC, 2001] (z odniesieniem do ITAVI, 2000). 

Drugi co do wielkości sektor produkcji mięsa drobiowego dotyczy indyków. Jest to ważny sektor  
w czterech krajach członkowskich (Francja, Włochy, Niemcy i Wielka Brytania). Do roku 1991 
produkcja ta wzrosła o 50 % [203, EC, 2001]. Coroczne zmiany w sprzedaży mięsa indyczego wskazują 
na cztery szczyty: w lutym-marcu, czerwcu, sierpniu-wrześniu i listopadzie-grudniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.5. Przykład łańcucha produkcyjnego procesu produkcji brojlerów 
[26, LNV, 1994] 
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1.2.3. Ekonomika sektora drobiowego 

Większość ferm drobiu zdominowana jest przez gospodarstwa rodzinne. Niektóre fermy należą do 

dużych koncernów prowadzących wszystkie rodzaje działalności, będąc częścią linii produkcyjnej od 

produkcji po sprzedaż detaliczną, włączając także produkcję pasz. Inwestowanie w chów i środki 

produkcji (wyposażenie, budynki) łączy się z marżą netto ferm. Marża netto ferm drobiu jest różna  

w każdym z krajów członkowskich i zależy od kosztów produkcji i ceny zbytu. Koszty produkcji mogą 

zależeć od: 

• kosztu piskląt (za wyjątkiem systemów zamkniętych) 
• kosztu pasz 
• kosztów weterynaryjnych 
• kosztu pracy ludzkiej 
• kosztu energii 
• kosztu utrzymania budynków i wyposażenia 
• amortyzacji budynków i wyposażenia 
• oprocentowania. 

Koszt produkcji jaj także wiąże się z takimi czynnikami produkcji jak zagęszczenie inwentarza. Koszty 

produkcji są najniższe w klatkach wielostanowiskowych; koszty rosną wraz ze wzrostem dostępnej 

przestrzeni na sztukę, bądź stosowaniem systemu bezklatkowego. Produkcja jaj w systemie 

wolnowybiegowym jest dużo droższa niż inne systemy. Tym samym wyższe standardy dobrostanu 

adoptowane przez UE jako wyniki Dyrektywy 1999/74/CE, która wymaga więcej przestrzeni dla ptaków 

będą podnosić koszty produkcji. Przewiduje się, że może to doprowadzić do importu z krajów o niższych 

standardach dobrostanu (a tym samym niższych kosztach produkcji) ze szkodą dla unijnych producentów 

jaj, o ile klienci nie zaakceptują wyższych cen. 

 

System Dostępna powierzchnia Koszty relatywne 
Klatka 450 cm2/ptaka 100 
Klatka 600 cm2/ptaka 105 
Klatka 800 cm2/ptaka 110 
Wolierowy /grzędy 500 cm2/ptaka 110 
Wolierowy /grzędy 833 cm2/ptaka 115 
Głęboka ściółka 1429 cm2/ptaka 120 
Wolnowybiegowy 100000 cm2 pow./ptaka 140 

Tabela 1.2. Sumaryczne koszty produkcji jaj w różnych systemach utrzymania 
 [13, EC, 1996] 
Dochód brutto farmy zależy od liczby jaj bądź kg żywej masy ciała, które mogą być sprzedane i cen 
osiąganych przez producentów (licząc także zysk za kury, które przestały nieść jaja). Ceny drobiu nie są 
gwarantowane ani ustalone i zależą od wahań rynkowych. Rynek jest zależny od dużych detalistów  
(15-tu w roku 1999), którzy są głównym kanałem zbytu produktów drobiowych, a tym samym 
odpowiadają za wielkość rocznych obrotów na rynku produktów drobiowych. 

W 1999 średnia cena jaj w Unii Europejskiej wynosiła 78,87 EURO/100 kg (0,049 EURO/jajo).  
W roku 2000 średnia cena za jaja wynosiła 100,39 E/100 kg (0,062 EURO/jajo). Koszty jaj i żywienia 



Rozdział 1 
 

Intensywny Chów Drobiu i Świń 
9

niosek spadały od roku 1991. W sumie podstawowa marża dla produkcji jaj niewiele zmieniła się od roku 
1991 [203, EC, 2001]. 

W 1998 średnia cena mięsa z brojlerów w Unii wynosiła 143,69 EURO/100 kg. W 1999 średnia cena 
mięsa od stycznia do września wynosiła 133,44 EURO/100 kg. Ceny mięsa spadały od 1991 roku, ale 
równolegle spadły również koszty żywienia. Zasadniczo od 1991 r. marża dla produkcji brojlerów 
zmniejszyła się. 

Na ceny również wpływa skażenie produktów (salmonella, dioksyny) lub inne problemy, które wpływają 
na rynek produktów zwierzęcych (gorączka świńska, BSE). Może to wpływać na rynek lokalnie, ale 
szczególnie w wypadku krajów zorientowanych na eksport mogą się one przenieść na szerszy obszar 
rynku europejskiego. Na przykład kryzys dioksynowy z połowy roku 1999 kojarzony jest  
z zanieczyszczeniem zaplecza paszowego, co niekorzystnie wpłynęło na rynek mięsa drobiowego i jaj  
w Belgii. Gdy produkty usunięto z półek detalistów, spożycie i ceny spadły. Wpłynęło to istotnie na 
finansową pozycję przemysłu belgijskiego, sąsiednie kraje także to odczuły, również w postaci spadku 
cen i konsumpcji. Z drugiej strony epidemie pryszczycy, gorączki świńskiej i BSE istotnie przesunęły 
zainteresowania konsumentów w stronę zwiększonej konsumpcji produktów drobiowych. 

Kilka danych ekonomicznych dotyczyło produkcji indyków. Raport rynkowy Krajowego Stowarzyszenia 
Producentów z września 2000 dotyczący produkcji indyków odnosi się do kosztów (na ptaka). 
Wskaźnikiem kosztów była cena kur: od 18 EUR/ptaka (6,4 kg masy końcowej) do 22 EUR/ptaka  
(6,3 kg masy końcowej), a dla kogutów od 19,5 EUR/ptaka (6,7 kg masy końcowej) do 23,4 EUR/ptaka 
(10 kg masy końcowej). Koszty te zależą od cen wsadu, którego masa początkowa może być różna  
i masy ptaków gotowych do sprzedaży. Koszty także zawierają ceny skubania i odkrwawienia  
[126, NFU, 2001]. 
 
 





Rozdział 1 
 

 

Intensywny Chów Drobiu i Świń 9

 
 
 

Nioski Brojlery Indyki Kaczki Perliczki Kraj 
członkowski Ptaki 

(106) 
Fermy IPPC Ptaki

(106)
Fermy IPPC Ptaki

(106)
Fermy IPPC Ptaki

(106)
Fermy IPPC Ptaki

(106)
Fermy IPPC 

B (2000) 1) 12.7 
 

4786 172 
(50000)2)

26.6 
 

2703 
 

320 
(50000)2)

0.3 
 

232 
 

b.d. 
 

0.04 
 

853 
 

b.d. 
 

0,06 
 

206 
 

b.d. 
 

D b.d. 
 

b.d. 549 
(20000)2) 

b.d. 
 

b.d. 
 

432 
(25000)2)

b.d. 
 

b.d. 
 

264 
(10000)2)

b.d. 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

E 40.7 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0.135 b.d. b.d. 0.092 b.d. b.d. brak b.d. b.d. 
FIN (1999) 1) 3.6 4000 2 5.5 227 64 0.150 55 b.d. 0.003 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
IRL b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 141 b.d. b.d. b.d. b.d. l b.d. 25,3 b.d. b.d. 

I 47.2 2066 b.d. 475.7 2696 b.d. 38.9 750 b.d. 10,1 b.d. b.d. 0,2 20 b.d. 

NL 32.5 2000 b.d. 50.9 1000 b.d. 1.5 125 b.d. l 65 b.d. b.d. b.d. b.d. 

A b.d. 
 

b.d. 
 

22 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

11 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. bardzo 
mało 

b.d. 
 

b.d. 
 

P (1998) 1 6.2 622 
 

25 
(50000)1) 

199 
 

3217 
 

43 
(50000)2)

4.7 
 

176 
 

20 
(50000)2)

0.3 
 

12 
 

0 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

b.d. 
 

S 2.2 900 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

UK b.d. b.d. >200 b.d. b.d. 700 b.d. b.d. 20 b.d. b.d. 10 b.d. b.d. b.d. 

1) rok raportu 
2) liczba obiektów, dane zbierane przy progach innych niż IPPC, które jako progi (IPPC) nie występują w statystyce praktycznej 
�b.d. " brak danych, bądź dane niedostępne 

Tabela 1.3. Liczba ptaków, wszystkich ferm i ferm spełniających definicję Sekcji 6.6 Aneksu 1 Dyrektywy Rady 96/69/EC  
dla różnych krajów Unii 

Zasoby: wykazane przez kraje członkowskie w komentarzach i krajowych dokumentach BAT (patrz referencje) 
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1.3. Sektor produkcji świń w Europie 
1.3.1. Rozmiary, ewolucja i geograficzny rozkład sektora produkcji świń w 

Europie 

Dynamika zmian europejskiego rynku świń jest blisko związana i opisana przez krajowe i europejskie 
instytuty (np. FAO, LEI, MLC, Eurostat). Dane z tego rozdziału zaczerpnięto z tych źródeł dla 
zobrazowania wspomnianego sektora produkcji. 

W krajach Piętnastki produkcja wieprzowiny między 1997 a 2000 rokiem wzrosła o 15 %. Całkowita 
liczba świń na grudzień 1999 r. wynosiła 124,3 mln sztuk, co oznacza wzrost o 5,4 % w porównaniu  
z rokiem 1997. Wzrost ten był głównie przypisywany zwiększeniu populacji świń w Hiszpanii, Holandii  
i Niemczech (ostatni odzwierciedla odtworzenie stada wynikające z epidemii klasycznej gorączki 
świńskiej), co równoważy załamanie w populacji brytyjskiej. 

W roku 1999 produkcja wolno spadała, lecz wpływ panującej pryszczycy nie jest uwzględniony. 
Coroczne trendy wskazują, że produkcja wieprzowiny jest zawsze najwyższa w ostatnim kwartale roku. 

Chociaż pomiary populacji świń przeprowadzone w grudniu 2000 r. ujawniły niewielki spadek  
w porównaniu do roku 1999 (-1,2 %), całkowity poziom pozostał wysoki (122,9 mln zwierząt). 
Największe załamanie odnotowano w Austrii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, podczas gdy 
całkowita populacja świń w Danii wzrosła o około 6,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1.6. Rozkład loch zarodowych w Europie dla członków UE w 1998  
[Eurostat, Badania: listopad/grudzień 1998] 
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W roku 2000 populacja świń w krajach UE-15 wynosiła około 33,4 miliona sztuk prosiąt (< 20 kg),  
46,9 milionów tuczników (> 50 kg) i 12,9 milionów sztuk hodowlanych (> 50 kg), 0,4 miliona knurów  
i 21,1 miliona macior (12,5 hodowlanych i 8,6 zarodowych). 

Główne kraje hodowli świń to Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia i Dania z udziałem 71% macior 

zarodowych w 1998 r. (Rysunek 1.7). Dane za rok 2000 pokazują, że wzrósł on nieznacznie do 73 % ze 

wzrostem w Danii i Hiszpanii równoważonym spadkiem w Holandii i w mniejszym stopniu  

w Niemczech.  

Liczba loch odnosi się do zagadnień produkcji świń lub produkcji rdzennej brutto (PRB). Niemcy, 

Hiszpania, Francja i Holandia produkowały 69,5 % świń z całej UE-15 w 1998 roku (Rysunek 1.7)  

i ponownie zwiększyły własną produkcję, dlatego w roku 2000 ich produkcja może przekroczyć 73 % 

całej produkcji Unii. Tendencje PRB w krajach członkowskich wskazują, że Irlandia, Holandia  

i w szczególności Wielka Brytania zmniejszyły własną produkcję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.7. Produkcja świń brutto w 1998 r.  
[Eurostat, Badania: listopad/grudzień 1998] 

 

Fermy świń znacząco różnią się wielkością. Najbardziej aktualne dane dotyczące ich wielkości pochodzą 

z roku 1997. Podczas gdy liczba świń w Europie rosła, liczba ferm spadała, ale rosła zarazem ich 

wielkość. Największa średnia wielkość fermy występuje w Irlandii (1009 sztuk), następnie Holandii 

(723), Belgii (629), Danii (605) i Wielkiej Brytanii (557). W całej UE-15 71 % farmerów produkujących 

trzodę posiada mniej niż 10 świń. Podobnie wygląda to w Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Austrii  

i Portugalii, gdzie ponad 50 % posiadaczy ma mniej niż 10 sztuk. Chociaż większość posiadaczy ma małe 



Rozdział 1 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

12

obiekty, większość produkcji świńskiej (88 %) dotyczy obiektów większych niż 200 sztuk świń, 52 %  

z nich ma przy tym więcej niż 1000 świń (Rysunek 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rysunek 1.8. Liczba posiadaczy ferm o różnych wielkościach w roku 1997. Legenda pokazuje 
wielkość obiektów (w odwrotnej kolejności) [153, Eurostat, 2001] 
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Rysunek 1.9. Liczba świń w kategoriach wielkości fermy (1997) [153, Eurostat, 2001] 
 

W całej UE-15, 67 % loch przebywa w obiektach większych niż 100 sztuk (Rysunek 1.10). W Belgii, 

Danii, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, i Wielkiej Brytanii ta liczba przekracza 70 %. W Austrii, 

Finlandii i Portugalii dominują mniejsze obiekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.10. Liczba loch na fermach o różnej wielkości. Legenda pokazuje wielkość obiektów  

w zależności od liczby loch [153, Eurostat, 2001] 

 
 
Większość świń do tuczu (81 %) jest utrzymywana w obiektach o obsadzie 200 sztuk lub więcej 

(Rysunek 1.11), a 63 % z nich w obiektach powyżej 400 sztuk. 31 % tuczników jest utrzymywanych  

w obiektach powyżej 1000 sztuk. Przemysł we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Irlandii charakteryzuje 

się obiektami powyżej 1000 tuczników. Niemcy, Hiszpania, Francja i Holandia posiadają znaczący 

odsetek świń w obiektach o obsadzie 50 � 400 tuczników.  
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Rysunek 1.11. Liczba tuczników w obiektach o różnej wielkości 
[153, Eurostat, 2001] 
 
 

Przy tych liczbach oczywistym jest, że jedynie niewielka liczba obiektów spełni wymagania definicji  
z Sekcji 6.6 Aneksu Dyrektywy Rady 96/69/EC (Tabela 1.4). 

 Świnie (>30 kg) Lochy 
 

Kraj 
Liczba 

zwierząt 
(milionów) 

Liczba ferm Fermy 
zgodne z 

IPPC 

Liczba 
zwierząt 

(milionów) 

 
Liczba ferm 

Fermy 
zgodne z 

IPPC 
B (2000)  2,9 7487 71 0,8 7450 b.d. 
DK (1997) 6,2 b.d. b.d. 1,2 b.d. b.d. 
D (1997) 15,6 b.d. 261 2,6 b.d. 281 
E (1997) 11,6 b.d. 822 2,1 b.d. 252 
F (1997) 9,9 b.d. b.d. 1,4 b.d. b.d. 
FIN (l997) 0,79 4727 6 0,18 b.d. b.d. 
IRL (1997) 1,0 b.d. b.d. 0,19 b.d. b.d. 
I (2001) 0,958 b.d. 407 0,147 b.d. 116 
NL (1997) 7,2 b.d. b.d. 1,4 b.d. b.d. 
A b.d. b.d. 6 b.d. b.d. b.d. 
P (1997) 1,3 b.d. b.d. 0,33 b.d. b.d. 
UK (1997) 4,7 b.d. b.d. 0,9 b.d. b.d. 
1997 - dane gromadzone [10, Holandia, 1999] zgodnie z Eurostat '97  
Dane z Belgii dla świń odnoszą się do sztuk powyżej 50 kg 
Dane z Niemiec odnośnie ferm IPPC dotyczą obiektów ponad 1500 świń i ponad 500 loch    
Dane z Hiszpanii odnośnie ferm IPPC dotyczą obiektów ponad 750 loch i ponad 2000 świń 
Fińskie dane dotyczą warchlaków >20kg żywej masy 
b.d. = brak danych 
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Tabela 1.4. Liczba ferm świń w krajach Unii spełniających definicję Sekcji 6.6 Aneksu 1 Dyrektywy 
Rady 96/69/EC 

 

W większości krajów produkcja świń skoncentrowana jest w określonych rejonach, np. w Holandii 
produkcja ta skoncentrowana jest w regionach południowych. Dane dotyczące kontraktacji z roku 1994 
mówią o zagęszczeniu 2314 świń/100 ha w Noord-Brabant i 1763 w rejonie Limburg. 

Fermy świń w Belgii są skoncentrowane w West Flanders (około 60 % populacji). We Francji intensywna 
produkcja skoncentrowana jest w Bretanii (około 50 % populacji), gdzie występują głównie większe 
stada.  

W Niemczech produkcja świń skoncentrowana jest na północnym-wschodzie, np. w północnych rejonach 
Westfalii i południowych rejonach Weser-Ems Dolnej Saksonii. Dane za rok 1994 wykazują maksymalną 
koncentrację 1090 świń/100 ha w rejonie Yechta. 

We Włoszech koncentracja produkcji świń występuje w dolinie Po. Obecnie 73,6 % potencjału świń 

włoskich znajduje się w regionach Lombardii, Emilia-Romagna, Piemontu i Yeneto w dolinie Po.  

Przestrzenne zagęszczenie produkcji trzody stosowane jest jako wskaźnik wpływu tej produkcji na 

środowisko. Dane obsady zwierząt na 100 ha użytków rolnych (UR) dla każdego kraju członkowskiego 

zamieszczono na Rysunku 1.12. Najwyższe zagęszczenie występuje w Holandii, Belgii i Danii, ale dane 

statystyczne dla kraju mogą zaciemniać obraz lokalnej koncentracji świń. Dla większości krajów Unii 

wysokie zagęszczenie i intensywna produkcja rzeczywiście skoncentrowane są regionalnie (patrz 

Rysunek 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.12. Przestrzenne zagęszczenie produkcji świń w UE-15  

[153, Eurostat, 2001] 
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1.3.2. Produkcja i konsumpcja wieprzowiny 

Kraje UE-15 odpowiadają za około 20 % światowej produkcji wieprzowiny, wyrażanej za pomocą masy 
świńskich tusz. W 2000 r. przemysł UE-15 odpowiadał za miesięczny ubój świń średnio  
1,464 (1,328-1,552) miliona ton masy ubojowej, świń własnych bądź importowanych, co dało  
17,568 miliona ton wieprzowiny rocznie. Dla porównania, było to dwa razy więcej niż przy wołowinie  
i cielęcinie z bydła ubitego w tym samym czasie [153, Eurostat, 2001].  

Średnia masa przy której kończy się tucz i średnia masa półtusz różnią się w całej UE. Występuje tu 
istotny wpływ czasu utrzymywania zwierząt, ilości zadawanej paszy, i ilości produkowanych odchodów. 
Na przykład we Włoszech ciężkie świnie są utrzymywane do 156 kg żywej masy, co daje masę tusz  
112 kg. Zasadniczo tusze o wyższej niż średnia masa ubojowa (przekraczające 80 kg) są również 
produkowane w Austrii, Niemczech i Belgii (koniec tuczu 117 kg/ tusza 93 kg) (patrz Rysunek 1.13).  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rysunek 1.13. Średnia masa tuszy w krajach UE  

[153, Eurostat, 2001] 

 
 
Porównując dane dotyczące masy tusz i żywej masy zwierząt, osiąga się średni współczynnik, w którym 
masa tuszy wynosi około 75 % żywej masy. Przewidywane w roku 2000 ubicie 204 milionów świń  
o średniej żywej wadze 100 kg oznacza, że ubój świń osiągnął szacunkowo 15,3 miliona ton masy 
ubojowej. Głównym producentem wieprzowiny pozostają Niemcy (20 %), następnie Hiszpania (17 %), 
Francja (17 %), Dania (11 %) i Holandia (11 %). Łącznie kraje te wytwarzają 70 % produkcji  
krajów UE-15. 

Nie cała produkcja jest konsumowana w krajach unijnych. UE jest eksporterem wieprzowiny netto, 
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importując jej niewielką ilość (Rysunek 1.4). Nie każdy z głównych producentów jest eksporterem, na 

przykład główny producent wieprzowiny Niemcy ciągle importują około dwa razy więcej, aniżeli 

wyeksportowały w roku 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1.14. Rynek wieprzowiny w krajach UE 

[153, Eurostat, 2001] 

Z różną żywą masą ubojową na końcu cyklu produkcyjnego wiąże się czas potrzebny do odchowu, także 
różniący się w krajach UE. Wpływa na to wiele czynników, jak żywienie, zarządzanie farmą i wymagania 
rynku co do określonej jakości wieprzowiny. Jako przykład podano dane charakteryzujące produkcję  
w Wielkiej Brytanii.  

 
Kategoria świń Charakterystyka Jednostka Poziom 

prosięta  potomstwo prosiąt/lochę/rok 22 
warchlaki przedział żywej masy kg 7-35 

 przyrost g/dzień 469 
 WKP kg paszy/kg żywej masy 1,75 

tuczniki przedział żywej masy kg 35 - wzwyż 
 przyrost g/dzień 630 
 WKP kg paszy/kg żywej masy 2,63 

Tabela 1.5. Ogólne poziomy produkcji świń w Wielkiej Brytanii 
[131, FORUM, 2001] 
 

Zasadniczo spożycie wieprzowiny w krajach UE jest wyższe niż w wypadku innego typu mięsa. Przez 
ponad dwa ostatnie lata konkurencyjne ceny i obfite dostawy podniosły ją do najwyższego poziomu. 
Prognoza na rok 2000 mówiła o 43,5 kg na osobę, w porównaniu z 41,2 kg w roku 1997 [203, EC, 2001] 
(patrz Rysunek 1.15). 
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Rysunek 
1.15. Spożycie wieprzowiny (kg/osobę) w Europie 
[153, Eurostat, 2001] 

 

Najwyższe spożycie wieprzowiny na osobę w pojęciu ilości i zarazem spożycia w stosunku do całkowitej 
konsumpcji mięsa odnotowano w Danii w roku 1997 (65,8 kg/osobę wieprzowiny, w stosunku do 
całkowitego spożycia mięsa 117,8 kg/osobę). Podobny poziom spożycia na osobę, choć na niższym 
poziomie odnotowano w Niemczech, Hiszpanii i Austrii. Hiszpania ma najwyższą całkowitą konsumpcję 
mięsa w UE, choć mogło to być spowodowane znaczącym, corocznym udziałem 30 milionów turystów. 
Podczas gdy Szwecja i Finlandia mają najniższe zużycie mięsa w UE (odpowiednio 72 i 69 kg/osobę), 
Grecja (32 %) i Wielka Brytania (23 %) mają proporcjonalnie najniższą konsumpcję wieprzowiny  
[203, EC, 2001]. 

 

 

1.3.3. Ekonomika sektora świń 
Ekonomika sektora świńskiego zasadniczo zależy od dostępności pasz i dostępu do odpowiedniego 
rynku. Doprowadziło to do lokalnego rozwoju przemysłu, na przykład w dolinie Po, gdzie produkcja 
wieprzowiny rozwinęła się łącznie z produkcją zbóż i mleka, powodowanych łatwą dostępnością 
transportu.  

Współczesne ograniczenia środowiskowe wytworzyły zależność między produkcją a dostępnością gleb 
do nawożenia odchodami. Dania posiada znaczną przewagę nad producentami z Holandii i innych krajów 
w tym, że produkcja na jej terenie rozłożona jest na obszarze kraju równomiernie, co owocuje niską 
koncentracją zwierząt w stosunku do powierzchni gruntu. Zasadniczo duński system zakłada 
zróżnicowane gospodarowanie, pozwalające na wykorzystanie odchodów w sposób zmniejszający ryzyko 
dla środowiska. Stosowanie zróżnicowanego gospodarowania dostarcza korzyści w obszarze kosztów 
pasz. Podobnie sytuacja wygląda na terenach dużej koncentracji produkcji w Niemczech, gdzie produkcja 
jest skojarzona z mieszanym gospodarowaniem, uwzględniając kontrolę nad nakładami paszy  
i nawożeniem odchodami. 

Zagęszczenie trzody w Hiszpanii ogólnie nie jest duże, ale występują fermy o dużej koncentracji i innej 
działalności rolniczej w północnych jednostkach autonomicznych (np. Katalonia). Ciągle występuje dużo 
obszarów, gdzie nawóz organiczny może być stosowany bez ryzyka skażenia wody azotanami. Ustalono 
wysoki status stosowania nawozów odzwierzęcych na glebach w Hiszpanii jako istotny dla oszczędności 
zużycia nawozów mineralnych i mogący znacząco poprawić strukturę i żyzność większości hiszpańskich 
gleb, mogąc zarazem istotnie wpłynąć na walkę z pustynnieniem gleb. Sprzyjające okoliczności 
wspomagają wzrost sektora, a nawet zakładanie zagranicznych przedsiębiorstw [89, Hiszpania, 2000]. 
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Zasadniczo produkcja wieprzowiny w UE nie wykazuje pionowej integracji sektora, która występuje  

w sektorze drobiowym, na przykład wychów i tucz świń są często prowadzone w oddzielnych obiektach. 

Obecnie występuje tendencja w kierunku integracji, indywidualnej bądź przez przedsiębiorstwa, 

dostarczania pasz, produkcji świń i ich uboju. Występuje także trend, że nawet jeśli odchów i tucz 

odbywają się w różnych miejscach, mogą być w posiadaniu tego samego właściciela. Systemy 

zintegrowane najlepiej rozwinięte są w Danii, pod kuratelą Duńskiej Federacji Producentów Świń  

i Ubojni (Danske Slagterier). 

Jeszcze inne dane przedkładają się na sytuację ekonomiczną i rentowność przemysłu produkcji świń. 
Dane z zakresu rentowności są potrzebne do określenia BAT. Dla nich rentowność sektora dla 
określonego kraju byłaby konieczna do uwzględnienia różnic między krajami członkowskimi (patrz 
Aneks 7.6). 

Produkcja świń charakteryzuje się okresami relatywnie wysokich zysków, zmieniających się z okresami 
ujemnej marży. Dla Europy jako całości ceny wzrosły a zasięg inwestycji na poziomie farm został 
ograniczony. Dużo farmerów przyjęło pozycję wyczekującą przewidując lepsze czasy. W niektórych 
krajach (jak Holandia i region Flemish w Belgii) problemy środowiskowe sprowadzono do zachęcania do 
ograniczania liczby stanowisk dla świń, dlatego wielu farmerów zamierza zaprzestać produkcji. 
Przewiduje się, że powracająca debata w niektórych krajach wpłynie na poddanie gospodarowania 
ogólnie, a produkcji świń w szczególności, znacznie większej presji, dlatego przewiduje się pewne 
zmiany strukturalne w sektorze produkcji świń w nadchodzących latach. 

Podczas inwestycji występuje wiele powodów dla których farmerzy mogą decydować o inwestowaniu  
w techniki prośrodowiskowe. Często krajowa legislacja zmusza ich do stosowania określonych 
rozwiązań, ale również wymagania ze strony dużych detalistów mogą decydować o tym wyborze. 
Wzrostowi uwagi poświęca się kwestie dobrostanu zwierząt, jak stosowanie słomy i dostęp do wybiegów. 
Powinno się pamiętać, ze techniki zawierające się w obszarze legislacji z zakresu �dobrostanu zwierząt� 
nie zawsze są kojarzone z najlepszymi osiągnięciami środowiskowymi. 

Zagadnienia finansowe które muszą być uwzględnione w zobowiązaniach i według których nowe 

technologie są zakupywane przez farmerów, różnią się między krajami członkowskimi, a nawet 

regionami w ramach jednego kraju. Przedstawiono dwa przykłady. Fiński program wsparcia środowiska 

okołorolniczego [125, Finlandia, 2001] daje zabezpieczenie farmerom, jeśli uczestniczą w specjalnym 

programie, który wymaga od nich podejmowania określonych działań zmierzających do ograniczania 

wpływu działalności rolniczej na środowisko; te działania mogą zawierać określone inwestycje lub 

wykonywanie pomiarów, na przykład celem ograniczenia nawożenia. W Finlandii jest także możliwe 

uzyskanie finansowego zabezpieczenia inwestycji, na przykład do budowy zbiornika na gnojowicę (Farm 

investment aid). To zabezpieczenie może być finansowe, bądź być wsparciem-pożyczką instytucji 

kredytującej, bądź rządową pożyczką o obniżonym oprocentowaniu [188, Finlandia, 2001]. 

Program regionalny stworzono w rejonie Emilia-Romagna (Włochy), aby zachęcić farmerów do 
inwestowania w techniki poprawiające zagospodarowanie odchodów [127, Włochy, 2001]. Program ten 
na przykład zawierał systemy spłukiwania kanałów, wyposażenie do separacji frakcji stałych z gnojowicy 
świńskiej, zbiorniki na gnojowicę i klatki dla niosek wyposażone w przenośniki i wymuszone suszenie. 
 



Rozdział 1 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

20

 
 
 

1.4. Zagadnienia środowiskowe intensywnej produkcji drobiu i świń 

Zagadnienia środowiskowe wystąpiły tylko przez krótki czas w agendzie rolniczej. Dopiero od lat  
80-tych występuje pojęcie wpływu środowiskowego intensywnej produkcji zwierzęcej, choć już 
wcześniej występowała świadomość zanieczyszczenia gleby przez zadawane odchody i występowania 
odorów, których wpływ wzrastał wraz ze wzrostem populacji w obszarach rolniczych. 

 

 

Jednym z głównych wyzwań w modernizacji produkcji drobiu i świń jest potrzeba zrównoważenia 
redukcji bądź eliminacji zanieczyszczeń środowiska z rosnącymi wymaganiami dobrostanu zwierząt,  
z jednoczesnym zachowaniem opłacalności przedsięwzięcia.  

Działania rolnicze na fermach intensywnej produkcji drobiu lub świń mogą przyczyniać się do 
występowania potencjalnych zjawisk środowiskowych: 

 

� zakwaszanie (NH3, SO2, N0x) 
� eutrofizacja (N, P) 
� zmniejszanie warstwy ozonowej (CH3Br) 
� wzrost efektu cieplarnianego (CO2, CH4, N2O) 
� obsuszanie (wody gruntowe) 
� lokalne problemy (odór, hałas) 
� rozproszone emisje metali ciężkich lub pestycydów. 

 

Wzrastająca wiedza na temat różnych źródeł odpowiedzialnych za te zjawiska środowiskowe wpłynęła na 
wzrost uwagi co do ilości aspektów środowiskowych, związanych z intensywnym chowem drobiu i świń. 
Kluczowy aspekt środowiskowy intensywnej produkcji zwierzęcej związany jest z naturalnym procesem 
życiowym, np. to że zwierzęta metabolizują paszę i wydalają większość składników nawozowych przez 
odchody. Jakość i skład odchodów oraz sposób ich przechowywania i użytkowania są głównymi 
czynnikami determinującymi poziom emisji z intensywnej produkcji zwierzęcej. 

Ze środowiskowego punktu widzenia istotna jest efektywność z jaką świnie wykorzystują pasze, 
szybkość ich wzrostu i czas odchowu. Wymagania świń zmieniają się przez cały okres ich utrzymywania, 
tj. w czasie chowu i okresach wzrostu lub różnych okresach życia dotyczących reprodukcji. Aby się 
upewnić że wymagania żywieniowe zostały spełnione, powszechnie stosuje się zwiększone dawki 
pokarmowe. W tym czasie można zaobserwować emisję N do środowiska i związanym z tym 
niezrównoważeniem dawki. Proces konsumpcji N, utylizacji i strat w produkcji tuczników jest dokładnie 
rozpoznany (patrz Rysunek 1.17). 
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Rysunek 1.16. Ilustracja aspektów środowiskowych w odniesieniu do intensywnej produkcji 
zwierzęcej [152, Pahl, 1999]  
W badaniach rozpoczętych stosunkowo niedawno wiele aspektów jest jeszcze nieznanych bądź 
oszacowanych. Emisje są często rozproszone i bardzo trudne do pomierzenia. Modele były i są 
doskonalone, co pozwoli na szacowanie emisji w sytuacjach gdy pomiary nie są możliwe. Także zostały 
zidentyfikowane pewne aspekty, które koncentrują się na emisji amoniaku (NH3) i emisji N i P do gleby, 
wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1.17. Spożycie, utylizacja i straty białka w produkcji tuczników z żywą masą końcową  
108 kg [99, Ajinomoto Animal Nutrition, 2000] 
 
 
 

1.4.1. Emisje do otoczenia 

Powietrze System produkcji 

Amoniak (NH3) Utrzymanie w budynku, przechowywanie gnojowicy i jej rozlewanie 
Metan (CH4) Utrzymanie w budynku, przechowywanie gnojowicy i jej obróbka 

Tlenek azotu (N2O) Utrzymanie w budynku, przechowywanie gnojowicy i jej rozlewanie 
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NOx Grzejniki w budynku i małe instalacje do spalania 
Dwutlenek węgla 
(CO2) 

Utrzymanie w budynku, na farmie energia wykorzystywana do ogrzewania  
i transportu, spalanie odpadów 

Odór (np. H2S) Utrzymanie w budynku, przechowywanie gnojowicy i jej rozlewanie 
Kurz 
 

Rozdrabnianie pasz, ich przechowywanie, utrzymanie zwierząt w budynku, 
przechowywanie obornika i jego aplikacja 

Tlenek węgla/CO Spalanie odpadów 

Tabela 1.6. Emisje do otoczenia z intensywnych systemów produkcji 

Emisje związane z azotem 
Większość uwagi zwraca się na emisję amoniaku z budynków inwentarskich jako najbardziej powiązanej 
z zakwaszaniem gleby i wody. Grupa ekspertów technicznych pracuje nad ograniczeniem emisji 
amoniaku w ramach programu UNECE, ponadgranicznego zanieczyszczenia powietrza  
[9, UNECE, 1999]. 

Postać gazowa (NH3) posiada ostry i cierpki odór i w większej koncentracji może podrażniać oczy, gardło 
oraz śluzówki ludzi i zwierząt. Powoli unosi się znad odchodów, roznosi po pomieszczeniu i jest 
ewentualnie usuwany przez system wentylacyjny. Czynniki takie jak temperatura, wydajność wentylacji, 
wilgotność, wskaźnik obsady, wielkość miotu i skład dawki (białko surowe) zawsze ma wpływ na 
poziom emisji amoniaku. 

Czynniki, które wpływają na poziom emisji amoniaku są przedstawione w Tabeli 1.7. Na przykład  

w gnojowicy świńskiej azot pochodzący z mocznika stanowi więcej niż 95 % całego azotu zawartego  

w moczu świń. W rezultacie mikrobiologicznej aktywności mocznika może gwałtownie zmieniać się  

w lotną formę amoniaku. 

Wysoki poziom stężenia amoniaku ma także wpływ na warunki pracy farmerów i w wielu dokumentach 
krajów członkowskich dotyczących regulacji warunków pracy ustalają górne limity dla akceptowalnego 
poziomu emisji amoniaku w środowisku pracy ludzi. 

 

Proces Formy azotu oraz źródło ich 
występowania 

Czynniki powodujące 
powstawanie 

Produkcja odchodów Kwasowość mocznik/ mocz (70 %) + 
nieprzefermentowane białko (30 %) 

Zwierzęta i pasza 

Rozkład Amoniak / sól amonowa w gnojowicy Proces przechowywania 
(gnojowicy): T, pH, Aw 

Zmiana stanu skupienia Amoniak w powietrzu Proces przechowywania i lokalny 
klimat 

Wentylacja Amoniak w kurniku Klimat lokalny (powietrze): T, 
w.wzgl., prędkość powietrza 

Emisja Amoniak w środowisku Oczyszczanie powietrza w budynku 
T: temperatura, pH: odczyn, Aw: aktywność wody, w.wzgl: wilgotność względna 

Tabela 1.7. Schematyczny przegląd procesów i czynników biorących udział w powstawaniu 
amoniaku w budynkach dla zwierząt 

 

Powstawanie gazowych składników w budynku dla zwierząt ma wpływ na jakość powietrza w tym 
budynku, a także wpływa na zdrowie zwierząt oraz szkodliwe warunki pracy dla obsługi. 
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Inne gazy 

Dużo mniej wiadomo o emisji innych gazów, ale obecnie prowadzonych jest kilka prac badawczych na 

ten temat, szczególnie jeśli chodzi o emisję metanu oraz tlenków azotu. Zwiększony poziomu emisji 

tlenków azotu może występować w procesie napowietrzania płynnej gnojowicy, a także w przypadku 

napowietrzania obornika. Poziom emisji dwutlenku węgla pochodzącego z procesów oddechowych 

zwierząt jest proporcjonalny do poziomu ilości wydzielanego ciepła przez te zwierzęta. Dwutlenek węgla 

może się akumulować w budynku dla brojlerów, jeśli ten nie jest odpowiednio wentylowany. 

Mikrobiologiczne procesy zachodzące w glebie (denitryfikacja) powodują powstawanie tlenku azotu 
(N2O) oraz azotu w formie gazowej (N2). Tlenek azotu jest jednym z gazów odpowiedzialnych za efekt 
cieplarniany, podczas gdy azot w formie gazowej jest nieszkodliwy dla środowiska. Oba te gazy mogą 
powstawać w efekcie rozkładu azotu w glebie, a także pochodzić z odchodów zwierzęcych, nawozów 
nieorganicznych albo z samej gleby, ale obecność obornika lub gnojowicy wzmacnia ten proces. 

Odory 

Odór jest problemem lokalnym, ale zjawisko to zaczęło być ważne w momencie rozszerzania się 
produkcji zwierząt oraz powstawania przedsięwzięć nierolniczych na terenach dotychczas uznawanych 
jako tradycyjne obszary wiejskie, powodując przybliżenie osiedli mieszkaniowych do terenów farm. 
Wzrost liczby obiektów nierolniczych sąsiadujących z fermami spowodował, że zjawisko powstawania 
odorów zaczęło być traktowane jako zagadnienie ochrony środowiska. 

Odór może być emitowany ze źródeł stacjonarnych, takich jak magazyn gnojowicy lub obornika, a także 
jest zjawiskiem powstającym na skutek nawożenia pól nawozami organicznymi, zależnym od technik 
nawożenia. Wpływ tego zjawiska jest tym większy im większa jest skala produkcji zwierzęcej. Kurz, 
który powstaje na farmie, ma swój udział w przenoszeniu odoru. Na obszarach o dużej koncentracji 
produkcji trzody chlewnej cząsteczki kurzu mogą być potencjalnym nośnikiem chorób między fermami. 

Emisja odorów, szczególnie z dużych ferm drobiu, może powodować problemy z sąsiadami. Emisja 
odoru jest powiązana z wieloma różnymi składnikami które go tworzą, takimi jak: merkaptan, 
siarkowodór, skatole, tiokrezol, tiofenol i amoniak [173, Hiszpania, 2001]. 

Kurz 

Kurz nie był dotąd zaliczany do ważnych czynników mających wpływ na środowisko otaczające fermę, 
ale w wielu przypadkach ma on wpływ, szczególnie w suche lub wietrzne dni. W budynku dla zwierząt, 
w pewnych okolicznościach takich jakie mają miejsce w budynku dla brojlerów utrzymywanych na 
ściółce, kurz jest uznawany za główny czynnik utrudniający procesy oddechowe zwierząt i obsługi. 

Jako przykład: emisja unoszącego się kurzu (małe cząstki) z głębokiej ściółki (płytkiej ściółki, częściowo 
rusztowej podłogi) oraz w systemach klatkowych była oszacowana odpowiednio na poziomie  
2,3 i 0,14 mg/h na kurę w oparciu o badania przeprowadzone w komercyjnych kurnikach. System 
utrzymania na ściółce powoduje ewidentnie wyższą koncentrację unoszącego się pyłu w budynku 
(odpowiednio1,25 i 0,07 mg/m3). Różnicę w emisji kurzu można wytłumaczyć większą aktywnością kur 
w systemach bezklatkowych. 

 

1.4.2. Emisja do gleby, wód gruntowych i wód powierzchniowych 
Emisja ze zbiorników na gnojowicę do gleby lub wód występuje w przypadku niewłaściwej obsługi tych 
zbiorników i zdarza się raczej tylko w niektórych magazynach odchodów zwierzęcych. Odpowiednie 
wyposażenie, częsty monitoring i właściwie podjęte środki zaradcze zapobiegają przedostawaniu się 
wycieków ze zbiorników do gruntu lub wody. 
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Emisja do wód powierzchniowych może zdarzać się w przypadku bezpośredniego przedostawania się 
zużytej wody na fermie wprost na powierzchnię gleby. Jest niewiele miarodajnych informacji na temat 
tego rodzaju emisji do wód powierzchniowych. Woda zużyta do utrzymania czystości w budynku oraz 
innych urządzeń rolniczych często bywa także dolewana do zbiorników na gnojowicę a potem 
aplikowana do gleby, jednakże w wielu krajach UE takie mieszanie jest niedozwolone. 

Zużyta woda dostająca się bezpośrednio do wód powierzchniowych może pochodzić z wielu źródeł, ale 
dozwolona jest tylko bezpośrednia emisja z systemów obróbki gnojowicy typu laguna. Składniki 
przedostające się do wód powierzchniowych z tych źródeł zawierają azot i fosfor a także zwiększony 
poziom BOD. 

Pomimo powyższych źródeł emisji, głównym zabiegiem w którym występuje najwyższy poziom tej 
emisji jest proces aplikacji gnojowicy jako nawozu, gdy różne składniki przedostają się do gleby, wód 
gruntowych lub powierzchniowych (a także do powietrza, zobacz Rozdział 1.4.1). Pomimo wielu 
dostępnych metod utylizacji obornika i gnojowicy, aplikacja tych nawozów do gleby to wciąż 
najpopularniejszy sposób ich zagospodarowania. Mogą one być dobrym nawozem, ale gdy są aplikowane 
ponad pojemność gleby i wymagania roślin, to stają się głównym źródłem emisji z produkcji rolniczej. 

 

Gleba i woda System produkcji 
Formy azotu 
Fosfor 
K i Na 
Metale ciężkie 
Antybiotyki 

 
przechowywanie i aplikacja nawozów 
organicznych  

Tabela 1.8. Główne źródła emisji do gleby i wód gruntowych z intensywnej produkcji zwierzęcej 

 

Do tej pory największa uwaga skupiona była na emisji azotu i fosforu, ale także inne składniki takie jak 
potas, azotany, NH4

+, mikroorganizmy, metale ciężkie, antybiotyki i inne leki mogą pojawić się  
w gnojowicy lub oborniku, a ich emisja do środowiska może mieć na niego długookresowy wpływ. 

 

Zanieczyszczenie wody azotanami, fosforanami patogennymi (fekalne formy Coli i Salmonella) lub 
ciężkimi metalami jest w głównym centrum uwagi. Zwiększone nawożenie powoduje także 
akumulowanie się miedzi w glebie, ale prawodawstwo UE z 1984 roku w znaczący sposób ograniczyło 
dozwolone dawki miedzi w paszy dla świń, aby zredukować zawartość tego pierwiastka w glebie przy 
nawożeniu obornikiem lub gnojowicą. Udoskonalenie procesu projektowania oraz zarządzania może 
pozwolić na wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń na farmie, a odpowiedni  
i zrównoważony dobór obszarów rolniczych, na których można zutylizować nawóz świński pozwoli 
ograniczyć emisję w tym obszarze. Zwiększenie wymagań dotyczących ochrony środowiska, związanych 
z procesem aplikacji odchodów zwierzęcych do gleby, powinno także poprawić stan środowiska. Dobrym 
przykładem jest Holandia oraz region Flemish w Belgii, gdzie zapoczątkowano proces eksportu 
nadmiarowych ilości gnojowicy na inne farmy. 

 

Azot 
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Przepływ azotu w środowisku ilustruje rysunek 1.18. W trakcie procesów obróbki traci się 25-30 % azotu 
z odchodów świńskich. W zależności od pogody i warunków glebowych straty te mogą sięgać od  
20-100 % amonowej formy azotu, w przypadku gdy aplikacja tego nawozu odbywa się powierzchniowo. 
Emisja amoniaku jest najwyższa w pierwszych kilku godzinach po wywiezieniu nawozu na pole  
i gwałtownie spada po jednym dniu od aplikacji. Należy także zauważyć, że utrata amoniaku to nie tylko 
zanieczyszczenie środowiska, ale także znaczące obniżenie wartości nawozu. 
Rysunek 1.18. Obieg azotu, jego przemiany oraz straty do środowiska [50, MAFF, 1999] 

 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych, a w szczególności zanieczyszczenia azotanowe 
zostały zidentyfikowane jako ryzyko dla jakości europejskich gleb, wód oraz wód morskich. Ryzyko to 
zależy od wysokości poziomu występowania azotanów w wodzie pitnej, eutrofizacji wód 
powierzchniowych (w synergii z fosforem) i przybrzeżnych oraz zakwaszenia gleby i wód (eutrofizacja 
powoduje rozwój alg i zjawisko to może mieć wpływ na bioróżnorodność w środowisku wodnym, a także 
na wodę pitną dla ludzi). 

Celem Dyrektywy Azotanowej 91/676/EEC jest zredukowanie tych zagrożeń poprzez redukcję  
i limitowanie wprowadzania azotanów na hektar na glebach ornych. Państwa członkowskie zostały 
zobligowane do zidentyfikowania stref narażonych na przenikanie azotu do wód lub gleby i objęcie tych 
stref specjalną ochroną. W strefach tych nawożenie jest ograniczone do maksymalnego poziomu 170 kg 
czystego azotu /hektar/rok. W 2002 roku łączna powierzchnia zagrożonych stref wynosiła 38 % 
całkowitej powierzchni 15 krajów UE [205, EC, 2001]. 

Problemy pojawiają się także na terenach, gdzie jest wystarczający areał gleby w stosunku do 
produkowanych nawozów naturalnych. Intensywna produkcja zwierzęca i związana z nim emisja azotu 
jest skoncentrowana w różnych regionach Europy. Nadmiar azotu obserwowany jest szczególnie na 
fermach świń i drobiu. 

Fosfor 

Fosfor (P) jest podstawowym pierwiastkiem w rolnictwie i odgrywa dużą rolę we wszystkich formach 
życia. W naturalnym systemie, fosfor do gleby dostarczany jest w słomie i pozostałościach 
powegetatywnych. W takim ekosystemie fosfor jest w efektywny sposób utylizowany. W systemach 
produkcji rolniczej fosfor jest wykorzystany przez rośliny lub produkcję zwierzęcą a następnie musi być 
dostarczony do systemu, aby zapewnić odpowiednią produktywność. Tylko niewielka część fosforu  
(5-10 %) pozostaje w glebie z nadmiarowej dawki składnika dostarczonego wraz z obornikiem. 

Znaczenie nawozu organicznego jako źródła fosforu zwiększyło się i ocenia się, że 50 % fosforu  
w wodach powierzchniowych oraz glebie pochodzi właśnie z tego źródła [150, SCOPE, 1997]. 
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Koncentracja 20-30 mikrogramów P/l w jeziorach lub wolnopłynących rzekach może powodować 
eutrofizację i wzrost niebezpiecznych toksycznych niebieskich alg w świeżej wodzie  
[209, Enviroment DG, 2002]. 

 

 

1.4.3. Pozostałe emisje 
Hałas 

Intensywna produkcja zwierzęca może generować inne emisje takie jak hałas oraz emisję bioareozoli. 
Odór jest problemem lokalnym, a jego rozprzestrzenianie może być ograniczone do minimum poprzez 
odpowiednie planowanie działalności. Problemy te mogą się nasilać wraz ze wzrostem ekspansji farm 
oraz wzrostem pozostałych przedsięwzięć na terenach do tej pory tylko rolniczych. 

Bioareozole 

Bioareozole odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób. Sposób żywienia oraz rodzaj paszy 
mogą mieć wpływ na koncentrację oraz emisję areozoli. Żywienie paszami granulowanymi, mieszankami 
pasz w systemie żywienia na mokro, natłuszczanie lub olejenie pasz w systemie żywienia na sucho może 
zredukować emisję kurzu. Mieszanki pasz sypkich są lepsze, gdy połączy się je z wiążącym je 
składnikiem, takim jak olej. Instalacje do żywienia paszami płynnymi są jak najbardziej pożądane. 
System żywienia na sucho może być oparty na bazie autokarmników, w których pasza osypuje się  
w sposób naturalny. Wysoka jakość składników pasz może być zapewniona poprzez zbiór suchego ziarna 
zbóż i prawidłowe przechowywanie. To zapobiegnie w szczególności zanieczyszczeniom grzybami  
i mikroorganizmami. 

Regularne czyszczenie wyposażenia budynku inwentarskiego oraz całej powierzchni usunie pozostałości 
kurzu. Ten wymóg jest połączony z regułą �pomieszczenie pełne/pomieszczenie puste�, ponieważ to 
pozwala na dokładne sprzątnięcie i dezynfekcję pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. 

Generalnie w systemach bezściołowych jest mniej kurzu niż w przypadku systemów ze ściółką.  
W systemach ściołowych szczególną wagę należy przyłożyć to tego, aby utrzymywać ściółkę czystą,  
suchą i zawsze wolną od grzybów. Mała prędkość przepływu powietrza w okolicy posadzki także może 
zredukować zanieczyszczenie powietrza cząstkami kurzu.  
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2. STOSOWANE SYSTEMY ORAZ TECHNIKI PRODUKCJI 

Ten rozdział opisuje główne kierunki działalności i systemy intensywnej produkcji drobiarskiej  
i świńskiej, a także materiały oraz wyposażenie używane w technikach produkcji. Celem jest prezentacja 
technik i generalnych zasad w Europie oraz opis zagadnień ochrony środowiska prezentowanych  
w Rozdziale 3. Opisano także te techniki produkcji, które można polecić jako referencyjne lub kryterium 
oceny skuteczności środowiskowej technik redukcji emisji przedstawionych w Rozdziale 4. 

Ten rozdział nie ma za zadanie przedstawienia wyczerpujących opisów wszystkich istniejących technik, 
ani nie może zawierać opisu wszystkich kombinacji technik stosowanych na fermach podlegających 
dyrektywie IPPC. Z powodów historycznego rozwoju, klimatu i geograficznych różnic, farmy różnią się 
rodzajem stosowanych technik a także sposobem w jaki te techniki są stosowane. Powinien on raczej 
pozwolić czytelnikowi na generalne zrozumienie wspólnych systemów produkcji i technik stosowanych 
w Europie w produkcji drobiu i świń. 

 

 

2.1. Wprowadzenie 
Produkcja zwierzęca związana jest z produkcją żywności w celu jej przystosowania do wymagań 
konsumpcyjnych ludzi. Celem jest osiągnięcie wysokiej wydajności stosowanych pasz, a także 
stosowanie metod produkcji, które nie powodują emisji szkodliwych dla środowiska lub ludzi. Generalnie 
systemy produkcji nie wymagają wysokospecjalistycznego sprzętu i instalacji, ale dużej klasy ekspertyz 
w celu odpowiedniego zarządzania działalnością, tak aby osiągnąć równowagę między efektywnością 
produkcji a dobrostanem zwierząt. 

Intensywna produkcja zwierzęca o takiej skali produkcji która podlega regulacją dyrektywy IPPC  
z reguły charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji i organizacji. W centrum wszystkich 
aktywności jest chów, wzrost i tucz zwierząt na mięso lub jaja. Główną częścią wszystkich działalności 
jest system utrzymania zwierząt. Ten system (patrz Rozdział 2.2 i 2.3) zawiera następujące elementy: 

• sposób w jaki zwierzęta są utrzymywane (klatki, kojce, wolny wybieg) 
• system usuwania i przechowywania odchodów w budynku 
• wyposażenie używane do kontroli i utrzymania mikroklimatu w budynku 
• wyposażenie używane do karmienia i pojenia zwierząt. 

Pozostałe ważne elementy to: 

• przechowywanie pasz i komponentów paszowych 
• przechowywanie odchodów zwierzęcych w odseparowanych urządzeniach 
• przechowywanie padłych zwierząt 
• przechowywanie innych odpadków 
• załadunek i rozładunek zwierząt. 

Dodatkowo w produkcji jaj strefa selekcji i pakowania jaj musi być wzięta pod uwagę. 

 

Liczba działań może być częścią systemu produkcji, ale różnią się one w poszczególnych fermach ze 
względu na różnice w posiadanej ilości ziemi, tradycji lub opłacalności produkcji. Następujące działania 
lub techniki mogą być zaobserwowane w intensywnej produkcji zwierzęcej: 

• nawożenie gleby obornikiem lub gnojowicą 
• zagospodarowanie odchodów na farmie 
• urządzenia do rozdrabniania pasz 
• instalacja zagospodarowania zużytej wody 
• instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych takich jak padlina. 
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Schematycznie te działania przedstawiono na Rysunku 2.1. 

 

 
Rysunek 2.1. Ogólny schemat działań w intensywnej produkcji zwierzęcej 

 

 

 

2.2. Produkcja drobiu 
2.2.1. Produkcja jaj 
W towarowej produkcji jaj używane są rasy kur wybrane na drodze prac hodowlanych, mających na celu 
zoptymalizowanie genetycznego potencjału niosek, aby produkowały one jak najwięcej jaj. Zwykle mają 
one małe rozmiary ciała co czyni je nieprzydatnymi w produkcji mięsnej. Mniejsze rozmiary 
predysponują te rasy, ponieważ niewiele składników odżywczych zużywanych jest do zwiększania masy 
ciała. Zamiast tego można skierować więcej składników odżywczych wprost na produkcję jaj. Rasy kur 
nieśnych dzielą się także na te, które produkują jaja w białych lub brązowych skorupkach. 

Nioski utrzymywane są zwykle w systemach klatkowych, w których utrzymywane są przez jeden okres 
nieśności, który trwa 12-15 miesięcy licząc od końcowego okresu wzrostu (około 16-20 tygodnia). Okres 
nieśności może być przedłużony jeśli wymusi się okres pierzenia między 8 i 12 miesiącem nieśności. To 
przynosi korzyści w drugim okresie nieśności, który dodaje przynajmniej 7 miesięcy licząc od 
zakończenia okresu pierzenia, podnosząc okres nieśności do 80 tygodni [124, Niemcy, 2001].  
W systemach bezklatkowych okres nieśności trwa około od 20 tygodnia do 15 miesiąca, ale nie stosuje 
się wymuszania okresu pierzenia. 

Liczba ptaków na jednostkę powierzchni różni się w zależności od systemu utrzymania. Tam gdzie 
używa się systemu klatkowego możliwe jest zagęszczenie obsady, w zależności od ilości pięter od  
30 do 40 ptaków/m2 (odpowiednio do dostępnej powierzchni) i wymagań odnośnie zapewnienia ptakom 
swobodnego ruchu. Stosowane alternatywne systemy utrzymania mają znacznie mniejsze zagęszczenie 
od 7 ptaków/m2 (płytka ściółka) do 12-13 ptaków/m2 (wzbogacone klatki). Ograniczona powierzchnia  
i brak podstawowych elementów wyposażenia w powszechnie stosowanych klatkach powoduje utratę 
piór, deformacje palców lub nienormalne zachowanie (kanibalizm). Kanibalizm jest także spotykany  
w klatkach wzbogaconych ze względu na ograniczoną powierzchnię [194, Austria, 2001]. 
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Większość kur niosek nadal utrzymywana jest w bateriach systemu klatkowego, ale od stycznia 2003 
roku europejskie prawodawstwo (Dyrektywa 1999/74/EC) zabrania powszechnego stosowania systemów 
bateryjnych w nowopowstających obiektach, a od stycznia 2012 systemy klatkowe zakazane będą we 
wszystkich obiektach. To oznacza że od stycznia 2012 roku możliwe będzie stosowanie jedynie klatek 
wzbogaconych. 

Prowadzone są także badania i negocjacje biorące pod uwagę wady instalacji wspomnianych w wyżej 
wymienionej dyrektywie. Analizy te biorą pod uwagę między innymi zdrowie oraz wpływ na środowisko 
różnych systemów utrzymania. W zależności od wyników prowadzonych badań i negocjacji zostanie 
podjęta decyzja (w 2005 roku) czy Dyrektywa 1999/74/EC będzie zweryfikowana. 

Aktualnie wzrasta liczba systemów bezklatkowych, w których kury mogą spacerować jak w systemach 
wolnowybiegowych, średniointensywnych, głębokiej ściółce itp. Od stycznia 2002 roku definicja tych 
systemów będzie zmieniona przez Dyrektywę 1999/74/EC na �wolnowybiegowy�, gdzie termin ten 
używany jest dla systemu utrzymania, w którym kury mają nieograniczony dostęp w ciągu dnia do 
wybiegów na świeżym powietrzu. W kolejnych sekcjach tradycyjna terminologia jest ciągle używana do 
opisu różnych bezklatkowych systemów, w celu uniknięcia stosowania terminu kurnik oraz 
�wolnowybiegowy� w innym kontekście niż w wspomnianej dyrektywie. 

Projektowanie i zarządzanie w systemach bezklatkowych jest porównywalne z tym dotyczącym 
utrzymania brojlerów (zobacz sekcja 2.2.2). 

 

2.2.1.1. Klatkowy system bateryjny dla kur nieśnych 
System bateryjny może być opisany jako kombinacja następujących elementów: 

• konstrukcja budynku 
• projekt klatek oraz ich rozmieszczenie 
• gromadzenie, usuwanie i przechowywanie odchodów 

Intensywna produkcja jaj zwykle ma miejsce w zamkniętych budynkach zbudowanych z różnych 
materiałów konstrukcyjnych (kamieni, drewna, stali). Budynki mogą być zaprojektowane  
z wyposażeniem w system oświetlenia bądź nie, ale zawsze muszą posiadać system wentylacji. 
Wyposażenie w budynku może opierać się na obsłudze ręcznej bądź być w pełni zautomatyzowane  
w zakresie wentylacji i kontroli klimatu, systemu usuwania odchodów oraz zbierania jaj. W pobliżu 
budynku lub w wydzielonej jego części znajdują się magazyny na paszę. 

 W systemach klatkowych można wyróżnić cztery główne rozwiązania konstrukcyjne: jednopoziomowe, 
piramidowe, baterie kompaktowe i z przenośnikami taśmowymi (Rysunek 2.2.). Dodatkowo dostępne są 
także rozwiązania kaskadowe [183, NFU/NPA, 2001]. Konstrukcje mogą mieć do 8 poziomów lub 
rzędów i zgodnie z obowiązującym prawem pozwala to na utrzymywanie od 30 do 40 ptaków na m2,  
w zależności od rozwiązania pięter. Długość rzędów klatek może być większa niż 50 m z wieloma 
korytarzami. Niektóre nowoczesne obiekty mogą pomieścić od 20000 do 30000 ptaków. Typowe klatki 
mają wymiary 450 mm x 450 mm x 460 mm głębokości i mieszczą od 3 do 6 ptaków. Przeważnie klatki 
wykonane są z drutu stalowego i wyposażone w instalację do automatycznego pojenia (poidła kroplowe)  
i automatycznego karmienia ptaków (przenośniki łańcuchowe lub wózki). Średni czas przebywania 
ptaków w budynku jest długi (311-364 dni), co pozostawia niewiele czasu między cyklami nieśności do 
oczyszczenia instalacji. 

Pochylenie podłogi w klatkach powoduje, że zniesione jaja staczają się do frontowej części klatek, gdzie 
są zbierane ręcznie lub transportowane taśmociągami i przemieszczane do miejsc, w których są 
selekcjonowane i pakowane. Odchody ptaków spadają poprzez dno klatki i są przechowywane pod klatką 
lub usuwane za pomocą zgarniaków lub przenośników. Generalnie klatki jednopoziomowe  
i piramidowe wymagają więcej miejsca i nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 ptaka. Ze 
względu na sposób w jaki te systemy są stosowane, produkują bardziej mokre odchody a także wydzielają 
więcej amoniaku niż inne systemy (koncentracja 40 ppm w klatce przy małej wydajności wentylacji). 
Nieznane są aktualne dane dotyczące stosowanych systemów klatek, ale przypuszcza się, że większość 
kur nieśnych w Europie utrzymywanych jest w kompaktowym systemie klatkowym lub systemie  
z przenośnikiem taśmowym. 
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Odchody niosek w bateryjnych systemach utrzymania nie są mieszane z innymi materiałami i mogą być 
zagospodarowywane na różne sposoby, na przykład w niektórych systemach utrzymania dodaje się wodę 
w celu ułatwienia transportu odchodów. Generalnie można wyróżnić dwa sposoby zbierania  
i przechowywania odchodów: 

• utrzymanie z przechowywaniem odchodów w obrębie klatki: 
-  odchody nienapowietrzane 
-  odchody napowietrzane 

• klatki odseparowane od systemu przechowywania odchodów 

Rysunek 2.2. Cztery popularne projekty baterii klatek dla kur nieśnych [10, Holandia, 1999]  
i [122, Holandia, 2001] 
 

 

Zawartość suchej masy w świeżych odchodach kur nieśnych waha się w granicach od 15-25 %,  
a suszenie polega na zwiększeniu zawartości suchej masy od 45 do 50 %. Suszenie w celu uzyskania 
zwiększonej zawartości suchej masy umożliwia redukcję emisji, ale wymaga zwiększonych 
nakładów energetycznych. Zwykle wysuszone odchody (45-50 %) są usuwane z budynku i mogą 
być od razu wywożone na pole lub transportowane lub przechowywane na fermie w oddzielnym 
magazynie na dchody. W magazynie zawartość suchej masy w odchodach wzrasta do około 80 % 
poprzez proces naturalnego wysychania (kompostowanie lub podgrzewanie). W trakcie tego 
procesu występuje zjawisko emisji amoniaku i odoru. 

Podczas usuwania świeżych odchodów z budynków dla niosek do oddzielnych zamkniętych lub 
otwartych magazynów proces schnięcia pojawia się w sposób naturalny, lub w przypadku 
budynków  
z głębokim kanałem proces ten może zachodzić poprzez wymuszoną wentylację w obszarze 
pomiotu. Powinno się pamiętać o tym, że wraz z natychmiastowym usuwaniem mokrych odchodów, 
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źródło emisji (zawartość suchej masy 15-25 %) przenosi się z budynku do magazynów tych 
odchodów, gdzie proces wysychania (oraz emisja) jest kontynuowany. Pomiędzy wieloma 
istniejącymi, stosowanymi powszechnie systemami bateryjnego chowu dla niosek można rozróżnić: 

• system bateryjny z otwartym zbiornikiem na odchody pod klatkami 
• głębokie kanały pod budynkiem i budynki z wydzielonymi kanałami gnojowymi 
• podniesione budynki 
• system usuwania odchodów taśmociągiem i zewnętrznym magazynem  

 

 

2.2.1.1.1. System bateryjny z otwartym zbiornikiem na odchody pod klatkami 
Nioski utrzymywane są w klatkach ustawionych w jednym lub więcej rzędach. Klatki (jednopoziomowe, 
piramidowe, baterie kompaktowe) wyposażone są w plastikowe klapy lub metalowe tace, na których 
zalegają przez krótki okres odchody. W zależności od projektu, odchody mogą spadać na kanał gnojowy 
samoistnie lub mogą być zgarniane przez zgarniacz. Odchody (oraz rozlana woda z poideł) są zbierane  
w kanałach gnojowych pod klatkami i raz do roku lub rzadziej usuwane za pomocą zgarniaczy lub 
ładowaczy czołowych [26, LNV, 1994], [122, Holandia, 2001]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.3. Przykład otwartego kanału gnojowego pod baterią piramidową  
[10, Holandia, 1999] 

 
 
2.2.1.1.2. System bateryjny z napowietrzanym otwartym magazynem odchodów (głęboki kanał 
gnojowy lub podniesione systemy i budynek kanałowy) 

Klatki są usytuowane powyżej kanału na odchody. Wysokość systemu z głębokimi kanałami wynosi od 
180 do 250 cm. Budynek posiada kanał o głębokości około 100 cm. Mokre odchody spadają do kanału  
i pozostają tam przez okres roku lub dłużej. 

W budynkach z głębokim kanałem, a także w budynkach z wydzielonymi kanałami wentylatory, które są 
umiejscowione nad klatkami w niższej części budynku zasysają powietrze wentylacyjne. Powietrze jest 
zasysane do budynku poprzez dach (system otwartej kalenicy) i przechodzi przez obszar klatek, gdzie się 
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ogrzewa. Ciepłe powietrze unosi się nad magazynem odchodów w kanale i opuszcza budynek. Odchody 
zmagazynowane w kanałach gnojowych są osuszane tym przepływającym ogrzanym powietrzem. 

Podczas przechowywania odchody ulegają podgrzaniu w procesie fermentacji. Rezultatem tej fermentacji 
jest także wysokie stężenie amoniaku. Aby uzyskać dobry efekt suszenia odchodów na tacach 
umieszczonych pod klatkami powinny one pozostawać tam przez około 3 dni. Po trzech dniach zawartość 
suchej masy w odchodach waha się w granicach od 35-40 % [10, Holandia, 1999]. 

W przeszłości w Anglii wprowadzono techniki suszenia odchodów w głębokich kanałach gnojowych  
w budynkach z systemami klatek jednopoziomowych i piramidowych. W systemie tym pozostawiano 
odchody do schnięcia w stromych pryzmach przez okres 6 miesięcy, a następnie przerzucano je do 
głębokiego kanału, gdzie pozostawały do końca roku. Ta technika może wciąż być stosowana, ale jej 
stosowanie upadło wraz z zanikaniem baterii klatek piramidowych i jednopoziomowych w systemach 
głębokich kanałów gnojowych [119, Elson, 1998]. 

Rysunek 2.4. System głębokiego kanału dla kur nieśnych [10, Holandia, 1999] 
 

 

Rysunek 2.5. Przykładowy system kanałowy dla kur nieśnych [10, Holandia, 1999] 
 

 

 

2.2.1.1.3. Palowy system utrzymania 
Odmianą systemu z kanałem głębokim lub systemu podwyższonego jest palowy system utrzymania. Jest 
on kombinacją pionowych rzędów klatek z centralnie umieszczoną szczeliną, pod którymi to rzędami 
umieszczone są zgarniacze oraz głęboki kanał gnojowy. System palowy wyposażony jest w regulowane 
klapy pomiędzy klatkami i obszarem magazynowania odchodów oraz posiada duże otwory w ścianach 
zbiorników na odchody, umożliwiające przewiew wiatru, który ma swój udział w suszeniu odchodów. 
Dlatego inaczej niż w systemie z głębokim kanałem, gdzie magazyn na odchody i obszar przebywania 



Rozdział 2 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

33

zwierząt są zlokalizowane w tym samym miejscu, w systemie palowym obszary te są oddzielone. Dlatego 
też odchody mogą być usuwane z magazynu w dogodnym czasie [119, Elson, 1998]. 

Budynek na palach można porównać do budynku z głębokim kanałem (Rysunek 2.4), ale bez ścian 
szczytowych. 

 

2.2.1.1.4. System bateryjny z usuwaniem odchodów za pomocą zgarniaczy do zamkniętego 
magazynu 
Ten system jest odmianą systemu z otwartym zbiornikiem na odchody, z klatkami umieszczonymi ponad 
płytkim otwartym kanałem mającym szerokość klatek. Odchody produkowane przez ptaki spadają na 
plastikowe klapy lub tace pod klatkami. Stąd przemieszczane są do kanału gnojowego. Odchody usuwane 
są w regularnych odstępach czasu (codziennie lub cotygodniowo) i przechowywane w oddzielnych 
magazynach (kanałach lub wiatach). Kanał zwykle wykonany jest z betonu. Używając zgarniacza, po 
kilku latach ścianki kanału stają się chropowate, co powoduje pozostawanie cienkiej warstwy odchodów, 
powodując wzrost emisji amoniaku. Odchody na plastikowych klapach, jak też cienka warstwa odchodów 
na podłodze powodują zwiększoną emisję amoniaku [10, Holandia, 1999], [26, LNV, 1994],  
[122, Holandia, 2001]. 

Rysunek 2.6. Przykład otwartego kanału gnojowego ze zgarniaczem pod piramidowym układem 
klatek [10, Holandia, 1999] 
 

 

 

2.2.1.1.5. System klatek z przenośnikiem taśmowym z częstym usuwaniem odchodów do 
zamkniętych zbiorników z systemem suszenia lub bez 
System klatek z przenośnikiem taśmowym jest często stosowany w całej Europie. W tym systemie 
odchody od kur są zbierane na taśmach przenośnika pod klatkami i transportowane do zamkniętych 
magazynów przynajmniej dwa razy w tygodniu. Odchody zbierane są na taśmach usytuowanych pod 
każdym rzędem klatek (lub poziomem klatek). Na końcu pasa znajduje się przenośnik poprzeczny, który 
transportuje odchody dalej do zewnętrznego zbiornika. Pasy przenośnika wykonane są z gładkiego, 
łatwego do czyszczenia polipropylenu, który jest odporny na przyczepianie zanieczyszczeń do jego 
powierzchni. Stosując nowoczesne, wzmocnione pasy przenośników, odchody mogą być transportowane 
na bardzo duże odległości. Podczas transportu odchody ulegają podsuszaniu na taśmie, szczególnie  
w okresie letnim, kiedy to odchody mogą pozostawać na taśmach ponad tydzień. 
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Rysunek 2.7. Przykład baterii z przenośnikiem taśmowym (3 rzędy) z pasem pod każdym rzędem 
klatek usuwającym odchody do zamkniętego magazynu [10, Holandia, 1999] 
 

We wzbogaconym systemie z przenośnikiem, powietrze wdmuchiwane jest ponad odchodami w celu 
uzyskania szybszego ich wysychania. Powietrze wprowadzane jest pod każdy rząd klatek, zwykle 
poprzez sztywne polipropylenowe ciągi. Dodatkową zaletą tego systemu jest wprowadzanie świeżego 
chłodzącego powietrza bezpośrednio pod ptakami. Kolejne udoskonalenia polegają na wprowadzeniu 
powietrza podgrzanego oraz/lub stosowanie wymienników ciepła do podgrzewania wchodzącego do 
budynku powietrza. 

 

2.2.1.1.6. Klatki wzbogacone 
Ostatnio rozwijanym systemem utrzymania dla niosek są klatki wzbogacone. Powinny one być używane 
w miejsce dotychczas stosowanych, opisanych wcześniej systemów: patrz sekcja 2.2.1. Ustalono 
minimalne wymagania w dyrektywie UE zawierające następujące wymogi: każda klatka musi być 
wyposażona w grzędy, gniazda, wanny na piasek oraz ściółkę [121, EC, 2001]. 

W zależności od indywidualnie wytwarzanych systemów, rozwiązania mogą się różnić ilością 
utrzymywanych ptaków w klatce, gniazdem oraz miejscem usytuowania piasku w klatce. Generalnie 
ptaki utrzymywane są w grupach po 40 sztuk i więcej [179, Holandia, 2001]. W porównaniu  
z powszechnie stosowanymi klatkami, wzbogacone klatki oferują więcej miejsca dla ptaków  
i wyposażone są w elementy umożliwiające realizowanie behawioralnych zachowań ptaków. Dodatkowo 
mogą być stosowane ściółka, piasek, trociny oraz inne materiały. 

Obecność ściółki w klatce jest jednym z ważniejszych czynników, które mają wpływ na zarządzanie, to 
jest na zagadnienia związane z typem materiału na ściółkę, ścielenie i usuwanie zużytej ściółki 
(automatycznie lub nie) oraz na ryzyko wzrostu zapylenia w budynku. Zwiększa to również ryzyko, że 
jaja które spadają na ściółkę zostaną zebrane wraz z odchodami. Wybór materiału na ściółkę jest bardzo 
ważny i zależy od jego kosztu, dostępności, preferencji ptaków oraz łatwości usuwania. Ilość i koszt 
ściółki na każdego ptaka/dzień są różne i zależą od użytego materiału. Używanie ściółki zwiększa ilość 
produkowanego obornika i może wpływać na wartość nawozową a także na procesy zachodzące  
w odchodach po ich usunięciu z budynku. Zagadnienie to może różnić się w zależności od użytego 
materiału na ściółkę [204, ASPHERU, 2002]. 

Klatki wykonane są ze stalowego drutu z poziomym frontem z siatki lub prętami oraz stałymi 
przegrodami zgrupowanymi w trzech lub więcej rzędach. Odchody są usuwane automatycznie poprzez 
przenośnik taśmowy (z napowietrzaniem lub bez). 
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Rysunek 2.8. Schemat przykładowego projektu klatek wzbogaconych [128, Holandia, 2000] 
 

 

Typowa emisja kształtuje się na poziomie 0,035 kg amoniaku/ptaka/miejsce w ciągu roku (Holandia). 
Zakres emisji, który był odnotowany, kształtował się od 0,014 do 0,5 kg NH3/ptaka/miejsce/rok (Niemcy) 
w powiązaniu z ilością świeżych odchodów 160 gram (o zawartości 1,3 % azotu) wydalanych przez ptaka 
na dzień. Zanotowana zawartość suchej masy w odchodach wynosiła od 20 do 60 % w zależności od 
zastosowanego systemu: przenośnika taśmowego bez systemu suszenia (25-35 %) lub przenośnika 
napowietrzanego (35-50 %). 

Zapotrzebowanie energii na pracę przenośnika i system wentylacji jest porównywalne do innych 
systemów wyposażonych w (napowietrzany) przenośnik taśmowy. Używanie ściółki może powodować 
wzrost zapylenia w budynku. Materiał taki jak piasek, trociny lub inne wymaga odpowiedniego 
przygotowania. 

Karmienie i pojenie, oświetlenie oraz wentylacja są bardzo podobne jak w powszechnie stosowanych 
systemach klatkowych, ale wymagana jest dodatkowa ściółka w ilości od 1 do 2 kg/ptaka/miejsce/rok. 

System ten został zaprojektowany jako alternatywa dla powszechnie stosowanych klatek i wprowadzany 
w tej formie nie wymaga diametralnych zmian w budynku, ale będzie wymagana całkowita wymiana 
poprzednich klatek. 

Całkowity koszt użytkowania oszacowano na 1,5 EUR/ptaka/rok (Holandia). 

Obecnie wzbogacone klatki są wprowadzane jedynie w kilku fermach przemysłowych na przykład  
w Holandii (rok referencyjny 2001) tylko jedna ferma stosuje ten system. 

Literatura referencyjna: [122, Holandia, 2001], [124, Niemcy, 2001], [180, ASEPRHU, 2001],  
[179, Holandia, 2001], [204, ASPHERU, 2002] 
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2.2.1.2. Bezklatkowy system utrzymania kur nieśnych 
Kury nieśne utrzymywane są także w systemach bezklatkowych. Cechą tego systemu jest to, że ptaki 

mają więcej przestrzeni do poruszania się i mogą spacerować po całym budynku. Konstrukcja budynku, 

w którym utrzymywane są ptaki, jest zbliżona do budynków z systemami klatek. 

W krajach członkowskich UE występują różne systemy, takie jak: 

- głęboka ściółka 
- utrzymanie wolierowe. 

W Dyrektywie 1999/74/EC zdefiniowano dwa systemy bezklatkowe: system wolnowybiegowy oraz 
halowy. 

 
 
2.2.1.2.1. System na głębokiej ściółce dla kur nieśnych 
Kurnik w tym systemie jest typowym budynkiem pod względem konstrukcji ścian, dachu oraz 
fundamentów. Posiada izolację termiczną i wymuszoną wentylację. Spotyka się budynki bez okien lub  
z oknami z naturalnym oświetleniem dziennym. Ptaki utrzymywane są w dużych grupach od 2000 do 
10000 w boksie. 

Powietrze wprowadzane jest na zasadzie wentylacji naturalnej lub za pomocą wentylacji podciśnieniowej. 
W powiązaniu ze standardami rynku jaj w UE przynajmniej 1/3 stałej posadzki (beton) musi być ścielona 
(rozdrobniona słoma lub trociny), a 2/3 powierzchni przypada na strefę oddawania odchodów. 

Kanały gnojowe są zarusztowane, ruszty przeważnie wykonane z drewna lub sztucznych materiałów 
(siatka druciana lub plastikowe ruszty) i lekko podniesione. Gniazda, instalacje do zadawania paszy oraz 
poidła umieszczone są w okolicy strefy gnojowej w celu zabezpieczenia powierzchni ścielonej przed 
zawilgoceniem. Odchody zbierane są w kanałach gnojowych pod rusztami w trakcie trwania okresu 
nieśności (13-15 miesięcy). Kanały są uformowane poprzez podniesienie posadzki lub też są zagłębione 
w podłożu (rys. 2.9). 

Systemy automatycznego zadawania paszy oraz wody w formie długich koryt lub przenośników oraz 
poideł kroplowych instalowane są w obszarze strefy gnojowej. Odchody zgromadzone w kanałach pod 
rusztami usuwane są po zakończeniu okresu nieśności lub okresowo za pomocą przenośników 
taśmowych. Przynajmniej 1/3 zużytego powietrza jest wyciągana znad kanałów gnojowych. W tym 
systemie występują indywidualne lub wspólne gniazda dla kur, możliwy jest także automatyczny zbiór 
jaj. Mogą być wprowadzone programy świetlne wpływające na sterowanie okresem nieśności, a także 
ilością przyswajanych białek [128, Holandia, 2000], [124, Niemcy, 2001]. 

 

 

Rysunek 2.9. Przekrój tradycyjnego budynku z głęboką ściółką dla kur nieśnych  
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[128, Holandia, 2000] 

2.2.1.2.2. System wolierowy (grzędowy) 
Taki budynek dla kur posiada izolację termiczną oraz wymuszoną wentylację. Spotyka się budynki bez 
okien oraz z oknami i naturalnym oświetleniem dziennym i ze sztucznym oświetleniem sterowanym 
programem świetlnym. Może być połączony z wybiegiem lub strefą do grzebania na zewnątrz budynku. 
Ptaki trzymane są w dużych grupach i mają możliwość poruszania się po całym budynku w swobodny 
sposób. Strefa budynku podzielona jest na różne strefy funkcyjne (żywienia i pojenia, snu i odpoczynku, 
grzebania, składania jaj). Ptaki mają do dyspozycji kilka poziomów, tak aby była możliwość większego 
zagęszczenia obsady w porównaniu do typowej głębokiej ściółki. Odchody są usuwane poprzez 
przenośniki taśmowe do zbiorników lub do kanałów gnojowych, a tam zbierane i przechowywane. 
Ściółka jest dostarczana na stałą betonową posadzkę. Pasza (przeważnie przenośnikiem paszowym) oraz 
woda pitna (poidła kroplowe lub miseczkowe) dostarczane są automatycznie. Gniazda (indywidualne lub 
wspólne) posiadają automatyczny lub ręczny system zbioru jaj. 

Maksymalne zagęszczenie wynosi 9 ptaków/m2 powierzchni użytkowej lub 15,7 ptaków/m2 powierzchni 
posadzki, z możliwością pomieszczenia w budynku od 2000 do 20000 ptaków (ptak/miejsce). 

 

Rysunek 2.10. Schemat systemu wielopoziomowego [128, Holandia, 2000] 

 

 

2.2.2. Produkcja brojlerów na mięso 
Mięso z brojlerów produkowane jest poprzez hodowlę ras mięsnych kur, które są odmianami 
hybrydowymi różnych ras kur. Kombinacja ras jest wyselekcjonowana w taki sposób, aby dostarczyć 
ptaków o mięsności odpowiadającej wymaganiom producentów. Niektóre rasy rosną szybciej i są 
większe, podczas gdy inne cechują się większą mięsnością, większym współczynnikiem wykorzystania 
paszy i odpornością na choroby. Odmiany są często nazywane imieniem firm, które przyczyniły się do 
ich genetycznego rozwoju. Oczywiste jest że rasy mięsne nie nadają się na produkcję jaj. 

Tradycyjny system utrzymania w intensywnej produkcji brojlerów jest to prosty w konstrukcji budynek  

z cementową lub drewnianą posadzką z naturalnym oświetleniem lub bez okien i sztucznym 

oświetleniem, izolowany termicznie, wyposażony w wentylację mechaniczną. Stosuje się także 

konstrukcje z otwartymi ścianami (okna z kurtynami), wentylacją mechaniczną (głównie 

podciśnieniową), wyposażoną w wentylatory i otwory nawiewne. Otwarte budynki muszą być ulokowane 

pod odpowiednim kątem do kierunku przeważnie wiejących wiatrów. Mogą być także zainstalowane 

dodatkowo wentylatory wciągające powietrze przez szparę kalenicową lub otwory szczytowe. To daje 

możliwość wprowadzenia dodatkowej cyrkulacji w obszarze przebywania ptaków podczas gorących 

okresów letnich. Druciane siatki w górnej części otwartych ścian zabezpieczają przed przedostawaniem 

się dzikich ptaków. 
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Rysunek 2.11. Przykład przekroju budynku dla brojlerów  
[129, Silsoe Research Institute, 1997] 

 
Budynki zamknięte posiadają nagrzewnice gazowe lub olejowe ogrzewające całe pomieszczenie,  
a strefowe promienniki służą do podgrzewania poszczególnych stref w budynkach otwartych. Wymagane 
jest stosowanie sztucznego oświetlenia lub jego kombinacji z oświetleniem naturalnym. 

Brojlery utrzymywane są na ściółce (pocięta słoma, trociny lub ścinki papieru) rozprowadzonej na całej 
posadzce budynku, wykonanej w formie płyty betonowej. Odchody usuwane są na końcu każdego cyklu 
produkcyjnego. Stosuje się automatyczny system żywienia i pojenia (przeważnie system kubełkowy  
z okrągłymi karmnikami i poidłami kroplowymi). Brojlerom podawana jest pasza pełnoporcjowa. 
Brojlery utrzymywane są w obsadzie od 18 do 24 ptaków/m2. Zagęszczenie obsady mierzone jest także  
w kg żywej masy/m2 (np. w Finlandii). W nowym prawodawstwie przewidziano wprowadzenie limitu 
zagęszczenia obsady dla brojlerów. W budynku może znajdować się od 20000 do 40000 ptaków. 

 

 

2.2.3. Inne sektory produkcji drobiarskiej 
2.2.3.1. Produkcja indyków 
Indyki utrzymywane są na mięso w różnych systemach utrzymania. Jednym z nich może być system  

z podziałem na dwa okresy odchowu (Wielka Brytania, Holandia). Pierwszy okres zawiera okres 

odchowu dla wszystkich ptaków do osiągnięcia wieku 4-6 tygodni, a następnie przeniesienie samic do 

innego budynku. Okres odchowu wynosi od 19 do 20 tygodni ze średnią masą ubojową indorów 14,5 kg 

(21-22 tygodni), a indyczek 7,5 kg (16-17 tygodni) (zobacz także Tabela 1.1). W Finlandii występuje 

podział na cztery grupy wiekowe ze względu na różne dawki pokarmowe, gdzie indory utrzymywane są 

przez 16 tygodni, a indyczki 12 tygodni. Ptaki utrzymywane są ze znacznie większym zagęszczeniem 

obsady na początku odchowu, dopóki są małe. Podczas okresu wzrostu ptaki są lekkie, a po  

22 tygodniach tylko 1/3 z nich może być sprzedana. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii indyczki są 

sprzedawane jako nadające się do pieczenia, a indory pozostawia się do dalszego tuczenia. 

 
2.2.3.1.1. Popularne systemy utrzymania indyków 
Tradycyjną powszechnie stosowaną konstrukcją jest budynek podobny do budynku dla brojlerów 
(Rysunek 2.11). Indyki utrzymywane są w zamkniętych, termo-izolowanych budynkach z wentylacją 
wymuszoną, lub (dużo częściej) w nieogrzewanych budynkach z otwartymi ścianami wyposażonymi  
w kurtyny (nieograniczona wentylacja naturalna). Wentylacja wymuszona (podciśnieniowa) jest 
stosowana wraz z wentylatorami oraz otworami nawiewnymi. Wentylacja naturalna sterowana jest za 
pomocą automatycznej kontroli przesłon/kurtyn lub otworów nawiewnych w ścianach. Budynki otwarte 
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muszą być właściwie zorientowane w stosunku do kierunku, z którego najczęściej wieje wiatr, tak aby 
miał on możliwość ułatwionego przepływu. Dodatkowa wentylacja realizowana jest poprzez szparę 
kalenicową lub otwory szczytowe. Promienniki gazowe montowane są w celu ogrzania poszczególnych 
stref w budynku.  

Generatory prądu są stosowane w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym typu brak prądu w sieci, 
ekstremalne warunki pogodowe lub pożar, ponieważ przy tak dużej koncentracji produkcji zawsze 
występuje ryzyko. Podczas szczytowych temperatur okresu letniego stosowane są dodatkowe środki 
zaradcze w celu zminimalizowania stresu termicznego ptaków (poprzez zwiększenie ilości powietrza 
wentylacyjnego, włączenie dodatkowych wentylatorów, zamgławianie powietrza lub używanie 
spryskiwaczy dachowych). 

Druciane siatki umieszczone w zewnętrznych ścianach zapobiegają przedostawaniu się dzikich ptaków. 
Podłoga wykonana z betonu jest w pełni ścielona (sieczka ze słomy, trociny), a grubość ściółki waha się 
od 23-30 cm. Usuwanie odchodów i czyszczenie odbywa się po zakończonym cyklu produkcyjnym. 
Odchody usuwa się za pomocą wybieraków lub ładowaczy czołowych. Ścielenie odbywa się  
w zależności od potrzeb. Stosowane są automatycznie podnoszone okrągłe poidła i karmniki w okresie 
wzrostu/żywienia. Długość okresu świetlnego oraz intensywność światła może być regulowana podczas 
odchowu młodych, a w budynkach zamkniętych przez cały okres chowu/tuczu. 

W Sekcjach 2.2.3.1.2 oraz 2.2.3.1.3 opisano możliwe odmiany tego systemu. 

 

 

2.2.3.1.2. Zamknięty system utrzymania 
W tym systemie ściółka z wiórów/trocin usuwana jest 9 razy podczas okresu tuczu. To redukuje emisję 
amoniaku, ponieważ temperatura ściółki nie wzrasta wraz ze wzrostem ilości odchodów. Budynek dla 
indyków jest podobny do opisanych w sekcji 2.2.3.1.1. Odchody usuwane są na zewnątrz budynku przy 
użyciu ciągnika z szuflą zgarniającą, a w tym czasie podnoszone są przenośniki paszowe oraz poidła. 

Na początku okresu produkcyjnego cienka warstwa wiórów/trocin (4 cm) jest rozprowadzana po 
posadzce. Po 35 dniach odchody usuwane są z budynku. Dostarczana jest świeża ściółka o grubości 3 cm 
(zamiast 4 cm). Ta czynność jest powtarzana w różnych odstępach czasu aż do końca okresu tuczu  
w następujących przedziałach czasu: po 35, 21, 21, 14, 14, 14, 14, 14 i 14 dniach, a grubość ściółki 
wynosi odpowiednio 4, 3, 3, 3, 3, 3, 5 i 5 cm trocin/wiórów. Podczas usuwania odchodów ptaki 
przemieszczane są poza zasięg szufli. Za szuflą rozprowadzane są od razu wióry lub trociny. 

Emisja amoniaku z tego systemu szacowana jest na 0,340 kg NH3 na indyka/miejsce/rok, ale konieczne 
jest prowadzenie dalszych badań, aby to zweryfikować. W tym celu wprowadzi się system pomiarów  
w budynkach dla indyków, a pomiary przeprowadzane będą dwukrotnie w ciągu dnia. 

W porównaniu do typowych stosowanych systemów (sekcja 2.2.3.1.1), w których farmerzy mieszają 
odchody wielokrotnie podczas okresu tuczu, niewymagany jest duży nakład energii. Ponieważ duża 
zawartość suchej masy w odchodach jest większa w porównaniu z systemami tradycyjnymi, 
gospodarowanie tymi odchodami jest łatwiejsze i mniej energochłonne. 

W takim budynku jest dużo więcej kurzu, z powodu dość suchych odchodów oraz stosowania mieszanki 
wiórów i trocin (powyżej 65 %). Pracownicy obsługi powinni używać masek, a co za tym idzie wzrastają 
koszty obsługi. Powstaje jednak pytanie czy tak częste usuwanie odchodów nie ma wpływu na ptaki. 

Ta technologia nie wymaga przystosowywania systemu utrzymania i może być stosowana zarówno  
w nowych jak i adaptowanych budynkach. W budynkach istniejących należy jedynie wykonać instalacje 
zadawania paszy i pojenia z możliwością automatycznego lub półautomatycznego ich podniesienia. 

Koszty inwestycyjne są nieznacznie wyższe niż w systemie tradycyjnym. W tym systemie farmerzy 
muszą używać traktora lub szufli zgarniającej. Koszty robocizny są zwiększone z powodu częstości 
usuwania odchodów. Koszty inwestycyjne szacowane są na poziomie 6,36 EUR na ptaka na miejsce. 
Całkowite koszty utrzymania systemu wynoszą około 0,91 EUR/ptaka/miejsce/rok. 

W Holandii ten system wprowadzono na jednej farmie (10000 indyków) 
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Literatura referencyjna: [128, Holandia, 2000]. Ulotka wdrożeniowa dostępna jest poprzez  
Koudijs-Wouda (organizacja produkcji pasz indyków). 

 
 
2.2.3.1.3. Ściołowy system utrzymania z częściowo wentylowanym podłożem 
Częściowo wentylowana posadzka została zaprojektowana w celu obniżenia emisji amoniaku  
w powszechnie stosowanych systemach utrzymania indyków. Około 75 % całej posadzki jest ścielone,  
a 25 % stanowi podniesiona platforma z rusztami. Podwyższona platforma umieszczona jest około  
20 cm powyżej betonowej posadzki i przykryta nylonową plandeką. Na obu powierzchniach betonowej 
posadzki oraz nylonowej plandeki rozprowadzone są wióry. Wentylatory wdmuchują powietrze przez 
podniesioną posadzkę z warstwą wiórów do środka budynku. 

 

Rysunek 2.12. Przekrój przez budynek dla indyków z częściowo wentylowaną posadzką  
[128, Holandia, 2000] 
 

Ten system redukuje emisję amoniaku o 47 % w stosunku do systemu zalecanego, np. redukcja emisji do 
poziomu 0,360 kg NH3/indyka/miejsce/rok. Jakkolwiek w porównaniu do systemów tradycyjnych 
zwiększone jest zapotrzebowanie wentylacji na energię. Zmierzona koncentracja kurzu jest wysoka, 
dlatego zalecane jest używanie masek przeciwpyłowych. Z powodu wysokiej zawartości suchej masy  
w odchodach w porównaniu z systemem tradycyjnym, gospodarka nawozem jest łatwiejsza i mniej 
energochłonna. 

Ptaki powinny być karmione i powinny oddawać odchody na podwyższonej platformie. Tam także 
zainstalowane są karmidła i poidła. Na początku okresu tuczu wprowadza się 5 kg/m2 wiórów na 
betonową posadzkę oraz 2 kg/m2 na platformę. Podczas trwania cyklu produkcyjnego jakość ściółki może 
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wymagać dodatkowego uzupełnienia czystymi wiórami. Emisja amoniaku jest zredukowana dzięki 
podsuszaniu części ściółki. 

System ten może być wprowadzony w nowych oraz istniejących budynkach i nie wymaga dużych 
przeróbek. Kwestią pozostaje jedynie pytanie czy system ten jest zgodny z wymaganiami dobrostanu 
zwierząt. Biorąc pod uwagę masę ciała indyków wprowadzenie tego systemu może być trudne. Także  
z powodu przykrywania rusztów plandeką, co wpływa na optymalny przepływ powietrza. 

Dodatkowe koszty inwestycyjne będą wyższe w porównaniu z systemami tradycyjnymi i oceniane są na 
6,36 EUR/ miejsce (20 EUR/kg NH3). Roczne koszty utrzymania wynoszą około 2 EUR/ptaka/rok  
(2,9 EUR/kg NH3). 

W Holandii istnieje tylko 1 farma z takim systemem [181, Holandia, 2002]. 

Literatura referencyjna: [181, Holandia, 2002], [181, Holandia, 2000] 

 

 

2.2.3.2. Produkcja kaczek 
Kaczki generalnie utrzymywane są dla mięsa. Jest wiele ras na rynku, ale najpopularniejsze rasy to Pekin 

i Barbary; Rouen oraz Muscovy są rasami z grupy Barbary. Inne rasy używane są do produkcji jaj, a rasa 

Pekińska ma dość długi okres nieśności w porównaniu z innymi rasami mięsnymi. Kaczki rasy Muscovy 

są typem cięższym. Kaczory są zwykle cięższe od kaczek i tak jak u kur rasy mięsne są zwykle lepiej 

zbudowane od ras produkujących jaja (Tabela 2.1). 

Kaczki utrzymywane są w budynkach, aczkolwiek w niektórych krajach UE dopuszcza się utrzymanie na 
wolnym powietrzu. Istnieją trzy główne typy systemów utrzymania: 

• w pełni ścielony z systemem pojenia umieszczonym nad kanałem 
• częściowo rusztowy/częściowo ścielony 
• w pełni rusztowy. 

Najczęściej stosowanym systemem utrzymania kaczek jest tradycyjny budynek zbliżony do budynku dla 
brojlerów (Rysunek 2.11). Posiada on betonową posadzkę, która jest ścielona. Budynek wyposażony jest 
w system wentylacji (naturalnej lub mechanicznej) oraz w zależności od warunków klimatu system 
ogrzewania. 

 
Typ mięsny Dorosłe kaczory (kg) Dorosłe kaczki (kg) 

Pekiński 4 � 4,5 3,5 � 3,75 
Muscovy 4 � 5,5 2,25 � 3,0 
Rouen 4,5 � 5,0 3,5 � 4,1 

Typ nieśny   
Indian Runner 2,0 � 2,25 1,6 � 2,0 
Khaki Campbell 2,25 2,0 

Tabela 2.1. Zakresy masy ciała kaczek typu mięsnego i produkującego jaja  
[171, FEFANA, 2001] 
 

 

Cykle produkcyjne różnią się między krajami członkowskimi. W Niemczech cykl produkcyjny kaczek 
utrzymywanych na mięso podzielony jest na okres odchowu do 21 dnia od wyklucia, a następnie okres 
tuczu do 47-49 dnia. Odchów i tucz odbywa się w oddzielnych zagrodach. Odchody usuwane są,  
a zagroda czyszczona i dezynfekowana na 5 � 7 dni przed kolejnym wsadem. Zagęszczenie obsady 
kaczek kształtuje się na poziomie 20 kg żywej masy/m2 dostępnej posadzki w obu fazach. Typowe 
wymiary zagrody to 16 x 26 m dla młodszych kaczek i 16 x 66 dla kaczek tuczonych. W związku z tym 
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zagrody mogą pomieścić odpowiednio: około 20000 młodych kaczek lub 6000 kaczek w końcowym 
okresie tuczu (zobacz materiały w [124, Niemcy, 2001]). 

 

Powszechnie stosowany jest system ze ściółką ze słomy pszennej lub jęczmiennej bądź wiórów 
drzewnych. Warstwa ściółki nie jest zbyt gruba, ponieważ odchody kacze są bardziej mokre niż brojlerów 
kurzych. Ruszty, o ile są stosowane, wykonane są zwykle z drutu pokrytego plastikiem, drewna lub 
materiałów syntetycznych. 

 

 

2.2.3.3. Produkcja perliczek 
Nie ma bliższych informacji na temat chowu perliczek w Europie. Generalnie sprawa tego sektora 
przedstawia się tak, że jest on nieznaczący w porównaniu z inną produkcją drobiu opisaną powyżej. 
Utrzymanie na skalę przemysłową oraz odchów perliczek może być porównany z produkcją indyków. 
Perliczki różnią się zachowaniem od kur oraz potrzebują dużo przestrzeni. Częściowe dane od hodowców 
w USA oraz z ich Departamentu Rolnictwa pokazują, że utrzymywane są one w systemach 
wolnowybiegowych. W trakcie okresu nieśności ptaki utrzymywane są w zamknięciu w pomieszczeniu  
z podłogą z drutu, wyposażonym w siatkę zapobiegającą ich wyfrunięciu. Pozostaje otwarte pytanie czy 
skala produkcji perliczek w Europie jest na tyle duża, żeby podlegała Dyrektywie IPPC. 

 

2.2.4. Kontrola klimatu w budynkach dla drobiu 
Dla wszystkich gatunków drobiu budynki, w których są utrzymywane, wyposażone są w systemy kontroli 
klimatu, a w przypadku utrzymania brojlerów zagadnienie to badano intensywnie. Czynniki istotne, 
wpływające na klimat w budynku dla drobiu to: 

• temperatura wewnętrzna 
• skład powietrza oraz prędkość przepływu powietrza na poziomie przebywania zwierząt 
• natężenie oświetlenia 
• koncentracja kurzu 
• zagęszczenie obsady 
• izolacja budynku 

Regulacja warunków odbywa się zazwyczaj poprzez kontrolowanie temperatury, wentylacji oraz 
oświetlenia. Minimalne standardy zdrowotne oraz poziom produkcji narzucają wymagania w stosunku do 
wentylacji w budynkach dla drobiu. 

 

 

2.2.4.1. Kontrola temperatury oraz wentylacji 
Kontrola temperatury: temperatury w budynku dla drobiu są wypadkową następujących technik: 

- izolacji termicznej ścian 
- lokalnego ogrzewania (system na głębokiej ściółce) lub ogrzewania całej przestrzeni 
- ogrzewania bezpośredniego (podczerwień, ogrzewanie gazowe, konwektory gazowe, nadmuch 

ciepłego powietrza) 
- ogrzewania pośredniego (centralne ogrzewanie, centralne ogrzewanie podłogowe) 
- chłodzenia poprzez spryskiwanie powierzchni dachu (praktykowane w gorętszych klimatach lub  

w okresie lata). 

Podłoga w budynku wykonana jest zwykle z betonu bez dodatkowej izolacji. Częściowo izolowane 
posadzki są czasami stosowane np. w Finlandii. Posadzka jest miejscem potencjalnej utraty ciepła  
z budynku do gruntu, ale jest to mała część strat i nie stwierdzono jej istotnego wpływu na produkcję 
zwierzęcą. 
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Ogrzewanie jest czasami realizowane poprzez ciepło odzyskane z powietrza wychodzącego  
z budynku, a także ciepło to jest wykorzystywane do suszenia odchodów. Dla niosek ogrzewanie jest 
mniej istotne w przypadku dużego zagęszczenia kur w klatkach. 
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Ogólnie w zimie, ale także we wczesnym okresie produkcji (młode ptaki), konieczne jest ogrzewanie 
brojlerów. Wydajność ogrzewania zależna jest od liczby ptaków w zagrodzie i od jej wielkości. Dla 
przykładu w Portugalii grzejnik gazowy o wydajności 6000 kJ ogrzewa 650 piskląt, a przy wydajności 
12500 kJ � ogrzewa 800 piskląt. Kilka charakterystycznych temperatur w systemach utrzymania 
brojlerów pokazano w Tabeli 2.2. Ruch ptaków jest czasami ograniczony, gdy małe ptaki znajdują się  
w pobliżu grzejnika.  

 
Zapotrzebowanie 

ciepła (oC) 
Temperatura wewnątrz 

budynku (oC) 
 

Wiek (dni) 
Źródło 1) Źródło 1) Źródło 2) 

1 do 3 37 � 38 28 30 � 34 
3 do 7 35 28 32 

7 do 14 32 28 28 � 30 
14 - 21 28 26 27 
Dorosłe Bez ogrzewania 18 � 21 18 � 21 

Tabela 2.2. Przykład wymaganych temperatur wewnętrznych w budynku dla brojlerów  
[92, Portugalia, 1999], [183, NFU/NPA, 2001]  
 

Dla indyków wymagana jest temperatura wyższa (32oC) na początku odchowu, więc ogrzewanie może 
być potrzebne. W czasie wzrostu ptaków wymagania temperaturowe wewnątrz budynku zmniejszają się 
do 12-14oC. Ogrzewanie w systemach utrzymania indyków jest stosowane lokalnie, wymaga to 
skuteczniejszej wentylacji, czego wynikiem jest większe zużycie energii. 

Na fermach w Holandii wymiana powietrza odbywa się za pomocą połączonej wentylacji naturalnej  
i mechanicznej. Przepływ powietrza może być regulowany zaworami i ten sposób jest właściwy dla 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania. 

Wentylacja: System utrzymania może posiadać wentylację naturalną i/lub wymuszoną, w zależności od 
warunków klimatycznych i wymagań ptaków. Budynki mogą być zaprojektowane z wymuszoną 
wentylacją w poprzek lub wzdłuż budynku, lub od otwartej kalenicy dachu powietrze zasysane jest przez 
wentylatory zamocowane poniżej klatek. Dla obu systemów przewidywany kierunek wiatru ma wpływ na 
usytuowanie budynku, tak więc poprawa wymagań kontroli przepływu wentylowanego, a także redukcja 
emisji w obszarach wrażliwych musi uwzględnić sąsiedztwo innych obiektów. Gdy na zewnątrz 
występuje niska temperatura, urządzenia grzewcze mogą być zainstalowane w celu zapewnienia 
wymaganej temperatury wewnątrz budynku. 

Wentylacja jest ważna dla zdrowia ptaków i dlatego będzie wywierała wpływ na poziom produkcji. Jest 
ona stosowana celem schładzania oraz dla utrzymania jakości powietrza wewnątrz budynku. Na przykład 
graniczne wartości składników powietrza w systemach utrzymania brojlerów w Belgii pokazane  
w Tablicy 2.3 są dopuszczalne, jakkolwiek różnią się one pomiędzy krajami członkowskimi.  

 

 

Parametr Poziom dopuszczalny 
CO2 0,20 � 0,30 obj.- % 
CO 0,01 obj. - % 
NH3 25 ppm 
H2S 20 ppm 
SO2  5 ppm 

Tabela 2.3. Dopuszczalne poziomy dla różnych substancji gazowych powietrza wewnątrz 
budynków stosowanych w Belgii 
 
W bateryjnym chowie niosek, wymiana powietrza wynosi od 5 � 12 m3 na ptaka/godzinę w lecie  
(w zależności od strefy klimatycznej) i 0,5 � 0,6 m3 na ptaka/godzinę w zimie [124, Niemcy, 2002]. 
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Systemy wentylacyjne dzielą się na naturalne i mechaniczne. Systemy naturalne składają się z otworów 
kalenicowych w dachu. Minimalne wymiary otworu wynoszą 2,5cm2/m3 objętości budynku,  
z wymaganym wlotem 2,5 cm2/m3 na każdą stronę budynku. Przy naturalnej wentylacji konstrukcja 
budynku jest ważna dla wymiany powietrza. Jeżeli szerokość i wysokość nie są proporcjonalne, 
wentylacja może być niewystarczająca i może powodować zwiększenie odorów wewnątrz budynku. 

Systemy mechaniczne oparte są na podciśnieniu z siecią otworów wlotowych o przełożeniu 2 cm2/m3 
objętości budynku. Są one bardziej kosztowne, ale dają lepszą kontrolę mikroklimatu. Stosuje się różne 
ich rozwiązania, takie jak: 

• wentylacja dachowa  
• wentylacja kalenicowa 
• wentylacja w bocznych ścianach 

Na przykład w Anglii, około 40 % budynków dla brojlerów posiada wentylację dachową. Pozostałe 50 % 
wentylację odwróconą, a 10 % poprzeczną. Wentylacja o wydłużonym przepływie jest techniką awaryjną  
i bliższe informacje nie są dostępne. Ogólnie w systemach utrzymania brojlerów infrastruktura 
pomieszczeń wyposażona jest w termometry do pomiarów temperatury w różnych miejscach. 

Dla brojlerów stosuje się około 3,6 m3 powietrza/kilogram żywej masy ciała. Prędkość przepływu 
powietrza dla różnych ptaków zawiera się w przedziale od 0,1 do 0,3 m/s [Portugalia, 1999]. Wielkość 
wymiany powietrza zmienia się z temperaturą zewnętrzną, wilgotnością względną (WW) oraz  
z wiekiem i z masą ptaków (wymagania dotyczące CO2, wody i ogrzewania). 

Zależności między zapotrzebowaniem na powietrze a różnymi czynnikami były następujące: przy 
temperaturze zewnętrznej 15oC i WW = 60 % wentylacja zależała od zawartości CO2 w pierwszych 
trzech dniach, bilansu wody w okresie do 28 dni, po tym okresie poprzez bilans ogrzewania. Przy 
niższych temperaturach powietrza na zewnątrz bilans CO2 i wody stają się ważniejsze. Od temperatury 
15oC bilans ciepła stawał się bardziej istotny w powiązaniu z niższą wilgotnością względną oraz ciężarem 
kurcząt. W podsumowaniu stwierdzono, że minimalna wymiana powietrza dla brojlerów powinna 
wynosić 1 m3/kg żywej masy, aby zachować bezpieczny poziom [33, Prowincja Antwerpia, 1999]. 

 
Przetwornica częstotliwości: [177, Holandia, 2002]. W praktyce większość wentylatorów jest zasilana  
z sieci 230V za pomocą regulatorów triakowych. Jedną z wad regulatora jest to, że wentylator pracując na 
niskich obrotach traci moc, co powoduje zwiększenie poboru mocy na 1 m3 wymiany powietrza. Innym 
typem regulatora, który może być używany do zasilania wentylatora jest przetwornik częstotliwości,  
z którym wentylatory mogą pracować przy niskich obrotach bez obniżania ich sprawności. Dotychczas 
najczęściej stosowanym systemem wentylacyjnym w chowie świń był system z jednym (lub więcej) 
wentylatorem dla każdej komory. Wentylatory te pracowały z silnikami prądu zmiennego 230 V, których 
obroty regulowane były przez prosty sterownik wentylatora lub procesor oparty na regulatorze z triakiem. 

W systemie z przetwornikami częstotliwości, tak jak w systemie tradycyjnym, wentylatory są stosowane 
w każdej komorze, ale są one innego typu (3 x 400 V prądu zmiennego) i mogą być regulowane 
przetwornikami częstotliwości. 

Główna zaletą tego systemu w porównaniu z systemem tradycyjnym jest niższy pobór energii. 
Przetwornik częstotliwości może być używany we wszystkich systemach utrzymania świń i drobiu. Jedną 
z zalet tego systemu jest to, że wszystkie komory mogą być wentylowane w zakresie od 5 do 100 %, 
niezależnie od wpływu pogody (np. w wietrzną pogodę). 

 

 

 

 

Wentylator stopniowy jest zamontowany poniżej wentylatorów. Wentylatory we wszystkich komorach są 
połączone z przetwornikiem częstotliwości. Komora o najwyższych wymaganiach steruje mocą 
wyjściową przetwornika częstotliwości wszystkich wentylatorów. Zasuwa zamocowana pod głównym 
wentylatorem jest całkowicie otwarta. Inne komory nie potrzebują takiej ilości powietrza, więc inne 
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zasuwy są zamknięte do czasu, gdy wentylator stopniowy pracuje na obrotach obliczanych przez 
sterownik dla danej komory. 

Sposób regulacji dławienia jest taki sam jak w tradycyjnym systemie z silnikiem na 230V. Jednak straty 
energii przy zastosowaniu przetwornika częstotliwości są minimalne. 

Ograniczenia dla sterowania silnika 3x400V przez przetwornik częstotliwości są następujące:  

• pobór mocy (W) ze sterowanego wentylatora przez przetwornik częstotliwości jest ograniczony 
do  
3 potęgi z procentu obrotów znamionowych (obr/min). 

• największy zysk jest uzyskiwany przez zmianę częstotliwości 50 Hz w kierunku niższych 
częstotliwości. Regulator triakowy obniża napięcie, ale nie częstotliwość.  

• bardzo wysoki moment obrotowy (= moc) jest przenoszony na wał wentylatora.  

Pobór mocy: Dla przykładu, dla wentylatora ø 500 mm i 1400 obr/min, pobór mocy wynosi 450 W. 
Pobór mocy z wentylatora 230 V przy 50 % obrotów znamionowych, sterowanego regulatorem z triakiem 
wynosi ± 70% z 450W, a zatem ± 315 W. 

Pobór mocy wentylatora 3x400V przy 50 % obrotów znamionowych, sterowanego przez przetwornik 
częstotliwości, wynosi 0,5 x 0,5 x 0,5 = 12,5% z 450W = ± 56W. Przy 80% i 25% obr. znam. wynosi: 

• 80% obr. = 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 x 100% = 51,2% x 450W = 230W. 
• 25% obr. = 0,25 x 0,25 x 0,25 = 0,015 x 100% = 1,5% x 450W = 7W. 

 

Zwykle wentylatory nie pracują na maksymalnych obrotach. W większości czasu w roku wentylatory 
pracują na niskich obrotach. Dla przykładu w czasie zimy rzadko osiągają obroty powyżej 25 % obrotów 
znamionowych. Przy tych obrotach pobór mocy wynosi tylko 7 W zamiast 112 W, przy zastosowaniu 
regulatora z triakiem w połączeniu z wentylatorem stopniowym. Tradycyjny system bez wentylatorów 
stopniowych nie może pracować przy niższych niż 25 % obrotów maksymalnych. To oznacza 
zwiększenie wentylacji ogrzanego powietrza w czasie zimnych okresów i dodatkowe straty energii.  

Instytut Badań Stosowanych w Holandii badał systemy z przetwornikiem częstotliwości przez rok. 
Podsumowanie: redukcja poboru mocy wyniosła do 69 %, przy zastosowaniu systemu z przetwornikiem 
częstotliwości w porównaniu do silników zasilanych napięciem 230V. 

Inny pożytek zastosowania przetwornika częstotliwości jest taki, że wentylatory posiadają długą 
żywotność, głównie dlatego, że nie wytwarzają nadmiaru ciepła. Dodatkowo regulatory z triakiem 
pracują nierównomiernie zależnie od ilości obrotów/min, w przeciwieństwie do tego, system  
z przetwornikiem częstotliwości pracuje bardziej równomiernie. 

Koszty inwestycji: koszty inwestycji systemu z przetwornikiem częstotliwości są podobne do sytemu 
tradycyjnego.  

 
 
 
2.2.4.2. Oświetlenie  
W systemach utrzymania drobiu można używać tylko sztucznego oświetlenia, ale oświetlenie naturalne 
(czasami nazywane �dziennym�) może wpadać do budynku. Na aktywność niosek oraz ich wydajność 
może wpływać stosowanie sztucznego oświetlenia.  
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Oświetlenie jest także ważne w produkcji drobiu. Stosowane są różne programy świetlne ze zmiennymi 

okresami �dnia i nocy�. Przykład pokazano w Tabeli 2.4 

 

Wiek (dni) Czas trwania 
godz. ośw./godz. ciemności 

Natężenie oświetlenia (lux) 
na poziomie gruntu 

1 do 3 24/24 30 � 50 
3 i powyżej 24/24 lub 24/23 lub ⅓ Stopniowo malejące 

do 5 � 10 

Tabela 2.4. Przykład wymagań oświetlenia w produkcji drobiu w Portugalii 

[92, Portugalia, 1999] 

 

 

W produkcji indyków oświetlenie jest szczególnie ważne w trakcie pierwszych kilku dni, po tym okresie 

może ono ulec zredukowaniu. Program świetlny może się zmieniać od ciągłego do 14-16 godzin na dzień. 

 

 

2.2.5. Żywienie i pojenie drobiu  

 

2.2.5.1. Receptury żywienia drobiu 

Żywienie jest bardzo ważne, gdyż jego jakość wpływa na jakość produktu końcowego.  

W szczególności wzrost brojlerów (wymagane jest osiągniecie właściwej masy w okresie 5 do 8 tygodni) 

najbardziej zależy od jakości paszy. Są różne metody pozyskania pasz: od zakupu gotowych mieszanek 

czy zakupu składników pasz do przygotowania mieszanek na farmie, które często są składowane  

w przylegających do budynku silosach.  

Receptury żywienia drobiu są bardzo ważne dla spełniania wymagań zwierząt i celu produkcji oraz 

zapewnienia prawidłowego poziomu energii i niezbędnych składników, takich jak aminokwasy, minerały 

i witaminy. Receptury pasz i dodatki paszowe są regulowane na poziomie europejskim. Dla każdego 

dodatku paszowego odpowiednie dyrektywy wskazują: maksymalną dawkę, dla jakiego gatunku i wieku 

zwierząt jest przeznaczony i czy termin ważności ma być przestrzegany. 

Zbilansowane mieszanki paszowe dla drobiu różnią się znacząco � także między państwami 

członkowskimi � gdyż pasze są mieszaniną różnych składników takich jak: 

• zboża i ich pozostałości  

• nasiona i ich pozostałości 

• ziarna soi i strączkowych  
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• rośliny cebulkowe, bulwy, korzenie lub rośliny korzeniowe 

• produkty pochodzenia zwierzęcego (mączka rybna, mączka kostna i produkty mleczne). 

Dla przykładu w Hiszpanii smalec wieprzowy jest dodawany do pasz, ponieważ występuje niedobór 

enzymu laktazy, ale nie są dodawane produkty mleczne. W Anglii rośliny cebulkowe, bulwy i korzenie 

lub rośliny korzeniowe, jak również mączki kostne, nie są dodawane do pasz. 

Włączenie ostatniej kategorii składników może postawić pytanie czy zastosowanie komponentów 

(przetworzonych białek zwierzęcych) może być ważnym powodem rozwoju BSE. Zobacz także Decyzję 

Komisji 2000/766/EC [201, Portugalia, 2001]. 

Dodatki paszowe dla drobiu mogą być stosowane z różnych powodów. Są to dodatki, które: 

 

 

1. dodawane w małych ilościach mogą dać pozytywny efekt w zwiększeniu przyrostów i poprawiają 

przemianę materii (WKP). Inne (np. antybiotyki) mogą regulować zawartość szkodliwej flory 

jelitowej [201, Portugalia, 2001] 

2. podnoszą jakość pasz (np. witaminy) 

3. poprawiają jakość paszy, np. dodatki technologiczne, które mogą poprawić zdolność paszy 

sprowadzania jej do postaci granulowanej 

4. bilansują białka w paszy, dlatego poprawiają przekształcanie białek/N (czyste aminokwasy). 

Układanie receptur żywieniowych wymaga zastosowania programowania liniowego w celu uzyskania 

odpowiednich właściwości mieszanek. Wszystkie kategorie zwierząt potrzebują aminokwasów, ale nioski 

w szczególności wymagają odpowiedniej ilości Ca do wytworzenia skorup jaj. Fosfor jest ważny dla 

magazynowania Ca w kościach i może być uzupełniony lub wytworzony przez np. fitazę. Inne minerały  

i mikroelementy w paszach mogą być bardziej lub mniej kontrolowane np.: Na, K, Cl, I, Fe, Cu,  

Mn, Se i Zn.  

Główne aminokwasy dla drobiu są suplementowane, jako że nie mogą być wytworzone na drodze 

metabolizmu. Są to: arginina, histydyna, izolencyna, leucyna, lizyna, metionina (+cystyna), fenyloalanina 

(+tyrozyna), treonina, tryptofan i walina. Cystyna nie jest głównym aminokwasem, ale metionina może 

być tylko wytworzona z cystyny i w ten sposób zawsze tworzą łańcuch przemian. W rezultacie 

największy niedobór powszechnych składników w paszy dla drobiu wykazują: siarka, aminokwasy 

(metionina i cystyna) oraz lizyna. Innym przytaczanym składnikiem wykazującym niedobór jest treonina 

[171, FEFANA, 2001]. 

Inne składniki nie są zwykle dodawane, gdyż w wystarczającej ilości są dostępne w paszy. Są to S i F. 

Witaminy nie są produkowane przez organizm zwierząt lub wytwarzane są w niedostatecznej ilości  

i dlatego podawane są w dziennych dawkach. Witaminy razem z minerałami znajdują się w premiksach.  
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W kilku państwach członkowskich dodawanie antybiotyków do pasz jest dyskutowane. W niektórych 

stosowane są pasze bez antybiotyków. W Szwecji, Finlandii, Anglii (tylko pasze dla drobiu) jest 

całkowity zakaz stosowania antybiotyków (nawet te, które dopuszcza UE). Zobacz także paragraf 2.3.3.1 

w części dotyczącej stosowania antybiotyków dla świń.  

Oprócz tego sposób karmienia zbliżony jest do wymagań dla ptaków, a różne rodzaje pasz są stosowane 

w czasie cyklów produkcji. Dla różnych kategorii zwierząt stosuje się różną ilość faz żywienia: 

 

• nioski   2 fazy (od początku nieśności i w czasie nieśności) 

• brojlery   3 fazy (pierwsze tygodnie, koniec cyklu) 

• indyki   4-6 faz (bardziej dla samców niż samic) 

 

Nioski mogą być także karmione 6-fazowo; 3 fazy do momentu nieśności, następnie 3 fazy podczas tego 

okresu, lub 2 � 3 fazy do początku nieśności, a potem 1 lub 2 fazy podczas nieśności.  

[183, NFU/NPA, 2001] [201, Portugalia, 2001]. 

 

 

 

2.2.5.2. Systemy karmienia  

Sposoby karmienia zależą od kierunku produkcji i gatunku ptaków. Pasza ma postać ciastowatą, sypką 

lub granul. 

Nioski ogólnie żywione są do woli [183, NFU/NPA, 2001] [173, Hiszpania, 2001]. Gatunki mięsne takie 

jak brojlery i indyki także są żywione do woli. Ręczne karmienie jest jeszcze stosowane, ale w dużych 

fermach nowoczesne systemy żywienia zmniejszają straty paszy przez dokładne ich dozowanie  

i umożliwiają precyzyjne (fazowe) żywienie. 

 

 

W systemach żywienia powszechnie stosowane są: 

• przenośniki łańcuchowe 

• przenośniki spiralne  

• karmidła i 

• zasobniki przesuwne  
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Przenośniki łańcuchowe transportują paszę z miejsca składowania. Wielkość dawki zależna jest od 

rodzaju paszy i można ją regulować przez zmianę prędkości przenośnika. Przenośniki łańcuchowe są 

powszechnie stosowane w podłogowych systemach utrzymania, także w systemach klatkowych. 

W przenośnikach spiralnych pasza transportowana jest przez spiralę (ślimak bezrdzeniowy). Straty paszy 

są niewielkie. Przenośniki te są stosowane w systemach podłogowych i wolierowych. 

Karmidła lub karmidła miskowe są napełniane przez system transportujący. Ich średnice wynoszą od  

300-400 mm. Pasza transportowana jest przez spiralę, łańcuch lub stalowe listwy ze skrobakami. 

Konstrukcja systemu umożliwia transport pionowy. Przenośniki stosowane są w podłogowych systemach 

utrzymania (brojlerów, indyków lub kaczek).  

Jedna miska karmnika miskowego obsługuje około 65-70 ptaków. W karmieniu indyków karmidła 

stosowane są we wcześniejszym stadium utrzymania, ale w późniejszym okresie żywienia stosowane są 

także zasobniki mogące pomieścić 50-60 kg paszy. Pasza jest dostarczana w dużych kubłach lub 

kwadratowych korytach. Zastosowanie rurowego systemu transportu powoduje zmniejszenie strat paszy. 

Zasobniki przesuwne są stosowane w bateryjnych systemach utrzymania. Przesuwają się one wzdłuż 

klatek na kołach lub prowadnicach i wyposażone są w lej zasypowy. Przesuw może odbywać się ręcznie 

lub elektrycznie, zapełniając tace lub rynny.  

 

 

2.2.5.3. Systemy zaopatrzenia w wodę pitną 

Dla wszystkich gatunków ptaków woda musi być dostępna bez ograniczeń. Wypróbowano wiele 

sposobów ograniczenia dostępu do wody, ale dla zachowania dobrostanu nie należy stosować tego typu 

ograniczeń. Stosowane są różne systemy pojenia. Rozwiązania konstrukcyjne tych systemów mają na 

celu zapewnienie dostatecznej ilości wody w sposób ciągły i ograniczenie strat wody, a tym samym 

zamakania odchodów. Istnieją następujące 3 systemy pojenia [26, LNV, 1994]: 

• poidła smoczkowe 

• o dużej wydajności (80-90 ml/min) 

• o małej wydajności (30-50 ml/min) 

• poidła miskowe 

• koryta z wodą 

Poidła smoczkowe posiadają różne rozwiązania konstrukcyjne. Zwykle wykonane są jako połączenia 

tworzyw sztucznych z elementami stalowymi. Smoczki umieszczone są poniżej rury dostarczającej wodę. 

Poidła o dużej wydajności mają tą zaletę, że zwierzęta szybko otrzymują odpowiednią ilość wody, ale 

wadą są straty wody podczas pojenia. W celu ograniczenia strat wody pod smoczkami zainstalowane są 

zbiorniki. Poidła o małej wydajności nie stanowią problemu, gdy chodzi o straty wody, ale wymagają 

więcej czasu do napicia. W systemach wolierowych kury pijące wodę mogą zagradzać drogę kurom 
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zmierzającym do gniazd, w następstwie czego jaja mogą być zniesione na ściółce zamiast w gnieździe 

[206, Holandia, 2002]. 

W systemach podłogowych poidła smoczkowe mogą być instalowane w sposób umożliwiający ich 

podnoszenie (np. w celu wyczyszczenia czy usunięcia nawozu). Można to zrobić przy poidłach 

pracujących przy niskim ciśnieniu. Układ regulacji ciśnienia jest zainstalowany na początku każdej rury, 

na której znajduje się licznik zużycia wody.  

Poidła miskowe wykonane są z mocnego tworzywa sztucznego, w różnych rozwiązaniach zależnych od 

gatunku ptaków lub od zastosowanego systemu. Zwykle przymocowane są do wciągarek 

umożliwiających ich podnoszenie. Stosowane są przy niskich ciśnieniach i są łatwo regulowane. 

Koryta z wodą są umiejscowione nad lub pod rurą dostarczającą wodę. Istnieją dwa rozwiązania: 

naczynie napełnia się wodą automatycznie lub kiedy metalowy pasek jest dotykany. 

W większości systemów utrzymania niosek, stosowany jest smoczkowy system automatycznego 

dostarczania wody. W Holandii 90 % wody dostarczane jest za pomocą systemu smoczkowego, a 10 % 

za pomocą systemu poideł miskowych [206, Holandia, 2002]. 

 

Liczba zwierząt w systemie System pojenia dla 

niosek 
System klatek Klatki 

wzbogacone 

System 

podłogowy 

System 

wolierowy 

Poidło smoczkowe 

(ptak/poidło) 
2 � 6 5 1) 4 � 6 1) 10 

poidło miskowe 

(ptak/poidło) 
- - 125 - 

Koryto z wodą 

(ptak/koryto) 
- - 80 � 100 - 

1) poidła smoczkowe z miseczką 
2)  poidła miskowe są także stosowane w innych systemach, ale w mniejszym zasięgu 

Tabela 2.5. Liczba zwierząt przypadająca na poidło w różnych systemach utrzymania  

[124, Niemcy, 2001] 

 

Minimalne standardy dotyczące systemów pojenia niosek zawarte są w Dyrektywie 1999/74/EC.  

W pomieszczeniach dla brojlerów poidła są instalowane w wielu miejscach. Zwykle używany system 

składa się z poideł miskowych oraz smoczkowych. Rozwiązania poideł miskowych pozwalają ptakom na 

swobodny dostęp do wody i ich celem jest zminimalizowanie rozlewania i niedopuszczenie do 

zamoczenia ściółki. Z jednej miski korzysta 40 ptaków a z poideł smoczkowych 12-15 ptaków.  
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W Wielkiej Brytanii poidła smoczkowe są bardziej popularnie w produkcji brojlerów niż poidła miskowe, 

natomiast w Holandii tylko 10% wody dla brojlerów dostarczana jest systemem smoczków, a 90 % 

dostarczana za pomocą poideł miskowych [183, NFU/NPA, 2001] [206, Holandia, 2002]. 

Woda pitna dla indyków jest dostarczana za pomocą poideł okrągłych, dzwonowych lub koryt z wodą. 

Poidła okrągłe i koryta mogą różnić się rozmiarem, zależnie od fazy produkcji (mniejsze lub większe 

ptaki). Poidła smoczkowe nie są generalnie stosowane, ponieważ indyki nie używają ich efektywnie.  

 

 

2.3. Produkcja świń  

2.3.1. Hodowla świń i gromadzenie nawozu  

Dyskusja na temat intensywnej produkcji drobiu oraz świń potwierdziła wnioski z inwentaryzacji 

europejskich systemów utrzymania świń. Inwentaryzacja przeprowadzona w 1997 roku podkreśliła fakt, 

że występują znaczne różnice w systemach utrzymania świń między krajami, jak również w obrębie 

krajów [31, EAAP, 1998]. Czynniki brane pod uwagę w tej ocenie to: 

• warunki klimatyczne 

• ustawodawstwo oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne  

• ekonomiczna wartość sektora produkcji świń i zysk  

• struktura gospodarstw i własności 

• badania  

• bogactwa naturalne 

• tradycje 

Oczekuje się, że te różnice będą powoli zanikać wraz ze zwiększaniem potrzeb oraz zmniejszać się  

w wyniku stosowania dyrektyw dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, jak również ze zwiększaniem 

potrzeb rynku i firm publicznych troszczących się o łańcuch produkcji żywności.  

W intensywnej produkcji świń stosowane są różne projekty, zależnie od etapu produkcji. Można 

rozróżnić grupy zwierząt, które wymagają innych warunków (temperatura i umiejętne postępowanie). 

Systemy utrzymania dla macior i świń można podzielić na: 

• system utrzymania loch w sektorze krycia 

• system utrzymania ciężarnych loch 

• indywidualny system utrzymania dla macior karmiących 

• system utrzymania dla odsadzonych prosiąt (od odsadzenia do 25-30 kg żywej masy 

ciała) 

• system utrzymania warchlaków/tuczników (od 25-30 kg aż do 90-160 kg żywej masy 

ciała) 
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W intensywnej produkcji świń stosuje się system �pomieszczenie pełne/pomieszczenie puste� (lub system 

grupowy). Także w celu zabezpieczenia świń przed chorobami infekcyjnymi, zwierzęta produkcyjne 

pochodzące z zewnątrz, wprowadzane do chlewni muszą być poddane kwarantannie przez minimalnie 

wymagany okres (np. 30 dni w Finlandii). Nawóz uzyskany z sekcji kwarantanny jest zazwyczaj usuwany 

bezpośrednio do składu nawozu i nie jest przemieszczany w obrębie pozostałych sektorów. Opisany 

system nie jest opisywany oddzielnie w tym rozdziale. 

We wszystkich systemach różnice w konstrukcji posadzki polegają na stosowaniu w pełni zarusztowanej, 

częściowo zarusztowanej lub stałej (betonowej) podłogi oraz używaniu słomy lub innej ściółki. Ruszty 

mogą być wykonane z betonu, metalu lub plastiku i posiadać różne kształty (np. trójkątne). Powierzchnia 

otworów stanowi około 20-30 % całej zarusztowanej podłogi.  

W systemach utrzymania macior (bez prosiąt) można rozróżnić utrzymanie grupowe i indywidualne, 

podczas gdy warchlaki i tuczniki zawsze utrzymywane są grupowo. 

Systemy do usuwania odchodów i moczu są powiązane z typem podłoża i mogą składać się  

z głębokiego kanału, w którym odchody przechowywane są przez długi okres oraz z kanałów płytkich,  

z których gnojowica jest często usuwana za pomocą siły grawitacji i systemu zaworów lub poprzez 

spłukiwanie cieczą. 

Kolejny podział dotyczący systemów utrzymania może wynikać z typu zastosowanej wentylacji, która 

może być naturalna bądź mechaniczna. 

Konstrukcja budynków ukazuje różnice, jak to miało miejsce w przypadku systemu podłóg. Chlewnie 

mogą być wykonane z trwałych materiałów i cegieł, tak aby wytrzymały niskie temperatury, ale znacznie 

lżejsze materiały i otwarte konstrukcje są także stosowane. W kilku krajach członkowskich powszechnie 

stosuje się systemy ogrzewania dla wszystkich grup świń, w tym loch. Z badań w których porównywano 

różnice w systemach utrzymania w Holandii i Wielkiej Brytanii jasno wynika, że różnice w zastosowaniu 

nie są ściśle powiązane ze zróżnicowaniem warunków klimatycznych. 

W następnych rozdziałach opisów technicznych prezentowane są powszechnie stosowane systemy dla 

macior, warchlaków i tuczników. Rozdział 4 opisuje również zagadnienia środowiskowe i inne 

charakterystyki. Przegląd koncentruje się na technikach reprezentatywnych, który jednak nie może 

stanowić wyczerpującego źródła aktualnych systemów utrzymania i ich projektów adaptacyjnych. 

Wykorzystane informacje można znaleźć w opracowaniach [10, Holandia, 1999], [11, Włochy, 1999],  

[31, EAAP, 1998], [59, Włochy, 1999], [70, K.U. Laboratorium dla wiejskiej zabudowy, 1999],  

[87, Dania, 2000], [89, Hiszpania, 2000], [120, ADAS, 1999], [121, EC, 2001], [122, Holandia, 2001], 

[123, Belgia, 2001], [124, Niemcy, 2001] oraz [125, Finlandia, 2001].  
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2.3.1.1. Systemy utrzymania loch luźnych i prośnych 
Lochy są utrzymywane w różnych systemach, w zależności od fazy produkcji lub cyklu, w którym się 

aktualnie znajdują. Lochy luźne są utrzymywane w systemach, które umożliwiają łatwy kontakt między 

nimi a knurami. Po okresie krycia macior są one przenoszone do budynku dla loch prośnych. 

W [31, EAAP, 1998] zawarto spostrzeżenia dotyczące systemów utrzymania loch. Lochy luźne  
i prośne są utrzymywane w systemach indywidualnych lub grupowych. Każda metoda posiada swoje 
zalety i wady, zarówno dla zwierząt jak i dla hodowcy. Różnice między indywidualnym a grupowym 
utrzymaniem są następujące: 

• zachowanie zwierząt 

• zdrowotność 

• nakład pracy. 

System indywidualnego utrzymania zasadniczo zapewnia lepszą zdrowotność zwierząt i niższe nakłady 
pracy. Na przykład w utrzymaniu indywidualnym maciory mają ograniczony ruch, ale łatwiej się je 
kontroluje, jest większy spokój, który ma pozytywny wpływ na przebieg rui i wczesny okres ciąży  
[31, EAAP, 1998]. Karmienie macior jest także łatwiejsze, gdyż nie występuje współzawodnictwo. 
Niemniej utrzymanie grupowe wydaje się lepsze dla reprodukcji. 

Przykładowe systemy stosowane w Europie są podobne zarówno dla loch luźnych jak i prośnych: 

• lochy luźne � 74% indywidualnego utrzymania, a 26 % utrzymania grupowego  

• maciory prośne � 70% indywidualnego utrzymania, a 30 % utrzymania grupowego 

W Wielkiej Brytanii większość loch luźnych (85 %) jest utrzymywana w grupach i ma dostęp do słomy 
(>55 %); brytyjskie ustawodawstwo z 1999 r., dotyczące dobrostanu wymaga, aby wszystkie maciory 
były utrzymywane grupowo od momentu odsadzenia do wyproszenia. Państwa członkowskie 
produkujące na rynek brytyjski (np. Dania) zwiększyły udziały sytemu utrzymania grupowego. Dania nie 
zakazuje indywidualnego utrzymania loch w kojcach w sektorze krycia, ponieważ duńskie badania 
wskazują, że przy grupowym utrzymaniu loch od momentu zapłodnienia do 4 tygodnia po tym może 
wzrosnąć ryzyko utraty płodów. W konsekwencji liczba żywo urodzonych prosiąt jest mniejsza  
w porównaniu z utrzymaniem indywidualnym.  

W większości innych krajów utrzymanie indywidualne np. przegrody są częściej stosowane dla loch 
luźnych.  

Utrzymanie grupowe macior prośnych wzrasta w tych krajach, gdzie zakazano używania przegród oraz 
postronków (łańcuchów). System wiązania loch szybko zmniejsza się we wszystkich krajach i będzie 
zakazany od 31 grudnia 2005 (i później) [132, EC, 1991]. Ten system nie będzie brany pod uwagę  
w przeglądzie stosowanych technik utrzymania macior.  

W Wielkiej Brytanii większość (80 %) macior prośnych jest także utrzymywana grupowo i ma dostęp do 
słomy (60 %) z powodów wspomnianych powyżej. W Niemczech, Irlandii i Portugalii liczba 
stosowanych rozwiązań systemu luźnego utrzymania prośnych macior wzrasta, nawet w tych krajach, 
gdzie nie jest zabronione stosowanie systemu jarzmowego, ponieważ rynek, dobrostan i koszty produkcji 
grają tu główną rolę.  

Generalnie w utrzymaniu macior w Hiszpanii i Francji dominuje stosowanie przegród, natomiast  
w Hiszpanii, Francji, Grecji i Włoszech te systemy są używane coraz częściej. We Włoszech  
w niewielu przypadkach lochy prośne są trzymywane w indywidualnych kojcach prze cały okres ciąży. 
Większość macior jest trzymana w przegrodach przez okres 30 dni, a następnie po potwierdzeniu ciąży 
przemieszcza się je do kojców zbiorowych. 
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Użycie słomy w utrzymaniu grupowym loch jest wciąż ograniczone, ale przewiduje się wzrost ze 
względu na dobrostan zwierząt i z powodu zmniejszenia się agresji u macior utrzymywanych w grupach. 

 

 

 

2.3.1.1.1. Indywidualne utrzymanie z w pełni lub częściową zarusztowaną podłogą dla 
macior luźnych i prośnych 
Ten sposób utrzymania macior luźnych i prośnych jest bardzo popularny. Rozmiary kojca wynoszą około 

2 m x 0,6-0,65 m, tylna część jarzma znajduje się nad betonowymi rusztami, pod którymi znajduje się 

głęboki kanał, w którym składowana jest gnojowica i woda stosowana do mycia. Systemy żywienia i 

pojenia są zlokalizowane od frontu. 

Centralny zarusztowany korytarz biegnie między rzędami jarzm a betonowy ganek po obu stronach 
stanowisk żywieniowych. W sektorze krycia znajdują się kojce dla knurów (Rysunek 2.13). Kojce te nie 
występują w sektorze dla loch prośnych. 

Gnojowica gromadzona jest pod rusztami i przechowywana w głębokim lub płytkim kanale. 
Częstotliwość usuwania gnojowicy zależy od rozmiarów kanału. Stosowana jest naturalna lub 
mechaniczna wentylacja, a czasami także system ogrzewania. 

Rysunek pokazuje ogólny plan, ale różne inne projekty (z częściowo zarusztowaną podłogą) są 
stosowane, aby zabezpieczyć kontakt pomiędzy knurami i maciorami. Także maciory mogą znajdować 
się naprzeciw głównego centralnego przejścia z korytami umiejscowionymi na wewnętrznych ścianach 
kojców oraz podłogą zarusztowaną od strony korytarzy. 

 

Rysunek 2.13. Przykład konstrukcji systemu utrzymania dla macior luźnych na częściowo 
zarusztowanej podłodze [31, EAAP, 1998] 

 

 

 

2.3.1.1.2. Kojce ze stałą posadzką dla macior luźnych i prośnych 
W tym systemie utrzymania maciory luźne i prośne są utrzymywane na betonowych podłogach  

w podobny sposób jak w projekcie z częściowo zarusztowaną podłogą, ale różnica związana jest  

z zastosowanym podłożem i sposobem usuwania odchodów. Tak samo system żywienia i pojenia 
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umiejscowiony jest z przodu stanowisk. W głównym korytarzu znajduje się kanał ściekowy do usuwania 

moczu. Usuwanie odchodów i słomy (jeżeli jest dostępna) wykonywane jest często.  

 

 

 

 

 

Rysunek 2.14. Widok stanowiska z pełną posadzką dla loch luźnych i prośnych [31, EAAP, 1998] 

 

W tych systemach stosuje się naturalną wentylację o ile dostępna jest słoma, a wymuszoną  

w pomieszczeniach izolowanych, w których słoma nie jest używana. 

 

 

2.3.1.1.3. System utrzymania grupowego z lub bez słomy dla loch w ciąży  

Stosowane są dwa podstawowe systemy utrzymania loch luźnych i prośnych. Jeden to system z pełną 

posadzką na głębokiej ściółce, a drugi z podłogą rusztową w części gnojowej i stanowiskami 

żywieniowymi. Część legowiskowa jest prawie całkowicie pokryta warstwą słomy lub innymi 

materiałami pochłaniającymi mocz wraz z odchodami. Obornik musi być okresowo usuwany dla 

uniknięcia nadmiernego zawilgocenia ściółki. Częstotliwość usuwania obornika wynosi 1-4 razy w ciągu 

roku i zależna jest od rodzaju ściółki, głębokości powierzchni ścielonej oraz od sposobu zarządzania 

farmą. Częstotliwość wymiany ściółki może być wyższa we Włoszech, nawet do 6-8 razy w ciągu roku. 

Oprócz tego usuwanie części wilgotnej ściółki może być przeprowadzone raz w tygodniu. W przypadku 

usuwania obornika raz w roku, może być on rozrzucony bezpośrednio na polu. W przypadku częstszej 

wymiany obornik jest przechowywany w pryzmach. 
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Rysunek 2.15. Przykład grupowego utrzymania loch w ciąży na stałej betonowej posadzce  

z głęboką ściółką [185, Włochy, 2001] 

 

 

Wentylacja w tym systemie jest taka sama jak w indywidualnym systemie utrzymania loch. Przy 

zastosowaniu słomy ogrzewanie generalnie nie jest stosowane, jako że lochy chowają się w ściółce. 

Stosowne są różne rozwiązania tego systemu, różniąc się funkcjonalnością poszczególnych powierzchni. 

Przykład pokazano na Rysunku 2.16. 

 

Zagospodarowanie odchodów opisano następująco w obiektach, w których ściółka wykorzystywana jest 

wyłącznie do rycia i buchtowania, ilość ściółki będzie ograniczona i traktowana razem  

z gnojowicą; w obiektach z podłogą rusztową, w części gnojowej odchody są usuwane codziennie przy 

użyciu zgarniacza; na posadzkach stałych nawóz usuwany jest każdego dnia zgarniaczem lub 2-3 razy  

w tygodniu ładowaczem czołowym; obornik z głębokiej ściółki jest usuwany 1-2 razy w roku.  
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Rysunek 2.16. Przykład systemu utrzymania dla loch w ciąży z różnymi obszarami funkcjonalnymi 

[87, Dania, 2000] 

 

 

2.3.1.2. System utrzymania loch w kojcach porodowych 

Krótko przed porodem (około 1 tygodnia) ciężarne lochy są przenoszone do oddzielnych kojców 

porodowych. Istnieją różne konstrukcje takich kojców. Są one częściowo lub całkowicie zarusztowane  

i przeważnie bez słomy. Lochy mają często ograniczoną swobodę ruchu ale stosuje się również kojce bez 

jarzma. Na przykład systemy ściółkowe i bez jarzma stosowane są w Anglii. Posadzka całkowicie 

zarusztowana jest szeroko stosowana, jako że uważana jest za bardziej higieniczną i wymagającą 

mniejszych nakładów pracy niż posadzka stała lub częściowo zarusztowana. Z drugiej strony duńskie 

informacje wskazują, że częściowo zarusztowane posadzki są bardziej wydajne i obserwuje się stopniowy 

wzrost ich udziału. W Austrii maleje ilość stosowanych posadzek w pełni zarusztowanych [194, Austria, 

2001]. 

Główne cechy kojców porodowych to:  

• minimalna temperatura pomieszczenia 18oC,  

• temperatura dla loch 16-18oC, 

• temperatura dla prosiąt około 33oC, 

• wolny ruch powietrza, w szczególności w strefie dla prosiąt 
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2.3.1.2.1. Jarzmowe kojce porodowe 

Przekrój typowego kojca w tym systemie przedstawiono na Rysunku 2.18. Sekcja z kojcami porodowymi 

zawiera zwykle nie więcej niż 10-12 loch (kojców). Powierzchnia kojca wynosi 4 do 5 m2. 

Prosięta są utrzymywane w kojcu do momentu odsadzenia, po którym są sprzedawane lub przenoszone 

do warchlakarni. Posadzka może być całkowicie lub częściowo zarusztowana. Ruszty wykonane są  

z tworzywa sztucznego lub metalu pokrytego tworzywem. Rozwiązania takie są stosowane coraz częściej 

zamiast rusztów betonowych, gdyż są bardziej wygodne.  

Gnojowica przechowywana jest pod rusztami w płytkim zbiorniku (0,8 m), który jest często opróżniany 

przez centralny system w budynku lub przemieszcza się ją do głębokiego kanału, z którego usuwana jest 

tylko na końcu okresu laktacji lub rzadziej. 

Miejsce dla prosiąt zwykle jest usytuowane przy głównym ganku (dla łatwiejszej ich obserwacji) 

pomiędzy kojcami dla loch. Zazwyczaj miejsce to nie jest zarusztowane i ogrzewane jest w czasie 

pierwszych dni po urodzeniu za pomocą promienników, ogrzewania podłogowego lub obu systemów 

równocześnie. Lochy mają ograniczony ruch w jarzmie, co zabezpiecza prosięta przed przygnieceniem. 

 

Rysunek 2.17. Kojec jarzmowy dla loch z całkowicie zarusztowaną podłogą (Holandia) 

 

 

Wymuszona lub naturalna wentylacja jest stosowana w taki sposób, że przepływ powietrza nie będzie 

zakłócał klimatu na poziomie przebywania zwierząt (wokół loch i prosiąt). W nowoczesnym systemie 
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zamkniętym stosuje się w pełni automatyczne systemy regulacji mikroklimatu, skutkiem tego temperatura 

i wilgotność utrzymywane są na stałym poziomie. 

Usytuowanie loch w kojcu wygląda często tak, jak pokazano na Rysunku 2.18, ale często jarzma są 

usytuowane tak, że lochy zwrócone są przodem do korytarza. Hodowcy zauważyli, że taka pozycja 

powoduje, iż lochy są bardziej zrelaksowane, gdyż mogą obserwować co się dzieje na korytarzu, podczas 

gdy w innej pozycji nie mogąc się obrócić stają się niespokojne.  

 

 

Rysunek 2.18. Przykład stanowisk dla loch karmiących na całkowicie zarusztowanej posadzce  

z głębokim zbiornikiem na odchody [185, Włochy, 2001] 

 

2.3.1.2.2. System utrzymania umożliwiający poruszanie się lochom w kojcach 
porodowych  

Lochy w tym systemie utrzymywane są bez ograniczania ich ruchu w kojcach z częściowo zarusztowaną 

posadzką. Wydzielone miejsce do leżenia dla prosiąt zapobiega ich przygnieceniu przez lochę. W kojcu 

tym czasami przebywają prosięta do czasu osiągnięcia przez nie masy ciała 25-30 kg. Tego typu kojce 

wymagają więcej miejsca niż kojce indywidualne oraz częstszego czyszczenia. Liczba kojców lub loch  

w kojcu jest mniejsza od 10. 

Wymagania loch i prosiąt w stosunku do materiałów na posadzki, ogrzewanie i wentylacja są w tym 

systemie takie same. Jeśli lochy mają możliwość swobodnego poruszania się, ściany kojca muszą być 
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nieznacznie wyższe niż w kojcach z jarzmami.  

Rysunek 2.19. Przykład kojca porodowego dla loch (częściowo zarusztowana podłoga) bez 

ograniczonego ruchu [31, EAAP, 1988] 

 

2.3.1.3. Systemy utrzymania warchlaków 

Prosięta są odsadzane około 4 tygodnia (w zakresie 3-6 tyg.), po którym to czasie utrzymywane są  

w małych grupach na tej samej ściółce (8-12 świń/kojec), aż do osiągnięcia 30 kg żywej masy  

(od 25 do 35 kg). Jednakże w Wielkiej Brytanii prosięta są utrzymywane w większych grupach.  

W większości przypadków są one trzymane w kojcach lub klatkach na w pełni zarusztowanej posadzce. 

Wcześniej kojce porodowe były często używane dla warchlaków, ale ten system utrzymania używany jest 

coraz rzadziej, z wyjątkiem Grecji. 

Prosięta powinny pozostać w kojcu (Rysunek 2.17) po tym jak maciory zostają przeniesione do innego 

sektora a jarzma usunięto. Stosowane są specjalistyczne rozwiązania kojców dla utrzymania prosiąt 

odsadzonych, przy tym ich zastosowanie wzrasta, ponieważ oferują lepszą kontrolę mikroklimatu  

w porównaniu ze starszymi systemami.  

Tendencją jest to, że maleje popularność systemów z częściowo zarusztowaną podłogą, przy wzrastającej 

popularności posadzek całkowicie zarusztowanych, z wyjątkiem Danii, Belgii i Holandii. W Danii 

systemy ściółkowe z posadzką w 2/3 stałą stają się coraz popularniejsze w ostatnich latach. Badania 

wykazują, że ten system jest bardziej efektywny niż ogrzewane odchowalnie. Oprócz tego 

zanieczyszczenie kojca nie stanowi problemu, co jest główną przyczyną stosowania przez producentów 

trzody systemów z całkowicie zarusztowaną posadzką. W Belgii i Holandii stosuje się silne bodźce do 

ograniczania emisji amoniaku, a badania naukowe wykazują, że zwiększenie ilości pełnych posadzek (lub 

ograniczenie zarusztowanych) mogą redukować te emisje. Dlatego producenci są premiowani za 

stosowanie tych systemów [31, EAAP, 1998].  

W Anglii warchlaki w dużej części (40%) utrzymywane są w relatywnie tanich systemach ściółkowych, 

może to być podyktowane łagodnymi warunki klimatycznymi i niskimi kosztami utrzymania. Systemy 

ściołowe popularne są także w Danii i Francji. W obu krajach występują duże ilości dostępnej słomy,  

a produkcja trzody jest związana z produkcją zbóż i długą tradycją w stosowaniu słomy w produkcji 

zwierzęcej. 

Utrzymywanie prosiąt odsadzonych na całkowicie lub częściowo zarusztowanych posadzkach jest bardzo 

podobne do systemów utrzymania warchlaków i tuczników (Rysunek 2.20). 

Systemy utrzymania wyposażone są w wentylację mechaniczną podciśnieniową lub wyciągowo�
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nawiewną. Wentylacja jest zaprojektowana na maksymalną wydajność 40 m3/h na stanowisko. Stosuje się 

ogrzewanie pomocnicze w postaci elektrycznych nagrzewnic wentylatorowych lub ogrzewanie centralne. 

Rysunek 2.20. Przekrój poprzeczny kojców z całkowicie zarusztowaną posadzką wykonaną  

z tworzywa lub metalu [87, Dania, 2000] 

 

Nawóz w formie gnojowicy odprowadzany jest rurami spustowymi do kanałów, które opróżniane są 

poprzez wyjęcie zatyczek (korków) w rurach. Kanały mogą być również opróżnione poprzez zasuwy. 

Kanały są oczyszczane po usunięciu każdej grupy świń, często łącznie z czyszczeniem kojców, raz na  

6-8 tygodni. 

W rozwiązaniach kojców z częściowo zarusztowaną podłogą stosowane są zadaszenia strefy 

legowiskowej, które mogą być podniesione lub usunięte w przypadku gdy rosnące świnie potrzebują 

bardziej wydajnej wentylacji.  

 

 

Rysunek 2.21. Schemat kojca dla prosiąt z częściowo zarusztowaną posadzką (1/3) i zadaszeniem 

nad częścią legowiskową 

 

 

Specjalnym rozwiązaniem jest utrzymanie prosiąt w systemie dwuklimatycznym [133, Peirson/Brade, 

2001]. Rozwój tych konstrukcji nastąpił w latach 60-tych i wczesnych 70-tych jako specjalistyczny 

system który umożliwia kontrolę mikroklimatu w strefie dla prosiąt od 3 do 4 tygodnia życia i 15-20 kg 

żywej masy. Koncepcja ta została rozszerzona tak aby możliwe było przedłużenie okresu przebywania 

zwierząt od 15-20 kg do osiągnięcia 50-60 kg, co pozwalało przenieść je bezpośrednio do sektora tuczu. 

W budynkach termicznie izolowanych używa się często prefabrykowanych wielowarstwowych 
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konstrukcji z zewnętrznymi drewnianymi osłonami lub panelami i osłonami wewnętrznymi. Te 

wewnętrzne osłony były także instalowane w budynkach bardziej trwałych. 

System dwuklimatyczny  stosuje się w budynkach komorowych, co umożliwia stosowanie w każdej 
komorze zasady �pomieszczenie puste � pomieszczenie pełne�, a umieszczane w nich prosięta odsadza 
się w tym samym tygodniu. Wcześniejsze projekty oparte były na wprowadzaniu małych grup � około  
10 prosiąt na kojec, jednakże w ostatnich latach liczba prosiąt w kojcu wzrosła. 

Oryginalna koncepcja opiera się na całkowicie zarusztowanych podłogach ułożonych na kanałach 
(zbiornikach) gnojowych i kojcach znajdujących się po jednej lub obu stronach ganków paszowych.  
W pełni rusztowa podłoga była uważana za ważny czynnik higieny i zdrowia, ponieważ izoluje prosięta 
od ich odchodów. Początkowo podłogi te wykonywano ze spawanych prętów lub lepszego jakościowo 
metalu. Obecnie stosuje się plastikowe podłogi. Poziom podłogi w kojcu był podniesiony (w stosunku do 
podłogi ganku); w nowszych rozwiązaniach podłogi kojca i ganku znajdują się na tym samym poziomie. 

W wentylacji stosuje się prawie zawsze wentylatory wyciągowe. Z reguły powietrze jest zasysane do 
każdego pomieszczenia poprzez otwory wlotowe umiejscowione w jednym końcu pomieszczenia, 
poprzez wspólny dla wszystkich korytarz. W zależności od potrzeby zasysane powietrze jest 
podgrzewane przez automatycznie kontrolowane grzejniki. Wentylatory wyciągowe umieszczone są 
zwykle na przeciwległej ścianie, a wytwarzając ruch powietrza w pomieszczeniu i przechodząc ponad 
grzejnikami umieszczonymi nad kojcami (lub w podłodze), dostarczają dodatkowe ciepło.  

Pasza zwykle dostarczana jest w postaci suchych granulek lub sypkiej, zadawana jest do woli  
w autokarmnikach umieszczonych na przedniej stronie każdego kojca. Gnojowica jest usuwana  
z kanałów lub zbiorników po zakończeniu cyklu. Kojce są myte wodą pod ciśnieniem pomiędzy cyklami. 

Temperatura pomieszczeń jest utrzymania w granicach 28-30oC w pierwszych dniach chowu 
warchlaków, a następnie w miarę wzrostu prosiąt jest obniżana. Warchlaki pozostają w kojcu zwykle od  
4 do 5 tygodni i pod koniec tego okresu temperatura jest obniżana do 20-22oC. 

 

Oryginalny system dwuklimatyczny rozwijano przez wiele lat. Aktualnie termin �flat deck� jest używany 
dla prawie wszystkich systemów utrzymania warchlaków bazujących na rusztach, co ma niewiele 
wspólnego z oryginalną koncepcją. Niektórzy farmerzy wprowadzili pełne podłogi dla części 
legowiskowych w celu poprawienia komfortu prosiąt i ich dobrostanu. Ogrzewanie podłogowe staje się 
coraz częstszą praktyką. Wielkość grup wzrasta i system przekształca się powoli w system chowu na 
częściowo pełnej podłodze (ok. 1/3 podłogi) dla grup około 100 prosiąt i bez połączenia z gankami.  

 
2.3.1.4. Utrzymanie tuczników  
Świnie od przeciętnej masy 30 kg (25-35 kg) są przenoszone do odrębnej sekcji i przebywają tam aż do 
uboju. Nierzadko pomieszczenia dla starszych warchlaków (do 60 kg) i tuczników powyżej 60 kg są 
odrębne, jednak warunki chowu są zbliżone. Systemy chowu stosowane dla tuczników mogą być 
porównywane z systemami dla warchlaków (punkt 2.3.1.3) z wyjątkiem tego, że często tuczniki są 
trzymane w systemach z małą ilością słomy lub bez słomy. Równie często stosuje się systemy z pełną lub 
częściowo rusztową podłogą, ale występuje trend w kierunku pełnego zarusztowania oprócz Belgii, 
Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii.  

Pomieszczenia dla tuczników są budowane z cegły jako otwarte lub zamknięte izolowane konstrukcje, dla 
100 do 200 świń. Pomieszczenia te są zwykle dzielone na boksy dla 10 do 15 świń (małe grupy) lub do 
24 świń (duże grupy). Kojce są usytuowane albo z przejściem po jednej stronie albo po obu stronach z 
przejściem pośrodku. W kojcach z pełną betonową podłogą stosowane są ruchome przegrody dla 
oddzielenia legowiska podczas pierwszej fazy tuczu.  

Zadawanie paszy jest zautomatyzowane i może być kontrolowane przez czujniki. Płynna i sucha pasza 
jest zadawana do woli, w sposób ograniczony lub wielofazowo (odpowiednia zawartość N i P). 
Rozwiązanie karmienia i pojenia zależy od typu stosowanej paszy.  
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2.3.1.4.1. Utrzymanie tuczników na w pełni zarusztowanych podłogach 
System ten jest bardzo popularny dla utrzymywania małych (10-15 świń) i dużych grup (do 24 świń) 

tuczników. Jest on stosowany w zamkniętych, termicznie izolowanych pomieszczeniach z mechaniczną 

lub naturalną wentylacją. Okna umożliwiają korzystanie ze światła dziennego, używa się także 

oświetlenia elektrycznego. Dodatkowe ogrzewanie jest stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

Ilość ciepła wytwarzanego przez świnie jest zwykle wystarczająca dla spełnienia wymagań. 

Kojec jest w pełni zarusztowany i nie występuje fizyczny podział na części: legowiskową, żywieniową  
i nawozową. Ruszt wykonany jest z betonu lub (powlekanego plastikiem) metalu. Kał jest rozdeptywany  
i mieszany z moczem lub jako nawóz płynny dostaje się do kanału. Gnojowica jest gromadzona w kanale 
pod podłogą rusztową. W zależności od głębokości kanału nawóz może być gromadzony przez pewien 
czas (wysokie stężenie amoniaku), albo może być często usuwany i przechowywany w odrębnych 
zbiornikach. Często stosuje się system, w którym pojedyncze sekcje łączą się z centralnym drenażem, do 
którego są one opróżniane przez otwieranie zaworów lub zasuw. 

 

 

 

Rysunek 2.22. Przykład pojedynczego kojca dla tuczników z podłogą w pełni zarusztowaną  
i przykłady dwóch kojców z różnymi systemami zadawania paszy [31, EAAP, 1998] 

 

 

2.3.1.4.2. Utrzymanie tuczników na częściowo zarusztowanych podłogach  
System utrzymania z częściowo zarusztowaną podłogą jest stosowany w podobnych budynkach  

w których jest stosowana podłoga w pełni zarusztowana. Podłoga jest dzielona na część pełną  

i rusztową. Stosuje się dwie podstawowe opcje: pełna podłoga z betonu znajduje się z boku lub w środku 

kojca. Podłoga pełna może być płaska, wypukła lub lekko pochylona (zobacz opis poniżej). 
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Rysunek 2.23. Kojec dla tuczników z częściowym rusztem i pełną (wypukłą) posadzką pośrodku [31, 
EAAP, 1998] 

 

Pełna część zwykle służy jako legowisko i miejsce do karmienia, a część z rusztem do wypróżniania. 
Ruszt wykonany jest z betonu lub metalu (pokrytego plastikiem). Kał jest rozdeptywany i mieszany  
z moczem lub jako nawóz płynny dostaje się do kanału. Nawóz gromadzony jest w kanale pod podłogą 
rusztową. W zależności od głębokości kanału nawóz może być gromadzony przez pewien czas (wysokie 
stężenie amoniaku), albo może być często usuwany i przechowywany w odrębnych zbiornikach. Często 
stosuje się system w którym pojedyncze sekcje łączą się z centralnym drenażem do którego są one 
opróżniane przez otwieranie zaworów lub zasuw. 

W kojcach z podłogą z częściowym rusztem i stałą częścią z betonu stosowana jest ograniczona ilość 
słomy (część stała/ruszt: 2:1). Słoma jest umieszczona w stojakach napełnianych ręcznie, z których 
świnie same ją pobierają. Stała podłoga ma lekki spad, a nawóz i słoma są przesuwane w kierunku 
rusztów dzięki aktywności świń. Dlatego system ten jest nazywany systemem samooczyszczającym. 
Nawóz jest usuwany kilka razy na dzień.  

Rysunek 2.24. System utrzymania tuczników z podłogą z częściowym rusztem, z ograniczonym 
użyciem słomy [31, EAAP, 1998] 

 

System częściowo zarusztowanej podłogi z pełną częścią betonową i zewnętrznie usytuowanym kanałem 

na nawóz stosowana jest we Włoszech. W każdym kojcu świnie mają część legowiskową i żywieniową  

w zamkniętym budynku, ale otwarcie przegrody umożliwia im przejście do zewnętrznej części 

nawozowej, gdzie znajduje się podłoga rusztowa. Ruch świń powoduje przemieszczenie się odchodów 

przez ruszt do kanału nawozowego, który jest opróżniany raz lub dwa razy dziennie przez zgarniak. 

Kanał nawozowy biegnie równolegle do chlewni i jest połączony ze zbiornikiem na nawóz. Ten system 

może być także stosowany dla loch luźnych i prośnych w utrzymaniu grupowym.  
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Rysunek 2.25. Stała betonowa podłoga z zewnętrznym rusztem nad gankiem i ze zgarniaczem  
[59, Włochy, 1999]  

 

 

2.3.1.4.3. Utrzymanie tuczników na ścielonych betonowych pełnych posadzkach  
W systemie utrzymania tuczników z pełną betonową podłogą ściółka dostarczana jest w małych porcjach 

dla zapewnienia dobrostanu zwierząt, lub dostarczana jest w postaci dużej beli dla zapewnienia ścielenia. 

System ten stosowany jest w budynkach zamkniętych lub z otwartym frontem. Rozwiązanie z otwartym 

frontem wyposażone jest w osłony przeciwwiatrowe (siatki lub kurtyny), używane są także bele słomy 

dla izolacji i ochrony przed wiatrem. 

Rysunek 2.26. Zastosowanie bel słomy w pomieszczeniu z otwarty frontem (Wielka Brytania)  
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Kojce mogą się różnić, ale zwykle występuje w nich część legowiskowa ze słomą i strefa żywieniowa, 

która może być podniesiona a dostęp do niej zapewniają stopnie. Część legowiskowa może być ścielona. 

Kojce mogą być rozmieszczone po jednej stronie budynku lub po jego obu stronach  

z centralnym gankiem paszowym. Wypróżnianie ma miejsce w części ścielonej. Usuwanie odchodów  

i czyszczenie odbywa się za pomocą przenośnika czołowego po każdym cyklu produkcyjnym. Liczba 

tuczników w kojcu może wynosić 35-40 sztuk.  

 

Rysunek 2.27. Przykład systemu utrzymania tuczników ze stałą betonową podłogą  
[31, EAAP, 1998]  

 

Podobnie jak w budynkach z podłogą częściowo zarusztowaną, we Włoszech stosowany jest system ze 
stałą betonową posadzką, ze ścielonym zewnętrznym gankiem. Przestrzeń kojca dzieli się na część 
legowiskową i żywieniową, zawiera przy tym małą ilość słomy lub nie jest ścielona. Zewnętrzna część 
gnojowa jest ścielona i połączona z kanałem nawozowym. Odchody i słoma są przesuwane do kanału 
przez ruch świń. Nawóz jest usuwany raz lub dwa razy dziennie przez przenośnik zgarniakowy lub 
przenośnik łańcuchowy do zewnętrznego zbiornika nawozowego.  
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Rysunek 2.28. Pełna betonowa posadzka z zewnętrznym korytarzem i kanałem nawozowym  
[59, Włochy, 1999] 
 
 
 
2.3.2. Kontrola klimatu w chowie świń 
Klimat w budynkach w systemach utrzymania świń jest ważny z uwagi na amoniak w połączeniu  

z kurzem, co jak wiadomo jest przyczyną chorób układu oddechowego świń włączając w to atrofię tkanki 

nosa i enzootyczne zapalenie płuc. Tym samym pracownicy fermy także są narażeni na choroby układu 

oddechowego [98, FORUM, 1999] i dlatego jest niezmiernie ważne aby zapewnić odpowiednią 

wentylację w budynku dla świń. 

Minimalne wymagania dotyczące kontroli mikroklimatu zawarte są w Dyrektywie 91/630/EEC [131, EC, 

1991]. Temperatura i wilgotność powietrza, poziom zapylenia, ruch powietrza i koncentracja gazów 

muszą być poniżej szkodliwego poziomu. Limity zalecanych koncentracji tych parametrów 

przedstawiono w Tabeli 2.6., mogą się one jednak różnić pomiędzy poszczególnymi krajami 

członkowskimi. Odpowiedni mikroklimat w budynku może być osiągnięty przez: 

• izolowanie budynków 
• ogrzewanie 
• wentylację 

 
Czynniki klimatu wewnętrznego Poziom/występowanie 

CO Poniżej mierzalnych wartości 
H2S Poniżej mierzalnych wartości 

Wilgotność względna Świnie do 25 kg:                   60-80 % 
Świnie od 25 kg powyżej      50-60 % 

NH3 Max 10 ppm 
Prędkość powietrza Sektor krycia i warchlaki             <0,15 m/s 

Lochy luźne i prośne                   <0,20 m/s 
CO2 Max 0,20 % objętości  

Tabela 2.6. Główne poziomy wskaźników klimatu wewnętrznego w budynkach dla świń  

[27, IKC Veehouderij, 1993] 
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Na efektywność stosowanych systemów wpływają: 

• projekt i konstrukcja budynku 
• pozycja budynku w stosunku do kierunków wiatru i obiektów otaczających 
• zastosowanie systemów kontroli 
• wiek i okres produkcji utrzymywanych świń  
 
2.3.2.1. Ogrzewanie budynków dla świń 
Potrzeba kontroli temperatury w budynku dla świń zależy od warunków klimatu, konstrukcji budynku  
i fazy produkcyjnej zwierząt. Zasadniczo w chłodnym klimacie lub w klimacie z okresami niskich 
temperatur budynki są izolowane i wyposażone z wentylacją mechaniczną. W cieplejszych regionach 
(kraje śródziemnomorskie) wysokie temperatury mają większy wpływ na dobrostan i produktywność 
dorosłych świń niż niskie temperatury. Zazwyczaj nie ma tu potrzeby instalowania systemów 
grzewczych; ciepłota zwierząt jest wystarczająca do utrzymania właściwej temperatury w budynku.  
W tym kontekście systemy kontroli klimatu są przede wszystkim projektowane celem zapewnienia 
właściwej cyrkulacji powietrza.  
W pewnych systemach utrzymania dla loch i tuczników, duża ilość ściółki pomaga zwierzętom  
w utrzymaniu komfortu cieplnego. Najważniejsze czynniki to żywa waga oraz wiek i faza produkcji. Inne 
czynniki mające wpływ na wymagania temperaturowe to: 

• indywidualny lub grupowy chów  
• system podłogowy (w pełni- lub częściowo zarusztowany lub posadzka pełna) 
• ilość paszy (energii) jaką otrzymują zwierzęta 
 
 

Kojce porodowe Prosięta ssące Lochy luźne i prośne Warchlaki/tuczniki
7 kg          do 25oC Sektor krycia                   do 20oC 20 kg        do 20oC Pomieszczenie,  

1-szy tydzień do 20oC 10 kg        do 24oC Wczesny okres ciąży      do 20oC 30 kg        do 18oC 
15 kg        do 22oC Środkowy okres ciąży    do 18oC 40 kg        do 16oC 
20 kg        do 20oC Końcowy okres ciąży    do 16oC 50 kg        do 15oC 

Powierzchnia dla prosiąt, 
Pierwsze dni do 30oC 

25 kg        do 18oC   

Tabela 2.7. Przykład wymagań stosowanych temperatur dla kalkulacji mocy grzewczej w ogrzewanych 
pomieszczeniach dla różnych kategorii zdrowych świń [27, IKC, Veehouderij, 1993] 

 

Systemy utrzymania świń można ogrzewać w różny sposób. Ogrzewanie może być miejscowe lub 
ogrzewane może być całe pomieszczenie. Ogrzewanie miejscowe ma tę przewagę, że jest zlokalizowane 
w miejscu największego zapotrzebowania. Stosowane systemy to: 

• podłogi wyposażone w elementy grzejne 
• elementy grzewcze nad miejscem świń emitujące ciepło na zwierzęta a także na powierzchnię 
 podłogi 

Wentylacja pomieszczeń jest realizowana poprzez zastosowanie dwóch metod: 

• przez ogrzewanie wstępne: dostarczane powietrze przechodząc przez centralny korytarz ogrzewa 
się do minimalnej temperatury, co pozwala na zredukowanie wahań temperatury i poprawienie ruchu 
powietrza w przestrzeni budynku  

• Dogrzewanie: ciepło jest dostarczane do powietrza w momencie kiedy wchodzi ono do budynku, 
co pozwala na redukcję wahań temperatury i redukcję kosztów ogrzewania.  

 

Ogrzewanie może być bezpośrednie i pośrednie. Ogrzewanie bezpośrednie jest realizowane poprzez 
zastosowanie takich instalacji jak: 

• grzejniki gazowe: podczerwieni, ogrzewanie powietrza gazem, konwektory radiacyjne zasilane 
paliwem gazowym 
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• grzejniki elektryczne: specjalne żarówki lub promienniki ceramiczne  
• elektryczne ogrzewanie podłogowe: maty lub w posadzkach 
• grzejniki/dmuchawy 

 

Ogrzewanie pośrednie może być porównane do ogrzewania centralnego w zastosowaniu domowym. 
Można stosować następujące instalacje: 

• standardowe piece (sprawność 50-65 %) 
• piece o zwiększonej sprawności (podniesiona sprawność 75 %) 
• piece o wysokiej sprawności (wysoka sprawność 90 %) 

Piece mogą być konstrukcji otwartej lub zamkniętej. Konstrukcje otwarte używają dla procesu spalania 
powietrza z wnętrza budynku. Konstrukcje zamknięte pobierają powietrze z zewnątrz budynku i są 
zalecane w szczególności dla obiektów o dużym zakurzeniu.  

 

 

2.3.2.2. Wentylacja budynków dla świń 
Można wyróżnić systemy wentylacyjne od ręcznie kontrolowanych do w pełni zautomatyzowanych, 
wykorzystujących wentylatory. Następujące systemy bazowe, które są najczęściej stosowane to:  

• Systemy mechaniczne 

- wentylacja podciśnieniowa  
- wentylacja nadciśnieniowa 
- wentylacja nawiewno-wyciągowa 

• Systemy naturalne 

- wentylacja kontrolowana ręcznie 
- wentylacja naturalna kontrolowana automatycznie 

Przy systemach mechanicznych dystrybucja powietrza może być dokładnie wyregulowana poprzez 
ustawienie zasuw w wentylatorach i średnic wlotów powietrza. Wentylacja naturalna zależy bardziej od 
naturalnych wahań zewnętrznej temperatury powietrza i wiatru. Z wentylatorami można uzyskać większy 
strumień powietrza. Ważne jest przy tym uwzględnienie zastosowanego systemu utrzymania, jako że 
występuje interakcja między nim a systemem wentylacji, który wpływa na podaż powietrza i różnicę 
temperatur w budynku. Na przykład podłogi częściowo zarusztowane działają lepiej z mechaniczną 
wentylacją niż naturalną, podczas gdy przy pełnym zarusztowaniu podłóg wentylacja naturalna może być 
równie dobra [120, ADAS, 1999]. 

Wielkość powierzchni pomieszczenia i otwory kanałów wlotowych i wylotowych powietrza muszą 
spełniać wymagania wydajności wentylacji przez cały czas. Niezależnie od fazy produkcji i systemu 
wentylacji trzeba unikać ciągu strumienia powietrza skierowanego bezpośrednio na zwierzęta. Do 
niedawna większość systemów wentylacji i systemów grzewczych było instalowane niezależnie, ale  
w nowych instalacjach (np. Dania) są zwykle stosowane zintegrowane instalacje, które pokrywają 
zapotrzebowanie na ciepło oraz wentylację [87, Dania, 2000]. 

Kontrola i regulacja wentylacji powietrza są ważne i mogą być realizowane na różne sposoby. 
Elektroniczne wyposażenie jest stosowane dla zapewnienia właściwych obrotów wentylatorów. 
Wentylator stopniowy w kanale wentylacyjnym może być użyty do zapewnienia takiej prędkości 
powietrza w kanale, która jest związana z konkretnym ciśnieniem i prędkością obrotową. 

W utrzymaniu świń mogą być zastosowane następujące zasady technik wentylacji [27, IKC, Veehouderij, 
1993], [125, Finlandia, 2001]. 

Wentylacja podciśnieniowa w budynkach dla świń jest realizowana poprzez wentylatory umieszczone  
w ścianach bocznych albo w dachu. Nastawne otwory wentylacyjne lub okna pozwalają na dopływ 
świeżego powietrza do budynku. Wentylatory usuwają zużyte powietrze na zewnątrz, zazwyczaj poprzez 
strop w jednym lub więcej punktach. Wytwarza to podciśnienie i wymusza dopływ świeżego strumienia 
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powietrza do wnętrza budynku poprzez kanały dolotowe. Kanały wlotowe są zazwyczaj umieszczone  
w ścianach w pobliżu stropu lub w samym stropie, tak że strumień powietrza z okolic dachu i stropu trafia 
do kanału wylotowego. Jest to typowe dla wentylacji podciśnieniowej, gdzie ciśnienie powietrza 
wewnątrz budynku jest niższe niż na zewnątrz. 

Praca wentylacji podciśnieniowej jest korzystna, kiedy jest ciepło na zewnątrz, dlatego jest bardzo 
popularna w krajach z cieplejszym klimatem. W fermach świń dla warchlaków i tuczników koszty 
ogrzewania mogą być relatywnie niskie, gdyż używana jest wentylacja podciśnieniowa, pod warunkiem 
że jest odpowiednio wyregulowana.  

Rysunek 2.29. Schemat przepływu strumienia powietrza w systemie wentylacji podciśnieniowej 
[125, Finlandia, 2001] 
 
W budynkach z systemem wentylacji ciśnieniowej wentylatory wykorzystywane są do wdmuchiwania 
powietrza do budynku, co oznacza, że ciśnienie powietrza wewnątrz budynku jest wyższe niż na 
zewnątrz. W wyniku różnicy ciśnień strumień powietrza opuszcza budynek poprzez kanały wylotowe. 
Kiedy używana jest wentylacja nadciśnieniowa, powietrze wchodzące do budynku może być 
podgrzewane i w ten sposób część ogrzewania zimą może być realizowana za pomocą wentylacji. 
Głównym problemem w tym systemie jest to, że strumień powietrza jest nierównomierny gdy stosuje się 
tylko jeden punkt nawiewny. Strumień jest gwałtowny a powietrze przy wentylatorze jest zimne, 
przepływ maleje gwałtownie wraz z oddalaniem się od wentylatora. Kanały nawiewne mogą być 
używane do uniknięcia tych problemów. Kanały nawiewne są zazwyczaj umiejscowione w środku 
budynku dla świń. 
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Rysunek 2.30. Schemat przepływu strumienia powietrza w systemie wentylacji nadciśnieniowej 
[125, Finlandia, 2001]  

 

Powietrze jest wtłaczane do kanału, który rozprowadza je po całym budynku. Przepływ, rozprowadzanie 
i kierunek nadmuchu są kontrolowane przy pomocy dysz. Wilgotność jest czasami problemem, gdyż  
z powodu wyższego ciśnienia wewnątrz budynku występuje skraplanie wody na powierzchni kanałów, 
gdy powietrze nie jest ogrzewane. Dlatego wentylacja nadciśnieniowa nie jest zbyt powszechna  
w klimatach chłodniejszych. System ten może być stosowany w budynkach betonowych, ponieważ 
wilgotność może uszkadzać materiały izolacyjne i strukturę drewna. 

System wentylacji neutralnej jest kombinacją wentylacji pod- i nadciśnieniowej. Poprzez wentylację 
podciśnieniową zasysane powietrze jest usuwane z budynku przy pomocy wentylatorów. Jakkolwiek 
wymiana powietrza nie następuje w wyniku podciśnienia, ale powietrze jest zasysane poprzez kanał.  
W ten sposób różnica pomiędzy ciśnieniem powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku jest o wiele 
mniejsza niż w przypadku wentylacji podciśnieniowej lub nadciśnieniowej. W wentylacji neutralnej 
wymiennik ciepła może być użyty do redukcji zapotrzebowania na dodatkowe ogrzewanie. Wentylacja 
neutralna zużywa więcej energii niż podciśnieniowa lub nadciśnieniowa, ponieważ powietrze jest 
zarówno zasysane jak i wydmuchiwane. Koszty inwestycyjne są także wyższe, ponieważ potrzeba dwa 
razy więcej dmuchaw i kanałów niż przy pozostałych systemach. 

Rysunek 2.31. Schemat przepływu strumienia powietrza w systemie wentylacji neutralnej  
[125, Finlandia, 2001] 

 
Systemy wentylacji naturalnej bazują na różnicy w gęstości i ciśnieniu powietrza pomiędzy ciepłym  
i zimnym powietrzem, powodowanych wiatrem, temperaturą i tak zwanym �efektem kominowym�, który 
powoduje unoszenie się ciepłego powietrza i zastępowanie go powietrzem zimnym. �Efekt kominowy� 
zależy od relacji pomiędzy rozmiarem i umiejscowieniem otworów wlotowych i wylotowych oraz 
nachylenia dachu (25o; 0,46 m na metr szerokości budynku). Oczywiste jest, że projekt i konstrukcja 
budynku są bardzo ważne przy wentylacji naturalnej. Jako że to efekt różnicy temperatur, oczywistym 
jest, że efektywność jest większa gdy wymagania wentylacji są niższe (w zimie). 

Naturalnie wytworzone podciśnienie jest relatywnie małe, nawet zimą w Finlandii odnotowano mniej niż 
20 Pa, a latem może istnieć potrzeba wspomagania wentylacji przez wytwarzanie podciśnienia. Tym 
samym stosuje się kombinacje tych systemów, aby stosować je przemiennie w zależności od wewnętrznej 
i zewnętrznej temperatury powietrza. W krajach takich jak Holandia wiatr jest dominującym czynnikiem, 
mającym wpływ na wentylację naturalną. 

Automatycznie nastawiane zasuwy we wlotowych kanałach powietrza mogą być zastosowane w celu 
kontroli naturalnej wentylacji. Czujniki umieszczone na poziomie przebywania świń wysyłają sygnał do 
systemu regulującego otwarcie kanałów wlotowych i w ten sposób powoduje się zwiększenie lub 
ograniczenie przepływu. 
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Wentylacja, która zasysa powietrze znad kanału gnojowego w systemach rusztowych, jest także 
stosowana i uznawana za efektywną metodę zmniejszania koncentracji gazów z odchodów w budynku. 
Ten system posiada określone wymagania dotyczące długości i średnicy kanałów powietrznych. 
Niezależnie od projektu i przyjętych założeń, systemy wentylacyjne mają dostarczać potrzebnej części 
świeżego powietrza, którego ilość różni się w zależności od fazy produkcji i pory roku. Prędkość 
powietrza w okolicy zwierząt musi być utrzymywana poniżej 0,15-0,2 m/s dla uniknięcia przeciągów. 

Lochy luźne i prośne mają relatywnie niskie wymagania temperaturowe. W Hiszpanii i Włoszech wiele 
ferm stosuje tylko naturalną wentylację, z powietrzem doprowadzanym bezpośrednio z zewnątrz do 
pomieszczeń ze zwierzętami. Niemniej jednak w większych obiektach, z większą obsadą zwierząt, 
wymagania wentylacyjne są realizowane przy pomocy wentylatorów.  

Wentylatory wyciągowe są zazwyczaj stosowane, ale np. w Hiszpanii występuje trend stosowania 
wentylacji nadciśnieniowej, powiązanej z systemem chłodzenia, który umożliwia nie tylko wentylację, 
ale także obniżanie temperatury wewnątrz budynku.  

W Europie zarówno w budynkach dla warchlaków jak i tuczników kontrola klimatu wewnętrznego 
odbywa się zwykle poprzez automatyczne sterowanie (kontrolowanie czujnikami) systemami wentylacji 
łącznie z ogrzewaniem powietrza. Wlot powietrza następuje zazwyczaj poprzez centralny korytarz 
(pośrednio), a konstrukcja systemu wentylacyjnego w obiekcie jest taka, że przeciąg w pobliżu zwierząt 
nie występuje.  

Dodatkowe lokalne dogrzewanie jest stosowane dla prosiąt w czasie pierwszych tygodni ich życia. Często 
lampy ogrzewające (gazowe lub elektryczne) są instalowane ponad pełną (niezarusztowaną) 
powierzchnią legowiska. Powierzchnia ta może być także ogrzewana poprzez obieg ciepłej wody  
w wężach albo w zasobniku znajdującym się pod powierzchnią podłogi.  

Prosięta odsadzone wciąż wymagają odpowiedniej temperatury, co wymaga kontroli temperatury  
i wentylacji. Ogrzewanie może być konieczne podczas zimnej pogody, dlatego stosuje się: lampy 
promiennikowe, ogrzewanie elektryczne (ogrzewanie podłogowe z oporowym przewodem grzewczym),  
a także systemy ogrzewania ciepłą wodą (pod podłogą albo kanały powietrzne).  

Ogrzewanie pomieszczeń dla warchlaków i tuczników nie jest zwykle stosowane, ponieważ ich ciała 
wytwarzają wystarczającą do stworzenia komfortowych warunków ilość ciepła. W kojcach dla 
warchlaków stosuje się usuwalne przykrycia, co zapewni bardziej komfortowe warunki w strefie 
legowiskowej w pierwszych tygodniach. Większość pomieszczeń dla warchlaków i tuczników jest 
wentylowanych w sposób naturalny, z powietrzem doprowadzanym bezpośrednio do kojców, ale 
wentylatory wyciągowe są także używane.  

W niektórych farmach zlokalizowanych w strefach, gdzie letnie temperatury są bardzo wysokie, w celu 
obniżania temperatury w pomieszczeniach używa się chłodzenia metodą zamgławiania.  

 

 

 

2.3.2.3. Oświetlenie pomieszczeń dla świń  
Wymagania świetlne dla świń zamieszczone są w Dyrektywie 91/630/EEC mówiącej, że świnie nie mogą 
nigdy być utrzymywane w całkowitej ciemności i potrzebują światła porównywalnego z normalnym 
światłem cyklu dziennego. Światło musi być dostępne dla dobrej kontroli zwierząt i nie może mieć 
negatywnego wpływu na ich produkcję. Światło może być sztuczne lub naturalne, wchodzące przez okna, 
ale dodatkowe oświetlenie elektryczne jest także stosowane.  

Stosowane są różne lampy posiadające zróżnicowane wymagania energetyczne. Światło fluorescencyjne 
jest ponad siedem razy efektywne niż zwykłe żarówki, ale są one droższe w zakupie. Instalacja świetlna 
powinna być zgodna ze standardami dla bezpiecznej obsługi i musi być wodoodporna. Oświetlenie jest 
instalowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczający poziom oświetlenia, co pozwala na spełnienie 
wymagań zwierząt oraz obsługi.  
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2.3.3. Systemy żywienia i pojenia świń 
2.3.3.1. Opracowywanie mieszanek paszowych dla świń 
 

Karmienie świń ma na celu dostarczenie wymaganych ilości energii, istotnych aminokwasów, minerałów, 
mikroelementów i witamin dla rozwoju, tuczu lub reprodukcji. Bilansowanie i dostarczenie karmy 
świniom jest kluczowym czynnikiem w redukcji emisji do środowiska z farm świńskich.  

Bilansowanie pasz dla świń powinno być kompleksowe, łączące wiele różnych komponentów  
w najbardziej ekonomiczny sposób. Różne czynniki wpływają na skład paszy. Komponenty używane  
w produkcji pasz zależą od lokalizacji ferm. Na przykład w Hiszpanii częściej używa się zbóż  
w środkowej części kraju, podczas gdy w jego strefach przybrzeżnych zboża mogą być częściowo 
zastąpione przez maniok. Obecnie jest bardziej popularne stosowanie różnych pasz, bardziej 
przystosowanych do wymagań świń. Na przykład dwufazowe karmienie jest stosowane dla loch,  
a trzyfazowe dla tuczników. Ten rozdział stanowi tylko krótki przegląd istotnych elementów, które bierze 
się pod uwagę w komponowaniu pasz dla świń.  

Ważną cechą karmy jest wartość energetyczna, a w szczególności ilość dostępnej energii � energia netto. 
Energia netto pożywienia wskazuje maksimum ilości energii, która może być zmagazynowana w formie 
tkanki tłuszczowej i jest wyrażona w MJ/kg.  

Dla świń stosowane są aminokwasy podstawowe, ponieważ nie są one wytwarzane w procesie 
metabolizmu. Są to: arginina, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina (+cystyna), fenyloalanina 
(+tyrozyna), treonina, tryptofan i walina. Co do związków siarki zawierających aminokwasy metioninę  
i cystynę, ta druga nie jest niezbędna, gdyż metionina jest jej prekursorem (dwie molekuły cystyny 
produkują jedną molekułę metioniny) i dlatego są one zawsze połączone. Aminokwasami limitującymi 
są: lizyna, metionina (+cystyna), treonina i tryptofan. Dla zapobieżenia ich niedoborowi, pasza dla świń 
musi spełnić minimum wymagań poprzez prawidłowy dobór jej komponentów lub przez dodawanie 
syntetycznych aminokwasów [172, Dania, 2001], [201, Portugalia, 2001].  

Wymagania trzody pod względem minerałów i mikroelementów powinny być traktowane kompleksowo, 
także z powodu zachodzących między nimi interakcji. Ich ilość w paszy jest mierzona w g/kg (minerały) 
albo w mg/kg (mikroelementy). Najważniejsze z nich to: Ca i (strawny) P dla tkanki kostnej. Ca jest także 
ważny dla laktacji, a P dla systemu energetycznego. Często ich funkcja jest powiązana i dlatego należy 
kłaść nacisk na ich proporcje. Minimalne wymagania różnią się w zależności od fazy produkcji lub 
przeznaczenia. Dla początkowego wzrostu (wliczając prosięta odsadzone) i laktacji, więcej Ca i P jest 
wymagane niż dla warchlaków i tuczników. Mg, K, Na, i Cl są zazwyczaj dostarczane na wystarczającym 
poziomie.  

Wymagania dotyczące mikroelementów są zdefiniowane jako minimalny i maksymalny ich poziom, 
ponieważ są one toksyczne powyżej pewnych koncentracji.  

Ważnymi mikroelementami są Fe, Zn, Mn, Cu, Se i I. Zwykle spełniane są wymagania, ale Fe jest 
podawany drogą iniekcji prosiętom ssącym. Miedź i cynk mogą być dodawane do pożywienia świniom  
w ilości wyższej niż wymaga aktualna produkcja w celu osiągnięcia efektów farmakologicznych  
i pozytywnych efektów w jakości produkcji. Ustalono europejskie i narodowe regulacje, uznające dodatki 
w paszach (na przykład we Włoszech), które ustalają limity na dodawanie Cu i Zn w celu zredukowania 
ilości tych dwóch metali w gnojowicy. 

Witaminy są substancjami organicznymi, ważnymi dla wielu procesów fizjologicznych, ale nie zawsze 
mogą (lub niewystarczająco) być wytwarzane przez same świnie, dlatego muszą być dodawane do pasz. 
Są dwa typy witamin: 

• rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K 
• rozpuszczalne w wodzie: B, H (biotyna), C. 
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Witaminy A, D, E i K są dostarczane regularnie, ale witaminy B, H i C codziennie, ponieważ zwierzęta 
nie mogą ich magazynować (z wyjątkiem witaminy B12). Istnieją minimalne wymagania dla koncentracji 
witamin w pożywieniu dla świń i są one podyktowane wieloma czynnikami, takimi jak stres, choroba  
i zmiany genetyczne. Dla spełnienia zmiennych wymagań producenci pasz stosują margines 
bezpieczeństwa, który oznacza, że zazwyczaj dawane jest więcej witamin niż to konieczne.  

Inne substancje mogą być podawane do pożywienia świń w celu poprawienia: 

• poziomu produkcji (wzrost): np. antybiotyki, substancje stymulujące wzrost 
• jakości paszy: np. witaminy i mikroelementy 
• technologicznej charakterystyki paszy (smak, struktura) 

Celem poprawienia strawności i umożliwienia lepszego wykorzystania energii z paszy mogą być 
dodawane kwasy organiczne i sole kwasów.  
Enzymy są substancjami wzmacniającymi chemiczne reakcje procesów trawiennych u świń. Poprawiają 
strawność, przyswajalność składników, wartość odżywczą i zwiększają skuteczność procesów 
metabolicznych. 

Większość uwagi wpływu na środowisko dodatków paszowych w intensywnej produkcji zwierzęcej 
skupia się na stosowaniu antybiotyków i potencjalnego ryzyka rozwoju bakterii odpornych na leki. Ich 
stosowanie jest dlatego silniej uregulowane i występuje rejestrowanie tych substancji na poziomie 
europejskim. Uznane antybiotyki i stymulatory wzrostu mogą być używane przez cały okres wzrostu, 
dlatego że nie stwierdzono ich pozostałości w ciele zwierząt, jako że produkty ich metabolizmu nie 
przechodzą do jelit [201, Portugalia, 2001]. 

Komisja Europejska opracowała raport na temat aspektów używania antybiotyków w sektorze produkcji 
zwierzęcej [36, EC, 1999], podsumowany w doniesieniu Dijkmansa [32, Vito, 1999]. Stwierdza ono, że 
odporność bakterii chorobotwórczych na szerokie spektrum antybiotyków jest rosnącym problemem  
w medycynie ludzi. Wzrost odporności jest powodowany przez wzrost stosowania antybiotyków  
w medycynie, weterynarii i w dodatkach paszowych dla zwierząt, a nawet w produkcji roślinnej.  

Z powodu dodawania antybiotyków do paszy, mikroorganizmy odporne na nie mogą rozwijać się  
w przewodzie pokarmowym zwierząt. Potencjalnie odporne bakterie mogą atakować ludzi na lub  
w sąsiedztwie farmy. Materiał genetyczny (DNA) może być pobrany przez inne bakteryjne patogeny 
ludzkie. Potencjalne drogi zainfekowania człowieka to konsumpcja zanieczyszczonego mięsa lub wody 
albo żywności zanieczyszczonej przez odchody. Może także wystąpić ryzyko infekcji ludzi żyjących  
w pobliżu farmy.  

W poszczególnych krajach rozpatrywane jest żywienie bez antybiotyków, tak jak w Szwecji, która ma 
całkowity zakaz stosowania antybiotyków w paszy (włącznie z tymi uznanymi w UE), oraz Danii, która 
ma całkowity zakaz używania antybiotyków w paszy dla świń. W innych krajach członkowskich 
całkowity zakaz używania antybiotyków w paszy jest dyskutowany. Rzeczywisty wpływ antybiotyków 
na współczynnik konwersji paszy (WKP) i produkcję odchodów nie jest uzgodniony na szczeblu 
międzynarodowym. Podobnie efekty środowiskowe są także nieznane, np. takie jak odporność gleby  
i wody oraz ich wpływ na ekologię. Antybiotyki wciąż mogą być aplikowane zwierzętom we wszystkich 
krajach członkowskich, nawet jeśli nie są stosowane w paszy [183, NFU/NPA, 2001]. 

 
 
 
2.3.3.2. Systemy karmienia 
Nie ma jednorodnych systemów karmienia świń stosowanych w całej Europie. Systemy żywienia mogą 
wiązać się z praktyką żywienia, a praktyka ta jest zwykle połączona z typem produkcji świń. Na przykład 
w Wielkiej Brytanii są producenci warchlaków, którzy produkują świnie o masie 30 kg, pochodzące od 
ich własnych loch, producenci zakupujący zwierzęta o masie 30 kg, i tuczący je do około 90 kg oraz 
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hodowcy posiadający własne lochy, odchowujący prosięta i tuczący je do masy ciała około 90 kg  
[131, FORUM, 2001]. 

 

Projekt instalacji karmienia zależy od struktury paszy dla świń. Żywienie na mokro jest bardziej 
popularne, ale na przykład w Hiszpanii żywienie na sucho stosowane jest w 98 % farm, systemy 
mieszane są również zastosowane. Żywienie jest do woli bądź dawkowane. Na przykład we Włoszech 
stosowane są następujące warianty [127, Włochy, 2001]: 

• lochy luźne/prośne: w 80 % farm żywienie na mokro, w pozostałych 20 % sucha karma 
• lochy karmiące i prosięta (z założenia) karmione są na sucho  
• warchlaki/tuczniki karmione są karmą płynną w 80 % farm, 5 % jest żywione paszą zwilżaną, 5 

% to pasza dostarczana jako sucha z poidłami nad karmnikiem, a 15 % to żywienie na sucho. 

To jak systemy żywienia są zorganizowane, opisano w [27, IKC Veehouderij, 1993] i [125, Finlandia, 
2001]. Systemy karmienia składają się z następujących części: 

• karmienie w korytach 
• urządzenia magazynujące 
• przygotowywanie 
• system transportu 
• system dozujący 

Karmienie może zmieniać się od w całości obsługiwanego ręcznie do systemów w pełni 
zmechanizowanych i zautomatyzowanych. Koryta różnych konstrukcji używane i wykonywane są tak, 
aby zapobiegać kładzeniu się w nich świń. Pożywienie jest często dostarczane jako suche, a następnie 
mieszane z wodą. Zakupywane są różne suche komponenty paszy, co pozwala tworzyć mieszanki  
o wymaganej zawartości składników odżywczych. Sucha pasza jest zazwyczaj transportowana  
z magazynu do maszyn mieszających poprzez przenośniki ślimakowe. 
Karmniki do karmienia na mokro połączone są ze zbiornikiem, gdzie pasza jest mieszana z wodą  
i transportowana rurociągami do zwierząt. Porcjowanie mieszaniny może być wykonywane 
automatycznie w oparciu o dozowanie wagowe lub może być sterowane komputerowo, mieszane zgodnie 
z planem żywienia i zmieniane jeśli to konieczne. Pasza płynna może być także zadawana ręcznie 
poprzez ważenie i mieszanie wymaganych ilości. 

W niektórych systemach grupowego utrzymania loch luźnych i prośnych, urządzenia zadające paszę 
składają się z centralnej stacji paszowej, identyfikującej lochy poprzez transpondery umieszczone na ich 
szyjach. Urządzenie identyfikuje zwierzę i dostarcza mu wymaganą ilość paszy. Ilość i dawka są 
regulowane z uwzględnieniem częstotliwości pobierania paszy przez lochę i jej potrzeb. 
Dystrybucja zmienia się zależnie od typu paszy. Sucha pasza może być transportowana wózkiem 
żywieniowym lub mechanicznie poprzez rurociągi lub przenośniki spiralne w taki sam sposób jak pasza 
płynna. Pasz płynna jest wtłaczana do koryta poprzez system plastikowych rur, w których ciśnienie jest 
generowane poprzez system pomp. Stosuje się pompy odśrodkowe, które mogą pompować duże ilości 
paszy i mogą osiągać ciśnienie około 3 barów. Pompy przenośne mają obniżoną wydajność, ale są mniej 
ograniczane poprzez ciśnienie powstające w systemie. 

Wybór systemu karmienia jest ważny, bo może on wpływać na dzienne przyrosty masy ciała, WKP  
i procentowe straty paszy [124, Niemcy, 2001].  
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System karmienia Dzienny przyrost masy 

g/dzień 
Konwersja paszy 

kg/kg 
Straty 

% 
Żywienie na sucho 681 3,05 3,23 
Automatyczny dozownik dawki 696 3,03 3,62 
Żywienie na mokro 657 3,07 3,64 

Tabela 2.8. Wpływ systemu karmienia na przyrosty masy, WKP i straty paszy [124, Niemcy, 2001] 

 

 

2.3.3.3. Systemy zaopatrzenia w wodę pitną 
Występuje duża różnorodność rozwiązań systemów pojenia, tj. dostarczających wodę do picia. Woda 
może być pozyskiwana ze studni głębinowych lub z publicznej sieci wodociągowej. Jakość wody musi 
być taka sama jak dla spożycia przez ludzi. W niektórych krajach członkowskich instalacje zaopatrzone 
są w główny, pojemny rezerwuar wody z możliwością przeprowadzania jego dezynfekcji; wnętrze 
każdego budynku lub sektora może posiadać mniejszy magazyn umożliwiający dystrybucję lekarstw i/lub 
witamin wraz z wodą. Stosowane są różne systemy zaopatrywania w wodę.  

Woda pitna może być rozprowadzana do zwierząt różnymi metodami: 

• poprzez poidła smoczkowe w korytach 
• poprzez poidła smoczkowe w miseczce  
• poprzez poidła gryzakowe  
• poprzez napełnianie koryt 

Przez naciśnięcie smoczka nosem świnia może uruchomić dopływ wody do koryta lub misy. Minimalne 
wymagania co do wydajności zawierają się w przedziale od 0,75-1,0 litra/min. dla prosiąt  
i 1,0-4,0 litra/min. dla loch.  

Poidło gryzakowe dostarcza wodę kiedy świnia je ssie, wówczas otwiera się zawór. Woda nie popłynie 
do koryta lub miski. Wydajność tych poideł wynosi 0,5-1,5 litra/min. 

Pojenie zwierząt poprzez napełnianie koryt może różnić się od prostych zaworów do komputerowych 
systemów dozujących wymaganą ilość wody.  

 

 

 

2.4. Przygotowywanie i magazynowanie paszy dla zwierząt 

Wytwarzanie i magazynowanie pasz wchodzi w zakres działalności dużej liczby farm. Wielu farmerów 
pozyskuje pasze z zewnątrz. Może to być chętnie stosowane, ale tylko w ograniczonym zakresie.  
Z drugiej strony większe przedsiębiorstwa same produkują większą część podstawowych składników,  
a kupują jedynie niektóre dodatki do produkcji mieszanek paszowych.  

Przygotowanie pasz polega na rozdrabnianiu lub zgniataniu i mieszaniu. Mieszanie komponentów 
paszowych dla uzyskania paszy płynnej jest często wykonywane krótko przed karmieniem zwierząt, 
ponieważ pasza płynna nie może być magazynowana przez długi okres czasu. Rozdrabnianie i zgniatanie 
są czasochłonne i wymagają dużo energii. Inne energochłonne elementy instalacji to wyposażenie 
mieszające i przenośniki taśmowe lub sprężarki stosowane do transportu paszy.  

Przetwarzanie paszy i jej magazynowanie jest zwykle zlokalizowane w pobliżu budynku dla zwierząt, tak 
blisko jak to możliwe. Pasze wytwarzane na farmie są zazwyczaj zmagazynowane w silosach lub 
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magazynach w formie suchego ziarna; emisje gazowe są wówczas ograniczone do emisji dwutlenku 
węgla powstającego wskutek oddychania.  

 

Przemysłowe pasze mogą być mokre lub suche. Jeśli są suche, to często w formie pelet lub granul, co 
ułatwia obchodzenie się z nimi. Sucha pasza jest transportowana w cysternach samochodowych  
i rozładowywana wprost do zamkniętych silosów, dlatego emisja kurzu zazwyczaj nie jest problemem.  

Stosuje się wiele konstrukcji i materiałów na silosy. Mogą one być płaskie, z dnem opartym o podłoże 
bądź stożkowe, zamocowane na konstrukcji podtrzymującej. Jest wiele różnych rozmiarów i pojemności 
silosów. Obecnie silosy są często produkowane z poliestru lub podobnego materiału, wnętrze ich jest 
wykonywane jako gładkie, w celu zapobiegania przywierania pozostałości do ścian. Dla pasz płynnych 
stosuje się materiały odporne na niskie pH lub wysokie temperatury.  

 

Rysunek 2.32. Przykład silosu zlokalizowanego w pobliżu budynku dla brojlerów  
(Wielka Brytania)  

 

Silosy są zazwyczaj zwartej konstrukcji, ale dostępne są także rozwiązania (Włochy), które mogą być 
transportowane w częściach i montowane na farmie. Silosy są zazwyczaj wyposażone w otwory włazowe 
do wewnętrznej ich inspekcji i w urządzenie do odpowietrzania oraz zmniejszania ciśnienia powstającego 
podczas napełniania. Stosuje się także wyposażenie do aeracji, przemieszczania zawartości (zwłaszcza 
soi) i umożliwiającego płynny transport paszy z silosu.  

 

2.5. Gromadzenie i przechowywanie odchodów 
Odchody jako materiał organiczny dostarczają materii organicznej do gleby, łącznie ze składnikami 
odżywczymi dla roślin (w relatywnie małej koncentracji w porównaniu z nawozem mineralnym). Są 
magazynowane i przechowywane jako gnojowica lub obornik. Odchody z intensywnej produkcji 
niekoniecznie przechowywane są na farmie, dotyczy to szczególnie farm brojlerów z powodu ryzyka 
rozprzestrzenia się chorób.  

Gnojowica składa się z odchodów produkowanych przez zwierzęta na wybiegu lub w budynku, 
zmieszanych z wodą deszczową lub zużytą wodą i w niektórych przypadkach z resztkami ściółki i paszy. 
Gnojowica może być tłoczona lub wyładowywana grawitacyjnie.  

Obornik zawiera odchody ze stanowiska i składa się ze ściółki, odchodów zawierających części słomiaste 
lub stałych części gnojowicy oddzielonych mechanicznie. W większości systemów utrzymania drobiu 
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produkuje się obornik, który może być składowany w pryzmach. Odchody świń są często 
przechowywane w formie gnojowicy.  

Gnojowica może być magazynowana przez długi okres czasu w magazynach umieszczonych pod 
budynkami inwentarskimi, ale generalnie wewnętrzne magazyny są tymczasowe, a odchody są regularnie 
usuwane do zewnętrznych magazynów do dalszego ich przerobu. Urządzenia magazynujące zwykle mają 
taką minimalną pojemność, aby zagwarantować w nich składowanie do momentu, gdy możliwe bądź 
dozwolone będzie dalsze ich zagospodarowanie (Tabela 2.9). W szczególności dla przechowywania 
gnojowicy wymagane pojemności powinny zapewnić minimum wolnej przestrzeni także dla wód 
opadowych w zależności od zastosowanego typu magazynu gnojowicy. Pojemność zależy od klimatu  
w powiązaniu z: okresami, w których aplikacja do gruntu jest możliwa lub dozwolona, wielkością farmy 
(liczba zwierząt) i ilością produkowanej gnojowicy, wyrażana jest ona raczej w miesiącach niż w m3. 
Okres przechowywania zwykle wynosi 6 miesięcy, a duże zbiorniki na gnojowicę z łatwością mieszczą 
2000 m3 lub więcej.  

 
Państwo 

członkowskie 
Pojemność zewnętrznego magazynu odchodów 

(miesiące) * 
Klimat 

 
Belgia 4-6 Atlantycki/Kontynentalny 
Luxemburg 5 Atlantycki/Kontynentalny 
Dania 6-9 Atlantycki 
Finlandia 12 (oprócz głębokiej ściółki) Borealny 
Francja 3, 4 i (Bretania) 6 Atlantycki 
Niemcy 6 Kontynentalny 
Austria 4 Kontynentalny 
Grecja 4 Śródziemnomorski 
Irlandia 6 Atlantycki 
Włochy 3 (obornik) 

5 (gnojowica) 
Śródziemnomorski 

Portugalia 3-4 Śródziemnomorski 
Hiszpania 3 i więcej Śródziemnomorski 
Szwecja 8-10 Borealny 
Holandia 6 (gnojowica świńska) 

długość cyklu produkcyjnego drobiu 
Atlantycki 

Wielka Brytania 4-6 Atlantycki 
* - głęboka ściółka w systemie chowu wolnostanowiskowego drobiu jest uznana jako przestrzeń składowania 

Tabela 2.9. Czas magazynowania odchodów drobiu i świń w krajach członkowskich [191, EC, 1999] 

 

 

Odchody mogą mieć relatywnie wysoką zawartość suchej masy (wysuszony pomiot kurzy i obornik) lub 
mogą być mieszaniną odchodów, moczu i wody, zwaną gnojowicą. Urządzenia do magazynowania 
odchodów są konstruowane i eksploatowane w taki sposób, aby ich zawartość nie mogła przedostać się 
na zewnątrz. 

Konstrukcja i zastosowane materiały muszą być dobierane łącznie ze specyfiką i wymaganiami 
technicznymi zawartymi w poradnikach lub narodowych bądź regionalnych aktach prawnych  
(np. Niemcy, Wielka Brytania, Belgia). Akty te często są powiązane z prawem wodnym, a ich celem jest 
zapobieganie jakimkolwiek zanieczyszczeniom wód podziemnych i powierzchniowych. Zawierają one 
także procedury na wypadek, gdy gnojowica wydostanie się ze zbiornika, ponieważ może ona 
powodować ryzyko zanieczyszczenia zasobów wody.  

Przestrzenne planowanie magazynowania odchodów na farmie jest regulowane przepisami w celu 
zabezpieczenia źródeł wody i zabezpieczenia wrażliwych obiektów w sąsiedztwie farmy przed odorami. 
Regulacje nakazują minimalne odległości, w zależności od liczby zwierząt i cech lokalnych, takich jak 
przeważające kierunki wiatru i typy obiektów sąsiadujących.  
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Stosowane typy składowisk odchodów: 

• magazyny obornika 
• zbiorniki na gnojowicę 
• zagłębione zbiorniki lub laguny 
 
 

2.5.1. Pomiot kurzy 
Większość pomiotu jest produkowana w budynkach i może być w nich magazynowana, aż do jego 
usunięcia po cyklu produkcji, np.: 

• w przybliżeniu rocznego utrzymania niosek w systemie głębokich kanałów i głębokiej ściółek 
• co około 6 tygodni dla brojlerów (sztuki do sprzedaży) 
• co 16-20 tygodni dla indyków i co 50 dni dla kaczek 

Na przykład w Holandii większość (89 %) budynków dla niosek i drobiu ma pojemność magazynów na 
około 1 tydzień przechowywania, 10 % na 1 rok, a 1 % do 3 lat (system głębokich kanałów).  
Pewne systemy produkcji jaj (nioski) pozwalają na większą częstotliwość, niemalże codzienne usuwanie 
odchodów. W systemach wolnowybiegowych ptaki mają dostęp do wybiegów na zewnątrz i cześć 
odchodów będzie tam pozostawiona.  

Nioski wytwarzają odchody o przeciętnej wilgotności 80-85 %, zredukowaną do około 70-75 % przez 
codziennie, regularne ich usuwanie. Wilgotność początkowa głównie wynika z wpływu żywienia, 
podczas gdy szybkość wysychania wynika z oddziaływania klimatu zewnętrznego, mikroklimatu 
budynku, wentylacji i systemu obróbki odchodów. Niektóre systemy umożliwiają suszenie odchodów  
w celu zredukowania emisji amoniaku. Część niosek jest utrzymywanych w systemie ściółkowym, 
podobnym do systemu dla brojlerów. Magazynowanie wewnątrz budynku i systemy przechowywania są 
opisane w Sekcji 2.2.1.  

Brojlery (kurczaki) typowo utrzymywane są na drewnianych wiórach, trocinach lub słomie, które  

w połączeniu z odchodami ptaków tworzą całkiem suchy (około 60 % suchej masy) kruchy nawóz, często 

określany jako ściółka drobiowa. Czasami jako materiał na ściółkę używany jest postrzępiony papier. Na 

jakość ściółki dla drobiu wpływa temperatura, wentylacja, typ systemów pojenia i zadawania pasz, 

zagęszczenie obsady, żywienie i zdrowotność ptaków. Systemy te opisane są w Sekcji 2.2.2.  

Indyki są zwykle utrzymywane na wiórach drzewnych (grubość warstwy do 75 mm), z których powstaje 
ściółka o 60 % zawartości suchej masy, podobnie jak w przypadku brojlerów. Systemy te są opisane  
w Sekcji 2.2.3. 

Kaczki są zwykle utrzymywane na słomie, której najwięcej dostarcza się w końcowej fazie utrzymania. 
Tracone jest dużo wody, w związku z tym ściółka ma relatywnie mało suchej masy (około 30 %). 
Systemy te opisane są w Sekcji 2.2.3. 

 

 

2.5.2. Odchody świń 
Gnojowica może być magazynowana pod podłogami w pełni lub częściowo zarusztowanymi 
w budynkach inwentarskich. Okres magazynowania może być całkiem krótki, albo może być 
przedłużony do kilku tygodni, w zależności od projektu. Magazynowanie odchodów i systemy 
magazynowania są opisane w Sekcji 2.3. Tam gdzie dalsze magazynowanie jest wymagane, gnojowica 
jest zazwyczaj usuwana grawitacyjnie lub pompowana do zbiorników pośrednich lub bezpośrednio do 
magazynów gnojowicy. W niektórych przypadkach używane są zbiorniki na gnojowicę.  
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Tam gdzie stosuje się duże ilości słomy do ścielenia powstaje obornik, który może być usuwany  
z budynków regularnie (codziennie, co 2 lub 3 dni) lub (w budynkach z głęboką ściółką) po okresie 
zakończenia cyklu produkcji świń, co kilka tygodni. Obornik jest zwykle przechowywany na betonowych 
płytach lub na polu, gdzie oczekuje na rozrzucenie.  

 

Wiele farm świń wytwarza zarówno gnojowicę jak i obornik. Występuje tendencja gromadzenia 
odchodów i moczu oddzielnie, co sprzyja redukcji emisji amoniaku z systemu (patrz Rozdział 4). Mogą 
być one łączone ponownie w magazynach, jeśli dalsza obróbka gnojowicy i/lub obornika nie jest 
wymagana [201, Portugalia, 2001].  

 

 

2.5.3. Systemy przechowywania odchodów stałych i obornika 
Odchody te są zazwyczaj transportowane ładowaczem czołowym lub (łańcuchowymi) taśmowymi 

przenośnikami i przechowywane na nieprzepuszczalnym betonowym podłożu z otwartymi lub 

zamkniętymi ścianami. Magazyny te mogą być wyposażone w ściany boczne, co zabezpiecza gnojowicę 

lub wodę deszczową przed wyciekaniem. Konstrukcje te są często wyposażone w zbiorniki odciekowe. 

Mogą być one opróżniane regularnie lub ich zawartość może być usuwana do zbiornika na gnojowicę. 

Stosowane są także piętrowe konstrukcje zbiorników, co pozwala frakcjom płynnym obornika i wodzie 

deszczowej spływać do zbiornika pod powierzchnią magazynu (Rysunek 2.33). 

 

Rysunek 2.33. Magazyn obornika z separacją frakcji płynnych (Włochy)  

 

Tymczasowe składowiska obornika są tworzone na polu przed jego rozrzuceniem. Mogą one pozostawać 

tam przez parę dni do kilku miesięcy i powinny być zlokalizowane w miejscach, gdzie nie ma ryzyka 

przedostawania się wycieków do cieków wodnych lub wody gruntowej.  
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Tylko jeden kraj członkowski (Finlandia: Zasadniczy Schemat Zabezpieczenia Środowiska Rolniczego 

podlegający Programowi Rolno-Środowiskowemu, do którego należy około 90 % farmerów) na bieżąco 

wymaga od farmerów stosowania przykryć takich hałd.  
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2.5.4. Systemy magazynowania gnojowicy 
 

2.5.4.1. Magazynowanie gnojowicy w zbiornikach 
Gnojowica jest przepompowywana ze studzienek lub z kanałów gnojowych, znajdujących się wewnątrz 
budynku do zewnętrznych magazynów gnojowicy. Gnojowica jest transportowana za pomocą rurociągu 
lub przy użyciu beczkowozów i może być przechowywana w zbiornikach podziemnych lub naziemnych. 

System magazynowania gnojowicy składa się z urządzeń zbierających i przesyłowych. Wyposażenie do 

gromadzenia gnojowicy jest to tzw. wyposażenie strukturalno-techniczne (kanały, drenaże, studzienki, 

rurociągi, zasuwy) służące do gromadzenia i przesyłu ciekłych odchodów, gnojowicy i innych ścieków, 

wliczając w to stacje pomp. Zawory i zasuwy są ważnymi urządzeniami służącymi do kontroli 

przepływu. Chociaż pojedynczy zawór jest wciąż popularny, ze względów bezpieczeństwa zalecane jest 

stosowanie zaworu podwójnego (zasuwy). 

Urządzenia służące do homogenizacji i przemieszczania ciekłych odchodów nazywane są urządzeniami 

transportowymi. 

Zbiorniki podziemne i studzienki odbiorcze używane są często do magazynowania małych ilości 
gnojowicy i mogą służyć jako studzienki zbiorcze, przed przepompowaniem gnojowicy do większych 
magazynów. Z reguły są to konstrukcje prostopadłościenne, zbudowane ze wzmacnianych bloczków lub 
wzmacnianego betonu przygotowanego na miejscu, gotowych kształtek betonowych, kształtek stalowych 
lub wykonanych ze wzmocnionego włókna szklanego. W przypadku bloczków i cegieł trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na ich zaimpregnowanie, stosując elastyczne powłoki lub okładziny. Czasami duże 
magazyny są także wykonywane ze wzmocnionego betonu lub wzmocnionych elementów betonowych; 
mogą być one naziemne bądź częściowo zagłębione, o kształcie prostopadłościennym. Zbiorniki 
podziemne wykonane ze wzmocnionych elementów betonowych o pojemnościach aż do 3000 m3 są 
bardzo popularne w zimnym klimacie, na przykład w Finlandii [188, Finlandia, 2001]. 

Okrągłe zbiorniki naziemne wykonane są zazwyczaj z giętych paneli stalowych lub kształtek 
betonowych. Panele stalowe są powlekane, aby zabezpieczyć je przed korozją, zwykle farbą lub 
materiałami ceramicznymi. Niektóre magazyny betonowe mogą być częściowo zagłębione. Wszystkie 
magazyny są budowane na odpowiednio wzmocnionych fundamentach betonowych. We wszystkich 
projektowanych zbiornikach grubość płyty fundamentowej i izolacji w miejscach łączenia ze ścianami 
jest bardzo ważna, gdyż zabezpiecza ona przed wyciekami gnojowicy. Typowy system posiada 
studzienkę odbiorczą z pokrywą rusztową, tuż przed głównym zbiornikiem. Pompa transportuje 
gnojowicę do głównego zbiornika; może ona posiadać specjalny odpływ pozwalający na mieszanie 
gnojowicy w studzience. Zbiorniki naziemne są napełniane rurociągiem mającym ujście nad lub pod 
powierzchnią gnojowicy. Przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika, gnojowica jest zwykle 
mieszana przez urządzenia hydrauliczne bądź pneumatyczne aby wymieszać osady i zawiesiny, dla 
uzyskania jednorodnego roztworu. Mieszanie gnojowicy odbywa się za pomocą urządzeń 
zamontowanych na ścianach zbiornika lub zawieszonych na specjalnej konstrukcji nad nim. Ponieważ 
mieszanie może powodować nagłe uwolnienie dużej ilości szkodliwych gazów, wymagana jest 
odpowiednia wentylacja, szczególnie, jeżeli proces mieszania jest dokonywany w budynkach. 

Główny zbiornik może posiadać zawór wylotowy pozwalający opróżnić zbiornik do studzienki 
odbiorczej lub może on być opróżniany za pomocą pompy umieszczonej w zbiorniku (Rysunek 2.34). 

Zbiorniki na gnojowicę mogą być otwarte albo być przykryte naturalną bądź sztuczną powłoką pływającą 
(taką jak granulaty, sieczka ze słomy) lub pokryte płótnem bądź płytą betonową, aby chronić gnojowicę 
przed deszczem i obniżyć emisję. 
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Rysunek 2.34. Przykład zbiornika naziemnego z odbiorczą studzienką podziemną 
[166, Tank manufacter, 2000] 

 

 

2.5.4.2. Przechowywanie gnojowicy w magazynach ze ścianami ziemnymi (magazynach 
ziemnych) lub lagunach 
Do magazynowania gnojowicy przez długi okres czasu w wielu państwach członkowskich stosowane są 
powszechnie magazyny ziemne lub laguny. Ich konstrukcje są zróżnicowane, od zwykłych stawów do 
dobrze monitorowanych magazynów z cienką plastikową powłoką (np.: polietylenowa lub butylowa 
guma) na dnie, zabezpieczającą glebę pod zbiornikiem. Pojemność lagun zależy od ilości produkowanej 
gnojowicy i innych wymagań. Nie ma specjalnych wymiarów charakteryzujących typową lagunę, 
projektowaną tylko do magazynowania [201, Portugalia, 2001]. Gnojowica może być mieszana przy 
użyciu pompy lub mieszadła. 

Ziemia używana do wykonania zbiorników ziemnych musi posiadać specjalne właściwości, aby zapewnić 
trwałość i niską przepuszczalność, co oznacza wysoką zawartość gliny. Takie zbiorniki są budowane pod, 
nad lub częściowo pod/częściowo nad poziomem gruntu. Magazyny ziemne także posiadają nadwyżkę 
pojemności (Rysunek 2.35). 

 

Rysunek 2.35. Przykład zbiornika ziemnego i jego cech konstrukcyjnych [141, ADAS, 2000] 
 



Rozdział 2 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

77

Gnojowica jest transportowana za pomocą rurociągów lub wozów asenizacyjnych, a zbiorniki ziemne 

mogą być wyposażone w rampę ułatwiającą dostęp. Zbiorniki ziemne powinny być ogrodzone, aby 

chronić przed wypadkami. 

W niektórych gospodarstwach rolnych (np.: w Portugalii, we Włoszech) używane są systemy 

wielozbiornikowe lub wielolagunowe. W Portugalii systemy te są projektowane i działają zgodnie  

z wymaganiami. Niemniej gnojowica w zbiornikach ziemnych musi pozostawać przez znaczny okres 

czasu. Również laguny mogą służyć jako magazyny [201, Portugalia, 2001]. W każdym ze zbiorników 

gnojowica jest przechowywana przez określony czas, podczas którego zachodzą procesy tlenowe  

i beztlenowe. Ostatecznie gnojowica jest usuwana z magazynów i wykorzystywana do innych celów. 

Transport gnojowicy między zbiornikami może odbywać się mechanicznie lub grawitacyjne, 

wykorzystując naturalną różnicę poziomów. 

 

2.5.4.3. Magazynowanie gnojowicy w zbiornikach elastycznych 

Przez krótki okres czasu, małe ilości gnojowicy mogą być przechowywane w zbiornikach elastycznych. 

Mogą być one przenoszone z miejsca na miejsce (kiedy są puste). Duże zbiorniki umieszczane są na stałe 

w nasypach, aby zapewnić magazynowanie przez dłuższy czas. Tego typu zbiorniki opróżniane  

i napełniane są przy pomocy pompy, a większe mogą być wyposażone w mieszalnik. 

 

 

 

2.6. Gospodarka odchodami w gospodarstwie rolnym 
[17, ETSU, 1998], [125, Finlandia, 2001], [144, Wielka Brytania, 2000] 

 

Stosowanych jest wiele systemów obróbki odchodów zwierzęcych, chociaż większość gospodarstw  

w Unii Europejskiej potrafi obchodzić się z odchodami zwierzęcymi nie uciekając się do technik 

wymienionych poniżej. Niektóre systemy obróbki odchodów są wykonywane jako kombinowane. Inne 

nowe wciąż pozostają obiektem badań, są rozwijane lub stosowane tylko w kilku gospodarstwach. Na 

niektórych obszarach obróbka odchodów zarządzana jest centralnie. Odchody zwierzęce są gromadzone  

z kilku gospodarstw i przerabiane we wspólnych obiektach. 

Obróbka odchodów przed lub zamiast aplikacji na polu może być wykonywana z następujących 

powodów: 

1. aby odzyskać energię (biogaz) zawarty w odchodach 

2. aby obniżyć emisje odorów podczas magazynowania i aplikacji 
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3. aby obniżyć zawartość azotu w odchodach zwierzęcych � ochrona wód powierzchniowych  

i gruntowych oraz redukcja odorów podczas aplikacji 

4. aby ułatwić i podnieść poziom bezpieczeństwa transportu na duże odległości lub do miejsca dalszej 

obróbki 

Ostatnie dwa punkty dotyczą regionów o nadwyżce składników nawozowych w glebie. 

1. Stosowanie energii pochodzącej z odchodów zwierzęcych: Składniki organiczne są przetwarzane  

w metan podczas beztlenowego biologicznego rozkładu odchodów. Metan może być pozyskany  

i używany jako paliwo w gospodarstwie lub jego sąsiedztwie. 

2. Redukcja odorów podczas magazynowania i aplikacji: Odchody mogą powodować przykre zapachy 

w czasie lub po magazynowaniu. Mogą być one redukowane podczas przemian tlenowych, beztlenowych 

lub przy użycia dodatków. [174, Belgia, 2001] 

3. Redukcja zawartości azotu w odchodach zwierzęcych: Związki azotu w odchodach (azot 

organiczny, amoniak, azotany i azotyny) mogą być przetworzone do azotu cząsteczkowego (N2), który 

jest obojętny dla środowiska. Techniki redukcji zawartości azotu w odchodach to: 

• spalanie: utlenianie związków azotu do azotu cząsteczkowego 
• denitryfikacja biologiczna: bakterie przetwarzają azot organiczny i amoniak w azotany i azotyny 

(nitryfikacja), a następnie w azot cząsteczkowy (denitryfikacja) 
• utlenianie chemiczne: wzbogacanie odchodów utleniaczami chemicznymi, podwyższanie 

temperatury i ciśnienia powodują także utlenianie związków azotu. 

4. Obróbka odchodów do celów rynkowych oraz w celu ułatwienia i podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa transportu: Redukuje się zawartość wody i objętość odchodów zwierzęcych. 

Dodatkowo unieczynnia się mikroorganizmy chorobotwórcze zawarte w odchodach (ogranicza to 

rozprzestrzenianie się patogenów z budynków inwentarskich) i obniżana jest emisja odorów. Czasami 

niektóre składniki odchodów są oddzielane w celach rynkowych. Często stosowane są następujące 

techniki: 

• filtrowanie: oddzielanie frakcji stałych (zawierają większość fosforu) i frakcji ciekłych (zawierają 
większość azotu) 

• oddzielanie amoniaku: po uregulowaniu pH, NH3 jest oddzielane z ciekłej części odchodów  
• filtrowanie membranowe: po filtracji wstępnej, zjawisko wstecznej osmozy stosuje się do 

oddzielenia soli azotu i fosforu z wody 
• strącanie chemiczne: dodawanie MgO i H3PO4 powoduje strącanie fosforanu amonowo-

magnezowego 
• odparowywanie: ciekłe frakcje odchodów są ogrzewane lub rozprężane, opary są kondensowane  

i dalej przerabiane 
• suszenie: obornik jest suszony przez otaczające powietrze lub przez ciepło produkowane przez 

zwierzęta (patrz także Sekcja 4.5), przez spalanie paliw lub biogazu odzyskiwanego z odchodów 
• wapnowanie: rosnące pH powoduje separację NH3, wzrost temperatury i redukcję objętości 
• kompostowanie: redukuje zawartość części stałej obornika świńskiego i pomiotu, unieczynnia 

wiele mikroorganizmów chorobotwórczych podczas degradacji biologicznej (kompost pomiotu 
kurzego jest używany jako podłoże dla grzybów w Irlandii) 

• granulowanie: obornik może być przetworzony na nawóz granulowany 

W części następnej niektóre z wymienionych technik zostaną dokładnie omówione. 
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2.6.1. Separatory mechaniczne 

W niektórych chlewniach jest używana separacja mechaniczna, aby z surowej gnojowicy oddzielić części 

stałe (około 10 % objętości) i ciekłe (około 90 % objętości). Na sicie czerpanym lub wibrującym osadza 

się od 8 % do 10 % suchej masy. Separatory które tłoczą i wyciskają gnojowicę przez płócienne taśmy 

albo przez perforowane sito wykonane ze stali nierdzewnej, oddzielają od 18 % do 30% suchej masy. 

Inne techniki to sedymentacja, odwirowywanie lub membrany. Czasami separowanie poprawiane jest 

przez chemiczne flokulenty. Ogólnie, część ciekłą powstałą w procesie separacji mechanicznej jest dużo 

łatwiej magazynować niż odchody nieprzerobione (separacja jest bardzo popularna w wielu krajach, 

szczególnie we Włoszech, gdzie w niektórych regionach jest wymagana). 

Po tym procesie może być stosowane kompostowanie, aby zwiększyć wartość uzyskanej masy. Frakcja 

ciekła pozostająca po separacji może być poddana obróbce tlenowej, aby zredukować nadwyżki azotu lub 

zaaplikowana do ziemi bez dalszej obróbki. 

 

 

2.6.2. Obróbka tlenowa części ciekłej odchodów 

W niektórych gospodarstwach stosowana jest obróbka tlenowa, aby obniżyć emisję odorów  

z gnojowicy świńskiej, a w niektórych przypadkach aby zredukować zawartość azotu. Ciekłe odchody są 

kompostowane przez napowietrzanie (ciekłe kompostowanie) lub mieszanie z odpowiednią ilością 

ściółki. Taka mieszanina może być kompostowana w kopcach lub beczkach. W napowietrzaniu obróbka 

tlenowa stosowana jest dla polepszania właściwości ciekłej części odchodów bez konieczności ich 

suszenia lub zagęszczania. Odchody zawierają wiele składników odżywczych dla roślin, mikroorganizmy 

jak również mikroby, które mogą utylizować substancje odżywcze. Powietrze doprowadzane do 

gnojowicy rozpoczyna rozkład tlenowy, zachodzący przy jednoczesnym wydzielaniu ciepła będącego 

rezultatem napowietrzania bakterii i grzybów, które zużywają tlen podczas swego rozmnażania. 

Głównymi produktami aktywności mikroorganizmów jest dwutlenek węgla, woda i ciepło. 

 

 

Rozwiązania są adoptowane do warunków lokalnych i biorą pod uwagę uciążliwość oraz czas obróbki  

i magazynowania przed zaaplikowaniem do gleby. W skład takich systemów mogą wchodzić separatory 

mechaniczne (Francja, częściowo Wielka Brytania posiadają specjalne przedsiębiorstwa redukujące azot  

i fosfor, podczas gdy wiele krajów posiada kilka zakładów obróbki tlenowej redukującej odory np.: 

Niemcy, Włochy, Portugalia i Wielka Brytania). Napowietrzanie jest także stosowane do przygotowania 

gnojowicy do mycia rynien ściekowych i kanałów pod podłogą rusztową. 
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2.6.3. Obróbka tlenowa obornika (kompostowanie) 

Kompostowanie obornika jest formą obróbki tlenowej, która występuje naturalnie w pryzmach 

gnojowych. Dla wystarczającego napowietrzenia wymagana jest wysoka porowatość (30 % - 50 %). 

Temperatura kompostu waha się między 50°C a 70°C i zabija większość patogenów chorobotwórczych. 

Kompost może zawierać do 85 % suchej masy. 

Stosowność aplikacji zależy od struktury obornika, ale wymaga zawartości minimum 20 % suchej masy. 

Typowa płyta gnojowa nie spełnia wymagań do kompostowania. Odchody są kompostowane w stertach, 

których rozmiar spełnia warunki tlenowe i umożliwia użycie maszyn. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane 

podczas używania sieczki ze słomy i obornika we właściwych proporcjach lub przy kontrolowaniu 

temperatury i wilgotności w długich wąskich wałach. Kompostowanie może być także wykonywane w 

stodołach (np.: przesuszony pomiot). Pracuje się nad specjalnymi systemami będącymi kombinacją 

zbiorników z napowietrzaniem i mieszaniem, dla wzmocnienia procesów fermentacyjnych oraz 

kontenerów lub komór do dalszej fermentacji i suszenia. 

Właściwe kompostowanie obornika zmniejsza objętość nawozu rozrzucanego na polu i redukuje emisję 

odorów. Aby ułatwić manipulowanie tym materiałem, stosuje się dodatkowo granulowanie. 

 

2.6.4. Obróbka beztlenowa 

Rozkład beztlenowy stosuje się w niektórych tuczarniach, aby obniżyć emisję odorów z gnojowicy. 

Proces zachodzi w reaktorze biogazowym bez obecności tlenu. Procesy mogą różnić się temperaturą, 

czasem trwania, sposobem organizacji i mieszanymi substratami. W praktyce procesy mezofilne (przy 

temperaturze od 33°C do 45°C) są bardziej powszechne. Procesy termofilne są stosowane w dużych 

reaktorach. 

Końcowym produktem rozkładu jest biogaz (w przybliżeniu 50 %-75 % metanu i 30 %-40 % dwutlenku 

węgla) i przerobiona gnojowica. Biogaz może być użyty do ogrzewania lub produkcji energii 

elektrycznej. Po obróbce beztlenowej może być stosowana separacja mechaniczna. 

 

2.6.5. Laguny beztlenowe  

Ten system stosuje się do obróbki gnojowicy świńskiej w ciepłych klimatach (np.: w Grecji  

i w Portugalii). W Grecji obrabiana gnojowica świńska musi być przerabiana w sposób spełniający 

przepisy prawne, natomiast w Portugalii uwarunkowania prawne dotyczą tylko wypuszczania do wód 

naturalnych. System obróbki może zawierać także separację mechaniczną części stałych a następnie 

oddzielne traktowanie części stałych i płynnych. Ciekła frakcja odchodów jest przechowywana  

w basenach lub lagunach i przelewana lub przepompowywana do systemu lagun beztlenowych (często  
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3 � 5 zbiorników ziemnych). Laguny mogą służyć jako magazyny dla wody odpadowej równie dobrze jak 

do obróbki biologicznej. Rozwiązania są dostosowane do warunków terenowych: np. we Włoszech 

stosowane są specjalne osłony gromadzące biogaz. 

 

 

 

 

2.6.6. Dodatki do odchodów zwierzęcych 
[196, Hiszpania, 2002] 

 

Dodatki do obornika są grupą produktów składających się z różnych czynników, które w reakcji  

z odchodami zmieniają ich charakterystykę i właściwości. Takie produkty są stosowane w studzienkach  

z odchodami i powodują następujące efekty, w różnym stopniu w zależności od rodzaju dodatku: 

1. redukcja emisji kilku gazów (NH3 i H2S) 

2. redukcja nieprzyjemnych zapachów 

3. zmiana właściwości fizycznych odchodów tak, aby ich użycie było prostsze 

4. zwiększenie wartości nawozowej odchodów zwierzęcych 

5. stabilizacja mikroorganizmów chorobotwórczych 

Zwykle działania z punktów 2 i 3 są główną przyczyną używania dodatków w gospodarstwach. Poniżej 

bardziej szczegółowo opisano techniki od 1 do 5. 

 

1. dodatki redukujące emisję kilku składników gazowych: Zmniejszanie emisji gazów (głównie NH3  

i H2S) osiągane przez wykorzystanie dodatków jest jednym z najbardziej interesujących i wciąż 

kontrowersyjnych punktów. Dowiedziono, że aż do 90 % azotu pochodzi ze świńskiego mocznika. Kiedy 

ureaza, produkowana przez mikroorganizmy zawarte w fekaliach miesza się z mocznikiem, zachodzi 

następująca reakcja: 

CO(NH2)2 + 3H2O → 2NH4 + HCO3 + OH 

Na powyższą reakcję istotnie wpływa temperatura i pH, na przykład.: poniżej 10°C lub przy pH poniżej 

6,5 reakcja ustaje. 

2. dodatki redukujące nieprzyjemne zapachy: Odory są produktem mieszania różnych składników  

w warunkach beztlenowych. Więcej niż 200 substancji zawartych w odorach zostało już 

zidentyfikowanych, między innymi takie jak: 
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• lotne kwasy tłuszczowe 
• alkohole (indol, skatol, krezol i inne) 
• H2S i pochodne 
• amoniak 
• inne związki azotu (aminy i merkaptany) 

Istnieje duże zróżnicowanie proporcji i stężeń każdej substancji w danym zapachu. Zależy to od typu 

farmy, paszy, systemu karmienia i warunków klimatycznych. To może tłumaczyć dlaczego redukcja 

emisji odorów przez dodatki nie może być potwierdzona w warunkach rzeczywistych.  

3. dodatki zmieniające właściwości fizyczne odchodów zwierzęcych: Celem tych dodatków jest 

zmiana postaci obornika aby ułatwić dalszą jego obróbkę. Ta grupa dodatków jest chyba najczęściej 

używana, a ich efekty są najlepiej znane. Ich użycie powoduje łatwiejszy przepływ odchodów, 

eliminowanie kożucha, redukcję frakcji stałych i usuwanie rozwarstwienia odchodów. Jednakże efekty 

ich stosowania nie są widoczne w każdym z analizowanych przypadków. 

Ich stosowanie może ułatwić czyszczenie studzienek, skutkiem czego jest zmniejszenie nakładów 

czasowych. Pozwalają też zaoszczędzić wodę i energię. Ponadto jeżeli odchody są bardziej jednorodne 

łatwiej jest je aplikować do gleby (lepsze dozowanie). 

4. dodatki zwiększające wartość nawozową odchodów: Ten efekt wiąże się z redukcją emisji NH3, 

skutkiem czego jest zatrzymywanie azotu w odchodach (w wielu przypadkach wzrost syntezy komórek 

powoduje zwiększenie zawartości organicznego N). 

 

 

 

 

5. dodatki stabilizujące zawartość mikroorganizmów chorobotwórczych: W odchodach znajduje się 

wiele różnych mikroorganizmów. Część z nich przyczynia się do emisji gazów i odorów.  

W odchodach można także znaleźć Salmonellę, inne świńskie patogeny, wirusy, jaja much i nicienie. 

Zwykle dłuższy okres przechowywania powoduje zmniejszenie zawartości patogenów, powodowane 

przez zmienną temperaturę i pH. Odczyn zmniejsza się w pierwszym miesiącu przechowywania  

(z 7,5 do 6,5 z powodu syntezy lotnych kwasów tłuszczowych), co zmniejsza szanse przetrwania 

patogenów chorobotwórczych. Niektóre dodatki zostały opracowane tak, aby kontrolować poziom 

patogenów, szczególnie jaj much. 

 

 

Typy dodatków 
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• czynniki maskujące i neutralizujące: są to mieszaniny substancji aromatycznych (heliotropin, 
wanilina), które działają maskując odory. Dodatki tego typu mogą być łatwo zniszczone przez 
mikroorganizmy. Ich skuteczność jest dyskusyjna. 

• adsorbery: istnieje wiele substancji, które posiadają zdolność adsorbowania amoniaku. Niektóre 
rodzaje zoolitów i klinoptilolitów wykazują bardzo wysoką skuteczność w redukcji amoniaku. 
Dodawane są albo do odchodów albo do paszy zwierzęcej. Mogą także polepszyć strukturę gleby  
i posiadają taką zaletę, że nie są toksyczne i niebezpieczne. Czasami używany jest torf, który daje 
podobne efekty. 

• inhibitory ureazy: te dodatki zatrzymują reakcję opisaną wcześniej, chroniąc mocznik przed 
zamianą w amoniak. Są trzy typy inhibitorów ureazy: 

1. fosforamidy: stosowane bezpośrednio w glebie, dają dobre efekty. Działają lepiej niż kwasy 

glebowe, ale mogą oddziaływać na mikroorganizmy zawarte w glebie. 

2. wyciąg z juki (Y. schidigera): wykonano szereg badań, aby udowodnić ich potencjał, ale dostępne 

wyniki są wciąż dyskusyjne; w niektórych przypadkach stosowanie przynosi dobre rezultaty, ale  

w innych nie ma ich wcale. 

3. słoma: przez wielu uważana za adsorber, jednakże poza adsorbowaniem słoma powoduje także 

wzrost proporcji C:N. Jej używanie jest sporne, ponieważ w wielu przypadkach powoduje wzrost 

emisji amoniaku. 

• regulatory pH: są dwa główne typy: 

1.  regulatory kwasowości: zwykle kwasy nieorganiczne (fosforowy, solny, siarkowy). Ogólnie dają 

dobre efekty, ale ich koszt jest bardzo wysoki, poza tym kwasy są bardzo niebezpieczne. Ich 

używanie w gospodarstwach rolnych nie jest zalecane. 

2. sole wapnia i magnezu: sole te reagują z węglanami zawartymi w odchodach, obniżając pH. Mogą 

podnosić wartość nawozową odchodów, ale także zwiększać zasolenie gleby (chlorki). Są czasem 

używane, ale głównie w połączeniu z innymi dodatkami. 

• czynniki utleniające: efekty uzyskiwane są przez: 

• utlenianie składników odorów 

• dostarczanie tlenu bakteriom tlenowym 

• dezaktywację bakterii beztlenowych, które generują odory 

 

Najbardziej aktywne są silne substancje mocno utleniające takie jak woda utleniona, nadmanganian 

potasu lub chlorek sodu. Są niebezpieczne i nie polecane do używania na farmach. Niektóre z nich 

(formaldehydy) mogą być rakotwórcze. Stosowanie ozonu charakteryzuje się wysoką skutecznością, ale 

koszty są bardzo wysokie. 
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• flukulanty: są substancjami mineralnymi (chlorek żelazawy lub żelazowy i inne) albo 

polimerami organicznymi. Zmniejszają zawartość fosforu, ale ich używanie powoduje również 

powstawanie odpadów trudnych do usunięcia. 

• środki dezynfekujące i antybakteryjne: są to związki chemiczne hamujące aktywność 

mikroorganizmów, powodujących powstawanie odoru. Są bardzo drogie w użyciu, a stałe ich 

używanie wymaga ciągłego zwiększania dawki. 

• środki biologiczne: możemy podzielić je na: 

1. enzymy: używa się ich do rozpuszczania frakcji stałych. Nie są niebezpieczne. Efekty są ściśle 

zależne od rodzaju enzymu i substratów, oraz od odpowiedniego mieszania. 

2. bakterie: 

• szczepy egzogeniczne: muszą rywalizować ze szczepami naturalnymi, co utrudnia ich aktywność. 

Stosuje się je w beztlenowych studzienkach i lagunach, aby zredukować tworzenie masy 

organicznej produkującej CH4 (posiewanie bakterii egzogenicznych jest bardziej skuteczne, ale 

szczepy tych bakterii są bardzo czułe na zmiany pH i temperatury). Metoda ta jest bardzo 

skuteczna, ale wymaga ciągłego posiewania. 

• lansowanie szczepów naturalnych: bazuje na dodawaniu substancji węglanowych (wzrasta 

stosunek C:N). W metodzie tej amoniak stosowany jest jako odżywka, jednocześnie wymagają 

one odpowiedniej ilości węgla, aby zachodził proces syntezy, zamieniający amoniak na azot 

organiczny w komórkach tkanek. Wymagane jest również ciągłe posiewanie, aby uniknąć 

procesu odwrotnego. Szczepy te nie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.  

Ogólna skuteczność dodatków do odchodów: Obecnie na rynku występuje bogata oferta dodatków, ale 

ich skuteczność nie jest potwierdzona w każdym przypadku. Jednym z głównych problemów jest brak 

odpowiednich standardów technicznych, służących to analizowania i testowania ich skuteczności. Innym 

problemem jest wykonywanie prób w warunkach laboratoryjnych a nie w gospodarstwach, gdzie 

występują duże zmiany odczynu, temperatury i zawartości składników odżywczych. Poza tym czasami 

konieczne jest wymieszanie dużych ilości odchodów z dodatkiem (w lagunach lub studniach), i często 

jest tak, że skuteczność procesu zależy od odpowiedniego wymieszania, a nie od rodzaju czy 

skuteczności samego dodatku. Polepszanie charakterystyki przepływu wydaje się być silnie związane  

z dobrym mieszaniem. 

Skuteczność każdego z czynników zależy od odpowiedniego i punktualnego dozowania oraz dobrego 

wymieszania. W niektórych przypadkach zostało zauważone minimalne polepszanie właściwości 

nawozowych odchodów, ale związane jest to z typem upraw, czasem stosowania i dozowania. 

 Należy pamiętać, że w wielu przypadkach oddziaływanie dodatków na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 

środowisko nie jest znane, co oczywiście ogranicza zakres ich stosowania. 
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2.6.7. Impregnowanie torfem 

Gnojowica może być zamieniona w obornik poprzez jej wymieszanie z torfem. Istnieją specjalne 

mieszalniki, które czynią tę metodę prostą i użyteczną. Można również mieszać ją ze ściółką lub 

trocinami, ale Finowie dowiedli, że torf absorbuje amoniak i wodę bardziej skutecznie, a dodatkowo 

hamuje rozwój szkodliwych mikrobów. Ta metoda jest szczególnie polecana w Finlandii, gdzie 

pojemność magazynów na gnojowicę nie jest wystarczająca dla ilości produkowanych odchodów, a gdzie 

niemożliwe jest wybudowanie nowych zbiorników. Mieszanina odchodów z torfem jest dobrym 

materiałem polepszającym glebę o małej zawartości humusu. Gnojowica wymieszana z torfem produkuje 

mniej odorów niż sama gnojowica, dlatego starannie wymieszana gnojowica jest pompowana do 

specjalnej maszyny, gdzie miesza się ją z torfem. 

 

 

 

2.7. Techniki aplikowania nawozów naturalnych 

 

Istnieje wiele urządzeń służących do rozrzucania obornika i rozlewania gnojowicy na polach. Są one 

opisane w tej części. Wciąż większość gnojowicy jest aplikowana za pomocą urządzeń rozpryskujących 

gnojowicę. W niektórych krajach (np. w Holandii) wymaga się używania rozlewaczy rzędowych lub 

wtryskujących aby ograniczyć emisję. Obornik jest rozrzucany po wcześniejszym rozdrobnieniu. 

Czasami odchody są inkorporowane do gleby podczas przyorywania lub za pomocą innych maszyn 

uprawowych. Często aplikowanie wykonywane jest przez kontrahentów i nie zawsze na polach 

właściciela odchodów zwierzęcych. 

W zachodniej Europie azotany z pól są głównym źródłem azotanów w rzekach, jeziorach i innych 

zbiornikach wodnych. Wysoki poziom azotanów w wodzie powoduje zanieczyszczenie środowiska i jest 

niebezpieczny dla zdrowia, co znalazło odbicie w Dyrektywie Azotanowej Unii Europejskiej 

(91/676/EEC), której celem jest redukcja zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Państwa 

członkowskie muszą oznaczyć Strefy Zagrożenia Azotanowego i określić ograniczenia w Programie 

Akcesyjnym. Ograniczenia te zawierają limity dotyczące azotanów pochodzących z odchodów 

zwierzęcych, wyznaczają okresy czasu, kiedy nie można rozrzucać obornika i gnojowicy na łąki i grunty 

orne (na piaski i gleby płytką warstwą uprawną) i wskazują inne ograniczenia w aplikacji odchodów.  

W Irlandii limitowane są również fosforany. 
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Wiele krajów posiada inne prawodawstwo dotyczące aplikowania odchodów na polach, które próbuje 

zbilansować zakres stosowania z potrzebami roślin (np.: Holandia � Minerals Acconting System, Dania � 

obowiązkowe roczne plany nawożenia; Irlandia � plany nawożenia zgodne z Integrated Pollution Control, 

określone dla świń i drobiu). W niektórych krajach takie prawodawstwo dotyczy tylko wybranych 

regionów (np.: Belgia, Niemcy i Włochy). W wielu krajach aplikacja odchodów nie jest dozwolona 

jesienią i zimą. Inne kraje (np.: Włochy, Portugalia i Finlandia) posiadają specjalne limity w zależności 

od zagęszczenia inwentarza, wyrażone w ilości DJP na hektar. 

Aplikowanie jest dalej regulowane przez ograniczanie go w pewnych okresach czasu  

i maksymalizowanie w innych, np. aplikowanie odchodów jest zwykle największe jesienią, po okresie 

żniw. W niektórych przypadkach wskazane jest aplikowanie tych nawozów na wiosnę. 

W innych krajach, gdzie aplikowanie nie jest regulowane przez prawodawstwo, podporą mogą być 

porady drukowane w poradnikach takich jak: �Kodeks Dobrych Praktyk� (w Wielkiej Brytanii). 

Jeżeli aplikowanie stosowane jest właściwie, przynosi ono korzyści: oszczędność nawozów mineralnych  

i polepszenie jakości jałowych gleb jako konsekwencja dodatku materii organicznej i redukcja erozji 

gleb. Kontrola i regulacja aplikowania odchodów jest bardzo złożona, tak że w wielu przypadkach osoby 

posiadające gospodarstwa o intensywnym chowie nie potrafią wykonać jej samodzielnie. Biorąc pod 

uwagę ochronę środowiska odpowiednie aplikowanie jest ważne z powodu wysokiej emisji odorów, 

amoniaku do powietrza i emisji azotanów i fosforanów do gleby, wody gruntowej i powierzchniowej. 

Zapotrzebowanie na energię urządzeń aplikujących nawozy organiczne należy także uwzględnić. 

Zastosowanie odpowiednich technik i urządzeń rozrzucających jest opisane w następnej części i zależy 

od: 

• typu nawozu organicznego (gnojowica lub obornik) 

• przeznaczania gleby 

• struktury gleby. 

  

 

 

 

 

 

2.7.1. Systemy transportu gnojowicy 
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Istnieją cztery typy systemów transportu gnojowicy używane w Europie i mogą być one używane  

z różnymi systemami dystrybucji. Cechy każdego z systemów transportu zebrane są w Tabeli 2.10  

i wymienione poniżej: 

 

2.7.1.1. Wozy asenizacyjne 

• gnojowica jest zasysana do zbiornika poprzez pompę powietrzną, która usuwa powietrze ze 

zbiornika tworząc podciśnienie; zbiornik jest opróżniany za pomocą tej samej pompy powietrznej, 

która podnosi ciśnienie w zbiorniku, co powoduje wytłoczenie gnojowicy na zewnątrz 

• mogą być używane do wszystkich prac przy gnojowicy; mają wszechstronne zastosowanie 

 

2.7.1.2. Zbiorniki z pompą 

• gnojowica jest wpompowywana lub wypompowywana ze zbiornika przy użyciu pompy 

odśrodkowej (np. pompa wirowa), pompy wyporowej, lub pompy krzywkowej 

• ogólnie charakteryzują się wyższą precyzją aplikacji (m3 lub tona/hektar) niż wozy asenizacyjne 

• stosowanie pompy wirowej wymaga większych nakładów na obsługę 

 

2.7.1.3. Węże wleczone 

• gnojowica jest zadawana poprzez wleczone węże zasilane z systemu dystrybucji połączonego  

z ciągnikiem; wężem dostarczana jest gnojowica ze zbiornika. Do tego celu używane są pompy 

odśrodkowe lub wyporowe 

• istnieje możliwość uszkodzenia roślin przez węże, gdy są one wleczone po ziemi; uszkodzenie  

i zużycie węży jest poważnym problemem na glebach kamienistych  

• polecane w miejscach, gdzie wymagane jest częste rozlewanie gnojowicy i na gruntach 

podmokłych, gdzie ciężki sprzęt może się zapadać 

 

2.7.1.4. Irygatory 

• jest to urządzenie samobieżne, wyposażone w giętki lub zwijany wąż zwykle za pomocą którego 

zasilane są podziemne rurociągi oraz w pompę odśrodkową lub wyporową, znajdującą się blisko 

magazynu gnojowicy 

• stosowane w systemach półautomatycznych; wymagają zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem  

(np.: czujników przepływu i ciśnienia) 

• irygatory polecane są na terenach, gdzie aplikowanie występuje bardzo często. 

 



Rozdział 2 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy transportu 

Cechy Wozy 

asenizacyjne 

Zbiorniki z 

pompą 
Węże wleczone Irygatory 

Zawartość suchej masy do 12 % do 12 % do 8 % do 3 % 

Wymaga separacji lub 

rozdrobnienia 
nie 

nie (odśrodkowa) 

tak (wyporowa) 

nie (odśrodkowa) 

tak (wyporowa) 
tak 

Zasięg pracy !!! !! !! 

!!  

(zależy od 

kształtu i 

wielkości pola) 

Precyzja pracy !!!! 

!!!!!!!! (odśrodkowa)

!!!!!!!!!!!! 
(wyporowa) 

!!!!!!!! (odśrodkowa) 
!!!!!!!!!!!! 
(wyporowa) 

!!!!!!!! 

Ugniatanie ziemi """ """ "" " 

Koszty całkowite є 
є (odśrodkowa) 

є є є (wyporowa) 
є є є є є 

Nakład robocizny na m3 !!! !!! !! ! 

Ilość strzałek, trójkątów itp. oznacza wartość lub poziom wejściowy np.: irygatory wymagają niskich nakładów robocizny 

Tabela 2.10. Jakościowa charakterystyka czterech systemów transportu gnojowicy 

[51 MAFF, 1999] 

 

 

2.7.2. Systemy aplikowania gnojowicy 

2.7.2.1. Rozlewacze gnojowicy 
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Do wprowadzania gnojowicy w glebę stosowane są różne systemy dystrybucji. Szeroko 

rozpowszechnioną techniką rozlewania gnojowicy jest połączenie ciągnika ze zbiornikiem wyposażonym 

w tylnej części w urządzenie rozbryzgujące. Aplikatory takie mogą być uważane za system referencyjny 

(Rysunek 2.36). Nieprzetworzona gnojowica jest wylewana pod ciśnieniem przez dyszę wylotową na 

nachylony talerz, zwiększający zasięg rozlewania. 

Rysunek 2.36. Przykład rozlewacza z talerzowym urządzeniem rozlewającym 

[51, MAFF, 1999] 

 

Rysunek 2.37 przedstawia irygator ze zwijanym wężem i armatką wodną dołączoną do ruchomego 

wózka, który jest także rozlewaczem. Wózek z rurą doprowadzającą jest wyciągnięty 300 m i zostanie 

przyciągnięty z powrotem do bębna z wężem, gdzie automatycznie system się wyłączy. Rozcieńczona 

gnojowica jest pompowana wężem z laguny poprzez główny rurociąg � często zakopany pod ziemią, 

wyposażony w zawory wylotowe w wielu miejscach na polu. Aplikator przedstawiony na zdjęciu jest 

armatką wodną, która pracuje pod dużym ciśnieniem. [220, Wielka Brytania, 2002] 

 

Rysunek 2.37. Przykład armatki do deszczowania 
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[220, Wielka Brytania, 2002]  

 

Rozlewanie może być wykonywane z niską trajektorią i pod niskim ciśnieniem, co powoduje 

powstawanie dużych kropli i pozwala uniknąć zbytniego rozdrobnienia i unoszenia przez wiatr.  

Rysunek 2.38 przedstawia traktor rozlewający rozcieńczoną gnojowicę (w kwietniu) poprzez belkę 

rozlewającą z dwoma talerzami na pszenicę ozimą. Gnojowica z laguny do ciągnika dostarczana jest 

gumowymi, elastycznymi wężami. Możliwe jest rozlewanie gnojowicy na pszenicę ozimą nawet później 

niż w kwietniu. W Suffolk (Anglia) gnojowica świńska jest często bardzo rozcieńczona i spływając ze 

zboża przenika do gleby, tym samym nie powodując przypalenia liści. 

 

Rysunek 2.38. Przykład rozlewacza niskociśnieniowego  

[220, Wielka Brytania, 2002]  

 

Na Rysunku 2.39 pokazany jest taki sam rozlewacz niskociśnieniowy z dwutalerzową belką rozlewającą  

i zbiornikiem, rozlewający gnojowicę na pszenicę ozimą w Hampshire (Anglia). Gnojowica ze zbiornika 

jest rozlewana na małej wysokości nad ziemią z niskim ciśnieniem. 
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Rysunek 2.39. Przykład rozlewacza niskociśnieniowego połączonego ze zbiornikiem 

[220, Wielka Brytania, 2002] 

 

2.7.2.2. Rozlewacze pasmowe 

Rozlewacze pasmowe wylewają gnojowicę tuż nad powierzchnią gleby z węży bądź pasów zawieszonych 

lub połączonych z belką rozlewającą. Tego typu rozlewacz pobiera gnojowicę pojedynczą rurą i pod 

ciśnieniem kieruje ją do każdego z węży wylotowych, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.  

W zaawansowanych systemach stosowane są rozdzielacze rotacyjne, co zapewnia równą ilość gnojowicy 

w każdej końcówce. Szerokość robocza zwykle wynosi 12 m, a odległość między wężami 30 cm. 

Technika ta jest stosowana na trawach i gruntach ornych, np.: aby dostarczyć gnojowicę pomiędzy rzędy 

upraw. Ze względu na dużą szerokość urządzenia, technika ta nie jest odpowiednia na małe, nieregularne 

w kształtach lub mocno pochylone pola. Jeżeli zawartość ściółki w gnojowicy jest za duża, węże mogą 

się zapychać. 

Rysunek 2.40. Przykład rozlewacza pasmowego z rozdzielaczem rotacyjnym 

[51, MAFF, 1999] 

 

2.7.2.3. Rozlewacz z redlicą stopkową 
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Jego konstrukcja jest podobna do rozlewacza pasmowego, ale na końcu posiada on redlice stopkowe, 

pozwalające wylewać gnojowicę na glebę pod baldachimem roślin. Ta technika jest głównie polecana do 

upraw trawiastych. Liście i łodygi trawy są rozdzielane przez wprowadzenie wąskiej redlicy tuż nad 

glebą, a gnojowica jest umieszczana w wąskich rowkach na powierzchni gleby w 20-30 cm odstępach. 

Rowki powinny zostać przykryte przez trawę, więc musi ona mieć minimalną wysokość 8 cm. Stosowane 

szerokości robocze wynoszą od 7 do 8 m. Zakres zastosowań jest ograniczony przez wielkość, kształt  

i nachylenie pola oraz przez obecność kamieni w glebie. 

Rysunek 2.41. Przykład rozlewacza z redlicami stopkowymi 

[51, MAFF, 1999] 

 

2.7.2.4. Aplikator (otwarte rowki) 

Gnojowica jest wtryskiwana pod powierzchnię gleby. Istnieją różne typy aplikatorów, ale wszystkie 

należą do jednej z dwóch kategorii; albo z otwartymi szczelinami i płytkim wtryskiwaniem  

do głębokości 50 mm albo z głębokim wtryskiwaniem aż do głębokości 150 mm. 

Te techniki stosowane są głównie na uprawach trawiastych. Różne kształty nożowych lub talerzowych 

redlic używane są do tworzenia pionowych rowków w ziemi o głębokości 5-6 cm, w których 

umieszczana jest gnojowica. Odległość między rowkami wynosi zwykle 20-40 cm, przy całkowitej 

szerokości roboczej 6 m. Ilość dozowanej gnojowicy musi być dobrana tak, aby jej nadmiar nie wylewał 

się z rowków na powierzchnię gleby. Technika ta nie jest zalecana na ziemiach kamienistych, ani na 
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bardzo płytkich lub ubitych glebach, gdzie niemożliwe jest wykonanie rowka o odpowiedniej głębokości. 

 

Rysunek 2.42. Przykład podpowierzchniowego aplikatora z płytkim wprowadzaniem 

[51, MAFF, 1999] 

 

2.7.2.5. Aplikator (zasypane rowki) 

Ta technika może być zarówno płytka (5-10 cm) jak i głęboka (15-20 cm). Gnojowica jest całkowicie 

przykrywana przez zasypujące się rowki pod wypływem ciśnienia wywieranego przez koła ciągnika lub 

rolek umieszczonych za aplikatorami. Płytkie aplikowanie z zasypującymi się rowkami jest bardziej 

skuteczne niż z otwartymi rowkami, ponieważ obniża emisję amoniaku. Aby uzyskać ten dodatkowy 

efekt, rozlewanie tego typu musi być wykonywane na odpowiednich glebach, umożliwiających 

zasypywanie rowków. Przez to ta technika jest rzadziej stosowana niż technika z otwartymi rowkami. 

Aplikatory do głębokiego zadawania gnojowicy zwykle zbudowane są w oparciu o bronę z zębami 

zakończonymi gęsiostopkami, aby uzyskać lepszą dyspersję boczną gnojowicy do gleby, co pozwala 

uzyskać wysoką sprawność tego typu urządzeń. Rozstaw wynosi od 25-50 cm, a szerokość robocza od  

2 do 3 m. Chociaż uzyskiwana jest znacząca redukcja emisji amoniaku, to stosowalność tej techniki jest 

mocno ograniczona. Stosowanie głębokiej aplikacji przeznaczone jest wyłącznie dla gruntów ornych, 

ponieważ mechaniczne uszkodzenia mogą zmniejszyć zawartość ziół w uprawie traw. Innym 

ograniczeniem jest głębokość gleby, zawartość gliny i kamieni, pochylenie terenu oraz wymagana duża 

siła uciągu traktora. W niektórych okolicznościach istnieje duża utrata azotu w postaci tlenku azotu  

i azotanów. 

 

2.7.2.6. Inkorporacja 

Inkorporacja może być wykonywana przy pomocy innego wyposażenia, takiego jak brona talerzowa czy 

kultywator, w zależności od rodzaju gleby i warunków glebowych. Stosowanie urządzeń rozlewających 

gnojowicę w glebę skutkuje znacznym obniżeniem emisji amoniaku. Aby osiągnąć maksymalną 

skuteczność, odchody muszą być całkowicie przykryte pod powierzchnią gleby. Skuteczność zależy od 

rodzaju maszyny; najczęściej na gruntach ornych stosowane jest przyorywanie obornika. Możliwe jest 

używanie inkorporacji przy gnojowicy, tam gdzie aplikatory nie mogą być stosowane. 

Ta technika stosowana jest podczas zamiany łąk na grunty orne (np. w systemie rotacyjnym) lub 

ponownego siewu. Ponieważ amoniak uwalnia się tuż po zadaniu nawozu, większą redukcję emisji 

można uzyskać stosując inkorporację tuż po nim. Dodatkowo inkorporacja spowoduje obniżenie emisji 

odorów w sąsiedztwie gruntu. 
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Aby wykonać inkorporację zaraz po aplikacji, wymagany jest drugi traktor wyposażony w urządzenia 

inkorporacyjne, który jedzie tuż za aplikatorem. Rysunek 2.43 pokazuje połączenie urządzenia 

inkorporacyjnego (brony talerzowej) z dużym zbiornikiem na ciągniku, ale możliwe jest też połączenie 

mniejszego zbiornika z osobnym traktorem. W ten sposób inkorporacja może być wykonywana 

jednocześnie z aplikowaniem [197, Holandia, 2002]. 

 

Rysunek 2.43. Urządzenie do inkorporacji połączone z dużym zbiornikiem 

[197, Holandia, 2002] 

 

 

 

 

 

2.7.3. Systemy rozrzucania obornika 

 

Do rozrzucania obornika stosowane są trzy typy rozrzutników: 

• rozrzutnik z bocznym wyładunkiem � budowa walcowa, zasilany przez WOM, wyposażony w 

bębny rozdrabniające, poruszające się wewnątrz zbiornika. Bęben rozdrabniający pozwala na 

wyrzucanie obornika na zewnątrz. 
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Rysunek 2.44. Rozrzutnik z bocznym wyładunkiem 

[51, MAFF, 1999] 

 

• rozrzutnik z wyładunkiem tylnym � urządzenie wyposażone w przenośnik podłogowy lub inny 

mechanizm wyrzucający obornik z tyłu rozrzutnika. Mechanizm rozrzucający może mieć pionowe 

lub poziome adaptery, czasami wyposażony jest dodatkowo w wirujące tarcze. 

 

Rysunek 2.45. Rozrzutnik z tylnym wyładunkiem 

[51, MAFF, 1999] 

 

• Rozrzutnik dwufunkcyjny - boczny wyładunek przez otwór w górze zbiornika o przekroju w 

kształcie litery V; można stosować do rozlewania gnojowicy i rozrzucania obornika. Szybko wirujący 

pędnik lub rotor zwykle znajdujący się na przedzie wozu wyrzuca obornik na bok. Przenośnik 

śrubowy lub inny mechanizm dostarcza obornik do mechanizmu wyrzucającego. Wóz wyposażony 

jest w zasuwę kontrolującą ilość obornika dostarczanego do mechanizmu wyrzucającego. 
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Rysunek 2.46. Rozrzutnik z bocznym wyładunkiem 

[51, MAFF, 1999] 

 

 

2.8. Transport na farmie 

Skala transportu zależy od wielkości gospodarstwa, jego układu i lokalizacji zbiorników z paliwami, 

magazynów paszy, budynków inwentarskich, procesów produkcyjnych (np.: pakowalnia lub sortownia 

jaj), magazynów odchodów zwierzęcych i pól, gdzie rozlewana jest gnojowica lub rozrzucany jest 

obornik. 

Karmienie jest z reguły mechaniczne lub pneumatyczne, a czasami pasza płynna pompowana jest 

rurociągami. 

Zwykle do transportu odchodów i ich aplikacji używane są ciągniki, chociaż czasami do irygacji 

gnojowicy używa się pomp i rurociągów, np.: w Wielkiej Brytanii. Wielu rolników zleca te prace 

kontrahentom wyposażonym w większe aplikatory, czasami nawet samojezdne. Traktory wyposażone  

w zgarniacze i ładowacze używane są do przewożenia odchodów w okolicy budynków i na betonowych 

powierzchniach, ale w niektórych systemach produkcji jaj, pomiot usuwany jest za pomocą przenośników 

(również taśmowych). Jajka są zbierane mechaniczne do pakowalni, gdzie wózek widłowy pakuje je na 

ciężarówkę (transport drogowy). Wózki widłowe używane są też do transportowania klatek z ptakami  

z kurnika na ciężarówkę. 

Poruszanie się ciężarówek w obrębie gospodarstwa jest stosowane w bardzo dużych zintegrowanych 

fermach kur nieśnych i dotyczy procesów związanych z dostarczaniem ptaków, paszy, paliwa, opakowań 

lub wywozu produktów. W niektórych przypadkach sortowanie i pakowanie wykonywane jest przez 

firmy zewnętrzne. 
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2.9. Konserwacja i czyszczenie 

Konserwacja i czyszczenie powiązane są z wyposażeniem i systemem utrzymania zwierząt. Powierzchnie 

utwardzone w obrębie gospodarstwa mogą być także zamiatane i spłukiwane wodą. 

Ogólnie potrzebna jest konserwacja budynków, włącznie z systemem zadawania paszy i innym 

wyposażeniem służącym do transportu. W systemach wentylacyjnych sprawdza się działanie 

wentylatorów, czujników temperatury, wyciągów oraz systemu alarmowego. Urządzenia dostarczające 

wodę powinny być sprawdzane regularnie. Zapewnienie właściwych warunków do utrzymania 

inwentarza jest wymagane przez prawo dotyczące dobrostanu zwierząt i redukcji emisji odorów  

i amoniaku. 

Budynki są zwykle czyszczone i dezynfekowane po wywiezieniu inwentarza i odchodów. Częstotliwość 

czyszczenia jest równa ilości cyklów produkcyjnych w roku. W typowych chlewniach, tuczarniach itp. 

woda spływa do kanału lub systemu gnojowego, ale na fermach kurzych taka zanieczyszczona woda po 

myciu, przed jej rozlaniem na polu lub wykorzystaniem w inny sposób zbierana jest w specjalnych 

podziemnych zbiornikach. Praktyka dobrej higieny jest wymagana także w innych budynkach, gdzie 

produkty są pakowane i magazynowane jako gotowe do wysyłki. 

Do czyszczenia często używane są myjki wysokociśnieniowe zasilane wodą. Czasami dodawane są 

substancje powierzchniowo czynne. Do dezynfekcji używana jest formalina lub inne substancje, zwykle 

w sprayu lub atomizerze. Używane są one np.: gdy stwierdzono bakterie Salmonelli w grupie brojlerów 

[125, Finlandia, 2001]. 

Regularne konserwowanie (odnawianie i naprawianie) oraz czyszczenie dotyczy także pojazdów, takich 

jak traktory i rozrzutniki. Regularna kontrola powinna być wykonywana w odpowiednim czasie, zgodnie 

z zaleceniami i instrukcjami producenta pojazdu. Takie działania zwykle wymagają nakładów 

energetycznych oraz użycia oleju lub substancji czyszczących. 

Wielu rolników posiada zapas szybkozużywających się części, aby zapewnić szybką i skuteczną obsługę. 

Rutynowa konserwacja i czyszczenie są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel,  

a trudniejsze i specjalistyczne naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów. 

 

 

 

2.10. Stosowanie i pozbywanie się odpadów 

Utrzymanie świń i drobiu powoduje wzrost ilości różnorodnych odpadów. Niektóre z nich zostały 

rozpoznane i wymienione są poniżej: 

• pestycydy 
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• produkty weterynaryjne 

• oleje i smary 

• złom 

• opony 

• opakowania (twardy plastik, cienkie powłoki plastikowe, tektura, papier, szkło, palety itp.) 

• pozostałości pasz 

• odpady budowlane (cement, azbest i metal) 

Przerób odchodów, padliny oraz zużytej wody są przedmiotem szczególnej uwagi i są dokładnie 

omówione w innym rozdziale tego dokumentu. 

Większość odpadów to opakowania papierowe i plastikowe. Najbardziej niebezpieczne odpady to 

lekarstwa z przekroczoną datą ważności. W gospodarstwie występuje bardzo mała ilość odpadów 

chemicznych (np.: środków czyszczących), które muszą być poddane specjalnemu przerobowi. 

Sposoby postępowania z odpadami są bardzo różne. Istniejące europejskie i krajowe uwarunkowania 

prawne, dotyczące ochrony środowiska i zarządzania odpadami regulują magazynowanie i wywóz 

odpadów, promują minimalizowanie ich ilości oraz używanie materiałów przeznaczanych do wtórnego 

użycia. 

Zasadniczo w dużych gospodarstwach, wywożenie odpadów jest bardziej ekonomiczne niż w małych 

gospodarstwach. Odpady zbierane i magazynowane są w kontenerach lub w małych koszach  

i zabierane przez służby miejskie lub specjalistyczne firmy. W miejscach, gdzie system zbierania  

i wywożenia odpadów nie istnieje, gospodarstwo musi zapewnić to we własnym zakresie i ponieść koszty 

z tym związane (Finlandia). Zbieranie jest trudno zorganizować na odległych, niezamieszkałych terenach. 

 

 

 

Ostatnio w Wielkiej Brytanii zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące sposobu przerobu 

odpadów. Wykazują one, że odpady są wywożone poza gospodarstwa i stosowane są następujące techniki 

[146, ADAS, 2000]: 

• przechowywanie na pryzmach 

• spalanie na otwartej przestrzeni 

• spalanie 

• ponowne użycie 

Utylizacja odpadów najczęściej odbywa się w następujący sposób: 

• wywożenie na pola 

• magazynowanie w pojemnikach na śmieci 
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• zbieranie przez dostawców 

• transport do kontrahentów 

Spalanie opakowań i zużytego oleju jest wciąż bardzo powszechne w państwach członkowskich, pomimo 

ścisłego zakazu. W niektórych państwach członkowskich oleje są przechowywane w specjalnych 

pojemnikach i przetwarzane poza farmami. Spalanie jest również bardzo popularną metodą pozbywania 

się wszystkich rodzajów odpadów plastikowych, takich jak plandeki i pojemniki. 

Odpady weterynaryjne są magazynowane w specjalnych pudełkach i czasami zabierane przez służby 

weterynaryjne, chociaż spalanie i wyrzucanie na pola też jest popularne. 

Resztki pasz mogą być mieszane z obornikiem lub gnojowicą i aplikowane do gleby albo użyte ponownie 

w inny sposób. 

Z oponami obchodzi się w bardzo różny sposób, od zabierania zużytych opon przez specjalistyczne firmy 

po spalanie i przechowywanie na stertach. 

 

 

 

2.11. Przechowywanie i pozbywanie się padliny 

Usługi zbierania i przetwarzania padliny przez firmy zewnętrzne są bardzo popularne. We Włoszech 

wiele farm jest wyposażonych w specjalne urządzenia do przetwarzania padliny pod dużym ciśnieniem  

i wysoką temperaturą w paszę płynną [127, Włochy, 2001]. Także w innych państwach członkowskich 

proces przetwarzania padliny na paszę był bardzo popularny, ale teraz zanika lub jest całkowicie 

zabroniony. 

Spalanie padliny jest wciąż bardzo popularną metodą. W niektórych państwach członkowskich, takich jak 

Holandia, Niemcy, Dania i Francja spalanie jest bezwzględnie zabronione, ale np.: w Wielkiej Brytanii, 

Włoszech i Hiszpanii autoryzowane spalanie jest dozwolone. Niektóre gospodarstwa posiadają specjalne 

instalacje do spopielania padliny. To może być całkiem proste spalanie, bez emisji szkodliwych gazów. 

W Wielkiej Brytanii działa około 3000 małych spalarni (<50 kg/godz.), głównie na dużych fermach kur  

i tuczarniach świń. Popiół może być rozsypywany na polach lub usuwany w inny sposób. 

Z drugiej strony padlina może być zbierana i przetwarzana poza farmą. Padlina może być także 

kompostowana. 

 

 

 

2.12. Zagospodarowanie zużytej wody 
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Zużyta woda jest to woda powstała po użyciu jej w celach domowych, przemysłowych, rolniczych lub 

innych, po których zaszły zmiany jej właściwości. Dodawana jest do niej woda deszczowa, zbierana  

z budynków lub ubitych gleb (osad wodny). 

Woda pozostała po czyszczeniu budynków może zawierać odchody, mocz, ściółkę, resztki pokarmu, jak 

również substancje czyszczące i dezynfekujące. 

Zużyta woda jest nazywana brudną wodą i powstaje z wody do mycia, pochodzi z urządzeń dla personelu 

i z otwartych powierzchni betonowych zanieczyszczonych odchodami. Ilość brudnej wody bardzo zależy 

od ilości wody opadowej. Brudna woda może być przerabiana z gnojowicą, ale także może być 

przechowywana oddzielnie w specjalnych magazynach. 

Na fermach drobiu celem jest utrzymanie pomiotu możliwie jak najbardziej suchego, aby zredukować 

emisję amoniaku i ułatwić jego przechowywanie. Zużyta woda jest przechowywana w specjalnych 

zbiornikach i przerabiana oddzielanie. 

W chlewniach zużyta woda dodawana jest do gnojowicy i przerabiana lub aplikowana bezpośrednio na 

pole. Istnieje wiele różnych systemów przeróbki gnojowicy, które są opisane w Rozdziale 2.6.  

W niektórych gospodarstwach w Finlandii, stosujących systemy kanałów gnojowych, zużyta woda jest 

dostarczana poprzez zbiornik sedymentacyjny do gleby lub z budynku produkcyjnego do rowu. 

Jeżeli brudna woda jest przechowywana oddzielnie, może być rozlana na polu poprzez irygator (Wielka 

Brytania) lub przerobiona w gminnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

 

2.13. Instalacje produkcji ciepła i energii elektrycznej 

Niektóre gospodarstwa mają zainstalowane instalacje ze słonecznymi lub wiatrowymi generatorami 

energii, dla pokrycia własnego zapotrzebowania. Dostarczanie energii słonecznej zależy od warunków 

klimatycznych i z tego powodu nie może być głównym źródłem energii, ale raczej źródłem dodatkowym, 

powodującym obniżenie kosztów produkcji. Wiatraki połączone z generatorem prądu mogą produkować 

energię elektryczną, szczególnie na terenach o silnie wiejących wiatrach. Zastosowanie takiego źródła 

jest bardziej opłacalne, jeżeli źródło może być dołączone do istniejącej sieci energetycznej. Więcej 

szczegółowych informacji byłoby potrzebne, aby oszacować zakres zastosowania i wpływ na środowisko. 

W niektórych krajach członkowskich dużo uwagi przykłada się do stosowania biogazu powstającego 

podczas przechowywania i obróbki odchodów.  

 

 

2.14. Monitorowanie oraz kontrola konsumpcji i emisji 
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W Dyrektywie IPPC (96/61/EC) artykuł 9.5 dostarcza rolnikom wytyczne dotyczące monitoringu. 

Artykuł ten mówi: 

�Pozwolenie powinno zawierać odpowiednie wymagania dla monitoringu, 

wyszczególnioną metodykę pomiarów i ich częstotliwość, procedurę oceniania  

i zobowiązanie dostarczenia świadectwa kompetencji z danymi koniecznymi do 

wystawienia pozwolenia. Dla instalacji w podrubryce 6.6 w Aneksie 1, zalecane pomiary 

wspomniane w tym rozdziale mogą brać pod uwagę koszty i korzyści� 

Ten tekst powinien być odbierany jako sygnał pozwalający uniknąć przesadnych zobowiązań 

dotyczących monitoringu chlewni i ferm kurzych. 

Ten rozdział zawiera pomysły dotyczące popularnych praktyk w monitoringu. Jednakże nie została 

zebrana wystarczająca ilość informacji, aby oszacować odpowiedni poziom monitoringu  

w gospodarstwach, biorący pod uwagę koszty i korzyści. 

Na niektórych obszarach rolnicy muszą przechowywać rejestr fosforanów i azotanów z ich gospodarstw. 

Tak jest zazwyczaj, gdy chów intensywny wywiera niekorzystny wpływ na środowisko. Uzyskany stan 

daje jasną informację dotyczącą minerałów dostarczanych i traconych z gospodarstwa. Informacje te 

mogą być użyte w optymalizowaniu karmienia zwierząt i aplikacji odchodów na pola. 

Niektórzy hodowcy szacują zawartość minerałów w glebie i stosują odpowiednią ilość organicznych 

składników odżywczych i nawozy mineralne, zgodnie z wymaganiami upraw i płodozmianem. 

Dokładność jest różna, i waha się zależnie od tego czy analizę gleby i odchodów wykonują osoby, które 

używają jej do wykonania planów nawożenia, poprzez tych, którzy korzystają z opublikowanych 

informacji lub opierają się na własnym doświadczeniu lub domysłach. Prawodawstwo stosowane  

w niektórych krajach zostało opisane w Rozdziale 2.7, co tłumaczy zróżnicowanie w przechowywanych 

danych. 

Hodowcy będą musieli przechowywać dane dotyczące zakupów, chociaż ich zakres i sposób 

przechowywania będzie zorganizowany bardzo różnie. Takie dane będą zwykle dotyczyły zakupu paszy, 

paliwa (zawierając w tym energię elektryczną) i wody (nie z ujęć prywatnych), co pozwoli 

zidentyfikować ich ilość. Ponieważ pasza i woda są głównym wkładem w systemach chowu, ich zużycie 

może być monitorowane przez gospodarzy, niezależnie od przechowywanych spisów. Większość 

hodowców drobiu będzie kupowało ściółkę, natomiast producenci trzody chlewnej, którzy używają słomy 

mogą produkować ją samodzielnie lub wymieniać obornik na czystą słomę u sąsiadujących farmerów. 

Rejestr komputerowy i administracja kosztów są coraz bardziej popularne w dużych przedsiębiorstwach, 

gdzie już stosuje się pomiary zużycia wody, energii elektrycznej i komputery do sterowania klimatem 

wewnętrznym. 
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Może pojawić się obowiązek okresowego sprawdzania magazynów na odchody (korozji, szczelności  

i innych parametrów). Do tego może być konieczna pomoc specjalistów. Kontrola powinna mieć miejsce 

po kompletnym opróżnieniu zbiorników. 

Regularna emisja do wody jest uwarunkowana prawnie i musi spełniać szereg warunków i wymagań 

dotyczących monitoringu (Portugalia, Włochy). 

Obecnie hodowcy zwykle nie są zobowiązani do kontroli i monitorowania emisji do powietrza, chyba że 

jest to wymagane po interwencji sąsiadów. Narzekania dotyczą głównie hałasu i emisji odorów. 

W Irlandii monitoring emisji i ciągły pomiar hałasu, jakości powietrza, analiza wód powierzchniowych  

i gruntowych oraz badania gleby są wymagane przez Integrated Pollution Control Licensing.  
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3. KONSUMPCJA I POZIOMY EMISJI W GOSPODARSTWACH  
      ROLNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ INTENSYWNYM CHOWEM  
      DROBIU I ŚWIŃ 
 

Rozdział ten przedstawia dane na temat konsumpcji i poziomów emisji występujących w gospodarstwach 
rolnych, zajmujących się intensywnym chowem drobiu i świń, oparte na informacjach przedstawionych  
w strukturach wymiany informacji. Celem jest przegląd zasięgu tych sektorów w Europie, służącego jako 
kryteria przedstawiania poziomu technik prezentowanych w Rozdziale 4. Czynniki biorące pod uwagę 
zróżnicowane dane są krótko opisane, a czasem tylko wspomniane. Okoliczności, w których uzyskano 
dane, zostały szczegółowiej opisane w ocenie zastosowanych technik w Rozdziale 4. 

 

 

 

3.1. Wprowadzenie 

Główne systemy i techniki produkcji związane z intensywnym chowem zwierząt w gospodarstwie rolnym 
zostały opisane w Rozdziale 2. Zebrane dane dotyczące konsumpcji i poziomów emisji nie zawsze 
były czytelne i łatwe do zrozumienia, występuje tu bowiem wiele zmian spowodowanych dużą liczbą 
czynników. 

 
Kluczowe zagadnienia dla środowiska Czynności w gospodarstwie Zużycie Potencjalne emisje 

Utrzymanie zwierząt 
• w klatkach, w kojcach, wolny wybieg 
• system usuwania i składowania (na farmie) 

wyprodukowanego nawozu 

energia, ściółka emisje do powietrza (NH3), 
odór, hałas, odchody 

Utrzymanie zwierząt 
• urządzenia do kontroli i utrzymania 

wewnętrznego klimatu 
• urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt 

energia, pasza, woda hałas, zużyta woda, pył, CO2 

Przechowywanie paszy i dodatków paszowych energia pył 

Przechowywanie nawozu w osobnych magazynach  emisje do powietrza (NH3), 
odór, emisje do gleby 

Przechowywanie pozostałości innych niż nawóz  odory, emisje do gleby, woda 
gruntowa 

Przechowywanie padliny  odory 
Rozładunek i załadunek zwierząt  hałas 
 
Aplikowanie nawozu do gleby 

 
energia 

emisje do powietrza, odory, 
emisje do gleby, wody 
gruntowe, wody 
powierzchniowe z N, P i K 
etc., hałas 

Obróbka nawozu w gospodarstwie dodatki, energia, woda emisje do powietrza, zużyta 
woda, emisje do gleby 

Rozdrabnianie paszy energia pył, hałas 

Wykorzystanie wody zużytej dodatki, energia odory, zużyta woda  

Spalanie odpadów (np. padliny) energia  emisje do powietrza, odory 

Tabela 3.1. Kluczowe zagadnienia środowiskowe wynikające z głównych czynności występujących 
w gospodarstwie rolnym  
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Struktura informacji: ważne jest, by zrozumieć związki między czynnościami gospodarskimi, 
opisanymi w Rozdziale 2, aby wyjaśnić emisje z budynków inwentarskich. Oczywiście istnieje 
bezpośredni związek między poziomem wejściowym różnych zasobów a poziomem emisji. 

W obu sektorach najwięcej uwagi poświęcono emisjom związanym z metabolizmem zwierząt. Głównym 
zagadnieniem jest nawóz organiczny: produkowana ilość, skład, metoda usuwania, składowanie, obróbka 
oraz aplikacja do gleby. Przedstawiono to w kolejności zgodnej z prezentowanymi czynnościami, 
zaczynając od paszy jako głównego czynnika konsumpcyjnego, poprzez wytwarzanie nawozu jako 
najważniejszą emisję. 

Zrozumienie danych: Poziomy zużycia i emisji zależą od wielu różnych czynników, takich jak: rasa 
zwierząt, faza produkcji i system zarządzania. Dodatkowe czynniki, jak klimat i charakterystyka gleby 
należy także wziąć pod uwagę. Stąd średnie są bardzo ograniczonymi wartościami i gdzie tylko było 
możliwe, unikano ich. Tabele przedstawiają najszersze dopuszczalne zakresy zebranych poziomów 
konsumpcji i emisji. W towarzyszącym tekście dokonano próby wytłumaczenia tego zróżnicowania, tak 
daleko jak pozwalały na to informacje, ale bez zagłębiania się w szczegóły. 

W obrębie krajów członkowskich zastosowano standardowe jednostki, które mogą nie zawsze być 
porównywalne z jednostkami stosowanymi gdzie indziej. Jeżeli dane zawierają się w określonych 
zakresach, w tym samym rzędzie wielkości co w innych zebranych zakresach, wtedy tworzą one 
cześć tego przedziału i nie są wyraźnie rozróżniane. Konsumpcja i poziomy emisji mogą być 
mierzone w różny sposób i w różnych momentach dotyczących czynników wspomnianych powyżej. 
W celu porównania  
i zalecenia, wspomniane będą istotne czynniki, które wpływają na charakter i poziom 
przedstawionej konsumpcji lub emisji. 

W ocenie poziomu konsumpcji i emisji mogą występować różnice między pojedynczymi 
czynnościami a fermą jako całością. Gdzie to było możliwe, dane powiązano z pojedynczą 
czynnością, aby umożliwić pokazanie związku z technikami redukcyjnymi opisanymi w Rozdziale 
4. W kilku przypadkach nie było możliwe rozpoznanie emisji z aktywności poprzez ocenę jej 
podstaw. W takim wypadku łatwiej jest ocenić konsumpcję i emisje dla fermy jako całości.  

W ocenie poziomu konsumpcji i emisji na fermach trzody chlewnej ważna jest znajomość 
stosowanego tam systemu produkcji. Celem odchowu i tuczu jest osiągnięcie masy ubojowej 
wynoszącej 90-95 kg (Wielka Brytania), 100-110 kg (inne kraje), 150-170 kg (Włochy) i może ona 
zostać osiągnięta w różnych okresach czasu. Systemy produkcji drobiarskiej są podobne w krajach 
Unii Europejskiej.  

Należy poświęcić uwagę używanym jednostkom zwierzęcym do standaryzacji danych i dokonywania 
porównań. Dla tych celów kraje UE stosują �jednostkę zwierzęcą� lub �zwierzę ekwiwalentne�. 
Istnieje problem ze standaryzacją danych, ponieważ poszczególne kraje UE definiują ją w różny 
sposób, np. w Szwecji: 1 jednostka = 3 lochy = 10 tuczników = 100 niosek, natomiast w Irlandii:  
1 jednostka = 1 tucznik, 10 jednostek = 1 locha plus potomstwo. W Portugalii �zwierzę 
ekwiwalentne� dla trzody chlewnej to średnio 45 kg, natomiast przy prezentacji danych dotyczących 
chowu ciężkich świń we Włoszech, za właściwą wagę uznano 85 kg. 

 
 
 
3.2. Poziomy konsumpcji  
3.2.1. Zużycie paszy i poziom składników odżywczych  
Ilość i skład paszy zadawanej drobiowi i świniom jest ważnym czynnikiem w określaniu ilości 
wyprodukowanego nawozu, jego składu chemicznego i jego fizjologicznej struktury. Tak więc żywienie 
jest ważnym czynnikiem środowiskowym w intensywnym chowie zwierząt. 

Emisje z ferm zwierzęcych są przeważnie powiązane z procesami metabolicznymi utrzymywanych 
zwierząt. Za istotne uważa się dwa procesy: 
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• Enzymatyczne trawienie paszy w przewodzie żołądkowo-jelitowym 
• Wchłanianie składników odżywczych z przewodu żołądkowo-jelitowego. 

 

Wzrastające zrozumienie tych procesów jest odpowiedzialne za rozwój szerokiego asortymentu pasz  
i dodatków paszowych, dostosowanych do potrzeb zwierząt i celów produkcyjnych. Poprawienie 
wykorzystania składników odżywczych w paszy prowadzi nie tylko do bardziej efektywnej produkcji, ale 
także mogłoby doprowadzić do redukcji obciążenia środowiska. 

Poziomy konsumpcji zmieniają się w zależności od potrzeb energetycznych zwierząt, które pociągają za 
sobą wymagania dotyczące chowu, tempa przyrostów i poziomu produkcji. Całkowita ilość 
potrzebnej paszy jest wynikiem długości cyklu produkcyjnego, zapotrzebowania dziennego i celów 
produkcyjnych. Wpływ ma także liczba czynników związanych ze zwierzęciem. 

Dane dotyczące poziomów konsumpcji zestawiono w kg/sztukę/cykl produkcji lub w kg/kg produktu  
(jaj lub mięsa). Porównanie jest trudne, ze względu na różne rasy zwierząt oraz stosowanie różnych celów 
produkcyjnych (masa jaj lub masa zwierząt) i cykli produkcyjnych. 

Kolejne sekcje przedstawiają przegląd poziomów zużycia pasz oraz wymagania dotyczące składników 
odżywczych wraz z istniejącym zróżnicowaniem oraz czynnikami odpowiadającymi za to zróżnicowanie. 

    

 

3.2.1.1. Żywienie drobiu 
Zalecane poziomy w żywieniu różnych gatunków drobiu przedstawiono w Tabeli 3.2. 

 

Gatunek 
drobiu Cykl WKP 1) 

Zakres poziomu 
żywienia 

(kg/ptaka/cykl) 

Wartość 
kg/stanowisko/rok 

Nioski 12-15 miesięcy 2,15-2,52) 5,5-6,6 (do momentu 
znoszenia jaj) 

34-47 (podczas 
znoszenia jaj) 

Brojlery 35-55 dni 
(5-8 cykli w roku) 1,73-2,1 3,3-4,5 22-29 

Indyki 120 dni (samice) 
150 dni (samce) 2,65-4,1 33-38  

Kaczki 48-56 dni 2,45 5,7-8,0  
Perliczki 56-90 dni 2 4,5  
1)  WKP = współczynnik konwersji paszy 
2)  WKP kg dawki żywieniowej na kg jaj, wyższy poziom w systemach ściółkowych 

Tabela 3.2. Wskaźniki cyklu produkcyjnego, współczynnika konwersji paszy i zakresu poziomu 
żywienia dla różnych gatunków drobiu [126, LNV, 1994], [59, Włochy, 1999], [126, NFU, 2001], 
[130, Portugalia, 2001]  

 
Cel karmienia drobiu i używania komponentów w mieszankach paszowych dla drobiu został opisany  
w podrozdziale 2.2.5.1. Zawartość aminokwasów w paszy jest oparta na koncepcji �białka idealnego� dla 
odpowiednich gatunków drobiu. Uwzględniając koncepcję �białka idealnego� wymagane poziomy 
aminokwasów ustalono poprzez wskazanie poziomu lizyny oraz relacji innych aminokwasów do 
aktualnego poziomu lizyny w paszy. Aktualny obszar zastosowań (razem z jego zróżnicowaniem) 
przedstawiono w Tabeli 3.3. Zalecane bilanse aminokwasów przytoczono z literatury, natomiast ocena 
obecnego poziomu białka i lizyny jest wynikiem spostrzeżeń z różnych krajów Europy. 
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 Brojlery Nioski Indyki 
Bieżący poziom energii MJ/kg, na podstawie EM 
Faza l 12,5-13,5 11,0-12,5
Faza 2 12,5-13,5 11,0-12,5
Faza 3 12,5-13,5 11-12 11,5-12,5
Faza 4 11,5-13,5
Faza 5   
Bieżący poziom białka (BS=N*6,25), zawartość łączna
% paszy, faza l 24-20 30-25 
% paszy, faza 2 22-19 28-22 
% paszy, faza 3 21-17 18-16 26-19 
% paszy, faza 4 24-18 
% paszy, faza 5 22-15 
Bieżący poziom lizyny, zawartość łączna 
% paszy, faza l 1,30-1,10 1,80-1,50
% paszy, faza 2 1,20-1,00 1,60-1,30
% paszy, faza 3 1,10-0,90 1,40-1,10
% paszy, faza 4 1,20-0,90
% paszy, faza 5 1,00-0,80
mg/dzień 850 - 900  
Zalecany bilans amonokwasów, % poziomu lizyny
treonina : lizyna 63-73 66-73 55-68 
metionina+cystyna : lizyna 70-75 81-88 59-75 
tryptofan : lizyna 14-19 19-23 15-18 
walina : lizyna 75-81 86-102 72-80 
izoleucyna : lizyna 63-73 79-94 65-75 
arginina : lizyna 105-125 101-130 96-110

Tabela 3.3. Szacowane bieżące poziomy białka i lizyny oraz zakres zalecanej proporcji 
aminokwasów [171, FEFANA, 2001], zgodnie z zaleceniami dla aminokwasów zawartymi  
w pozycji literaturowej Mack i inni, 1999; Gruber, 1999  

 
Wskaźniki stosowanych poziomów wapnia i fosforu w paszy przedstawiono w Tabeli 3.4. 
 

 
Kategorie drobiu 

 Nioski 
(mg/szt./dzień) 

Brojlery 
(g/kg paszy) 

  0-2 tydzień 2-4 tydzień 4-6 tydzień
Ca% 0,9-1,5 1,0 0,8 0,7
Pdost  % 1) 0,4-0,45 0,50 0,40 0,35
1) dostępny fosfor 

Tabela 3.4. Stosowane poziomy wapnia i fosforu w paszy dla drobiu [117, IPC Livestock Barneveld 
College, 1998], [118, IPC Livestock Barneveld College, 1999] [26, LNV, 1994], [122, Holandia, 2001] 

 
 
3.2.1.2. Żywienie świń 

Dla świń strategia żywienia i dobór pasz różni się w zależności od takich czynników jak żywa masa  
i etap produkcji. Różnice występują między żywieniem młodych loch (loszek remontowych), loch do 
pokrycia, loch luźnych i prośnych, a także między prosiętami, warchlakami i tucznikami. Ilość paszy jest 

EM = energia metaboliczna  
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wyrażona w kg/dzień oraz w wymaganej zawartości energii/kg paszy. Dostępna jest duża ilość tabel  
z danymi dotyczącymi różnych strategii żywienia. Tabele w tej sekcji przedstawiają jedynie zakres 
poziomów żywienia stosowanych w Europie dowodząc, że wyższe lub niższe poziomy żywienia mogą 
być także w określonych przypadkach zastosowane. Końcowe spożycie zależy od ilości skonsumowanej 
paszy i koncentracji składników, stąd minimalne ich poziomy są zalecane dla różnych pasz, aby 
zaspokoić średnie dzienne zapotrzebowanie żywieniowe świń. Ilość paszy zadawanej losze w okresie 
produkcyjnym włączając okres zasuszenia, w zależności od poboru energii wynosi 1300-1400 kg na rok. 

W Tabeli 3.5. przedstawiono średnie poziomy składników odżywczych dla loch. Generalnie dla loch 
karmiących stosowane są trochę wyższe poziomy składników odżywczych niż u loch w ciąży.  
W szczególności wyższej koncentracji w dawce żywieniowej wymaga białko surowe i lizyna. 
Zapotrzebowanie na energię wzrasta od momentu urodzenia. Po wyproszeniu, dzienne 
zapotrzebowanie na energię wzrasta wraz ze wzrostem prosiąt w miocie. Pomiędzy odchowaniem a 
pierwszym kryciem, poziom dostarczonej energii musi być wysoki, aby pomóc świni odzyskać 
dobry stan zdrowia. Po kryciu dawka energii w paszy może być zredukowana. Podczas zimy lochy 
w ciąży wymagają wyższego poziomu energii w paszy.  
Bilans aminokwasów w karmie oparty jest na koncepcji �białka idealnego�, odpowiedniej dla różnych 
kategorii świń. Uwzględniając koncepcję �białka idealnego� wymagane poziomy aminokwasów ustalono 
poprzez wskazanie poziomu lizyny oraz relacji innych aminokwasów do aktualnego poziomu lizyny  
w paszy. Aktualny obszar zastosowań (razem z jego zróżnicowaniem) przedstawiono w Tabeli 3.5  
i Tabeli 3.8. Zalecane bilanse aminokwasów przytoczono z literatury, natomiast ocena obecnego poziomu 
białka i lizyny jest wynikiem spostrzeżeń z różnych krajów Europy. 

 

  Locha karmiąca Locha w ciąży 
Bieżący poziom energii (MJ/kg), na podstawie EM 
faza l 12,5-13,5  
faza 2 12-13
Bieżący poziom białka (BS=N*6,25), zawartość łączna
% paszy, faza l 18-16  
% paszy, faza 2 16-13
Bieżący poziom lizyny, wartość całkowita  
% paszy, faza l 1,15-1,00  
% paszy, faza 2 1,00-0,70
Zalecany bilans aminowkwasów, % poziomu lizyny
treonina : lizyna 65-72 71-84
metionina +cystyna : lizyna 53-60 54-67
tryptofan : lizyna 18-20 16-21
walina : lizyna 69-100 65-107
izoleucyna : lizyna 53-70 47-86
arginina : lizyna 67-70 - 
EM = energia metaboliczna 
BS = białko surowe 

Tabela 3.5. Szacowane bieżące poziomy białka i lizyny oraz zakres zalecanej proporcji 

aminokwasów dla loch (1 faza dla każdego głównego okres rozwoju) [171, FEFANA, 2001], zgodnie 

z zaleceniami dla aminokwasów zawartych w pozycji literaturowej Dourmad, 1997; ARC, 1981 

 
Wskaźniki stosowanych poziomów wapnia i fosforu w paszy dla loch przedstawiono w Tabeli 3.6. 
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 Lochy luźne i prośne Lochy karmiące 
Pasza (kg/szt./dzień) 2,4-5,0 2,4-7,2 

Wapń (% paszy) 0,7-1,0 0,75-1,0 

Fosfor całkowity (% paszy) 0,45 - 0,80 0,55-0,80 

 Tabela 3.6. Stosowane poziomy wapnia i fosforu w paszy dla loch [27, IKC Veehouderij, 1993],  
 [59, Włochy, 1991], [124, Niemcy, 2001]  
 

 

Świnie są karmione zgodnie z ich masą ciała, potrzeby żywieniowe wzrastają wraz ze wzrostem 
masy. Pod koniec okresu tuczu (ostatnie 20 - 30 kg) ilość podawanej paszy jest niezmienna. 
Przykład został przedstawiony w Tabeli 3.7 i dotyczy chowu tuczników we Włoszech, gdzie 
wyróżniono świnie ciężkie  
i lekkie. Generalnie żywienie dla świń lekkich jest �ad libitum�, gdyż potrzebują one silnego 
rozwoju mięśni. Dla świń ciężkich pasa jest racjonowana, mają one skłonność do gromadzenia 
tłuszczu i tycia. To powoduje zmiany w składzie paszy. Na przykład serwatka (5-6% suchej masy) 
może być zadana świniom ciężkim w ilości 13-15 litrów, co zastępuje 1kg suchej paszy. Serwatka 
może być podawana we wzrastających ilościach, od 3-4 litrów/sztukę/dzień na 30 kg masy ciała, aż 
do maksymalnie 10-12 litrów dla ponad 130 kg (ilości spoza tego zakresu mogą mieć negatywny 
wpływ na wchłanianie (na przykład WKP) całkowitej dziennej dawki).  

 
 Świnia ciężka 
Żywa masa ciała (kg) do 25 30 50 70 100 125 150+ 
Pasza (88 % s. m.) (kg/dzień) ad 

libitum 
1,2-1,5 

 
1,5-2,0 

 
2,0-2,5 

 
2,5-3,0 

 
2,7-3,2 

 
3,0-3,4 

 
Pasza (% żywej masy) -- 4-5 3-4 2,7-3,3 2,5-3,0 2,2-2,5 2,0-2,2 
Pasza (% masy metab.) (w0,75) -- 10-12 8-10 8-10 8-10 7-9 7-8 
 Świnia lekka 
Pasza (88 % suchej masy) (kg/dzień) ad 

libitum. 1,5 2,2 2,8 3,1 -- -- 
Przyswajalna energia (MJ/kg) 13,8 13,4 13,4 13,4 13,4 -- -- 
Lizyna (%) 1,20 0,95 0,90 0,85 0,80 -- -- 

Tabela 3.7. Przykład dawkowania paszy dla lekkich i ciężkich tuczników we Włoszech  
[59, Włochy, 1999] 

 

 
Całkowita ilość paszy zużywanej podczas wzrostu i tuczu zależy od rasy, WKP, przyrostów dziennych, 
długości okresu tuczu i końcowej żywej masy. Dla świń utrzymywanych od 25 kg do 110 kg żywej masy, 
zużywa się około 260 kg paszy. Oczywistym jest to, że najistotniejszy jest poziom składników 
odżywczych w paszy. Poziom tych składników musi pokryć zapotrzebowanie na przyrosty dzienne lub 
produkcję. Dla każdej kategorii wagowej średnie zapotrzebowanie jest zróżnicowane, zebrano je  
z różnych źródeł i zestawiono w Tabeli 3.9. Zakres okresów tuczu między masą 30 kg a masą końcową 
podzielono na 2 lub 3 fazy żywieniowe. W tych fazach zawartość składników odżywczych w paszy jest 
zróżnicowana, aby pokryć zmienne zapotrzebowanie świni. Koniec pierwszej fazy wzrostu to zakres 
między 45-60 kg żywej masy, a drugiej fazy między 80 a 110 kg. W przypadku, gdy podawana jest jedna 
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pasza w zakresie między 30-110 kg, jej skład jest równy średniemu poziomowi paszy występującemu 
przy karmieniu dwufazowym. 

    

 

 
 Świnia 
Bieżący poziom energii (MJ/kg), na podstawie EM
faza l (prosię) 12,5-13,5 
faza 2 (warchlak) 12,5-13,5 
faza 3 (tucznik) 12,5-13,5 
Bieżący poziom białka (BS=N*6,25), zawartość łączna
% paszy, faza l 21-17 
% paszy, faza 2 18-14 
% paszy, faza 3 17-13 
Bieżący poziom lizyny, wartość całkowita 
% paszy, faza l 1,30-1,10 
% paszy, faza 2 1,10-1,00 
% paszy, faza 3 1,00-0,90 
Zalecany bilans aminokwasów, % poziomu lizyny
treonina : lizyna 60-72 
metionina +cystyna : lizyna 50-64 
tryptofan : lizyna 18-20 
walina : lizyna 68-75 
izoleucyna : lizyna 50-60 
arginina : lizyna 18-45 
EM = energia metaboliczna 
BS =białko surowe 

Tabela 3.8. Szacowane bieżące poziomy białka i lizyny oraz zakres zalecanej proporcji 
aminokwasów dla świń (1 faza dla każdego głównego etapu rozwoju) [117, FEFANA, 2001], zgodnie 
z zaleceniami dla aminokwasów zawartymi w pozycji literaturowej, Henry, 1993; Wang i Fuller, 
1989 i 1990; Lenis, 1992  
 

Wskaźniki stosowanych poziomów wapnia i fosforu w paszy dla warchlaków/tuczników przedstawiono  
w Tabeli 3.9. 

  

 
Zakresy żywej masy ciała świń  

Parametry żywieniowe
 30 - 55 kg 55 - 90 kg 90 -140 kg 140 - 160 kg 

Wapń (% paszy) 0,70-0,90 0,65-0,90 0,65-0,90 0,65-0,80 
Fosfor całk. (% paszy) 0,44-0,70 0,45-0,70 0,50-0,70 0,48-0,50 

Tabela 3.9. Stosowane poziomy wapnia i fosforu w paszy dla warchlaków/tuczników  
[27, IKC Veehouderij, 1993], [124, Niemcy, 2001], [59, Włochy, 1999]  
 

W tuczu świń ciężkich we Włoszech, różne zakresy masy ciała są przypisane do określonego poziomu 
składników odżywczych (Tabela 3.10.). 
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 Parametry żywieniowe Świnie 35 - 90 kg Świnie 90 - 140 kg Świnie140 - 160 kg 
Białko surowe (BS, %) 15-17 14-16 13 
Tłuszcze surowe 4-5 <5 <4 
Włókno surowe <4,5-6 <4,5 <4 
Lizyna, całkowita 0,75 - 0,90 0,65 - 0,75 0,60 - 0,70 
Metionina + cystyna, całkowita 0,45 - 0,58 0,42-0,50 0,36-0,40 
Treonina, całkowita 0,42-0,63 0,50 0,40 
Tryptofan, całkowity 0,15 0,15 0,10-0,12 
Wapń 0,75-0,90 0,75-0,90 0,65 - 0,80 
Fosfor, całkowity 0,62 - 0,70 0,50-0,70 0,48-0,50 
Energia przyswajalna MJ/kg >13 >13 >13 

Tabela 3.10. Średnie poziomy składników odżywczych stosowane dla świń ciężkich we Włoszech  
o zróżnicowanych przedziałach żywej masy ciała (jako % surowej paszy) [59, Włochy, 1999] 
 

 

3.2.2. Zużycie wody  
Całkowita ilość wykorzystanej wody zużywana jest nie tylko przez zwierzęta, ale także do 
czyszczenia budynków, wyposażenia i podwórza gospodarczego. Woda do czyszczenia zasadniczo 
rzutuje na ilość wody odpadowej na farmie.  

3.2.2.1. Zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwach drobiarskich  
3.2.2.1.1. Zużycie przez zwierzęta  
W drobiarstwie woda jest wymagana dla spełnienia potrzeb fizjologicznych zwierząt. Pobór wody zależy 

od wielu czynników, takich jak: 

• gatunek zwierząt i wiek 
• stan zdrowia zwierząt 
• temperatura wody 
• temperatura otoczenia 
• skład paszy 
• system pojenia. 

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia minimalne zużycie wody przez brojlery wzrasta w postępie 
geometrycznym (xn). Wyższa nieśność również powoduje wzrost konsumpcji wody przez nioski  
(89, Hiszpania, 2000). W zależności od systemu pojenia, poidła smoczkowe wykazują mniejsze zużycie 
wody niż system okrągłych poideł, z powodu mniejszego wyciekania wody. 

Przeciętne poziomy zużycia wody przedstawiono w Tabeli 3.11. Zestawiono dawki paszy i wody dla 
brojlerów i niosek. 

 
 

Gatunek drobiu 
 

Średni stosunek 
wody/paszy (l/kg)

Zużycie wody w cyklu 
(1/szt./cykl)

Roczne zużycie wody 
(1/stanowisko/rok)

Nioski 1,8-2,0 10 (do momentu znoszenia jaj) 83-120 (w fazie znoszenia jaj) 
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Brojlery 1,7-1,9 4,5-11 40-70 

Indyki 1,8-2,2 70 130-150 

Tabela 3.11. Zużycie wody w ciągu cyklu/rok przez różne gatunki drobiu  
[27, IKC Veehouderij, 1993], [59, Włochy, 1999], [26, LNV, 1994]  

 
3.2.2.1.2. Użycie wody do czyszczenia 
Woda odpadowa pochodzi głównie z czyszczenia budynków inwentarskich. Cała rozlana przy 
pojeniu woda jest zwykle usuwana jako część nawozu. Fermy, które produkują wilgotny nawóz 
(bez procesu suszenia w kurniku) mogą składować tę wodę w magazynach gnojowych. Na fermach, 
gdzie produkowany jest nawóz suchy, woda odpadowa jest magazynowana inaczej (np. w 
zbiornikach). Tabela 3.12 przedstawia szacunkowe zużycie wody do mycia dla różnych typów 
budynków drobiarskich.  

Ilość wody użytej do czyszczenia jest zróżnicowana i zależy od stosowanych technik oraz ciśnienia wody 
w wysokociśnieniowej myjce. Stosując gorącą wodę lub parę wodną zamiast zimnej wody, zmniejszamy 
ilość zużytej do mycia wody.  

Dla niosek zużycie wody jest różne, w zależności od systemu chowu. Czyszczenie wykonuje się po 
każdym cyklu (12-15 miesiącach). Dla niosek utrzymywanych w klatkach potrzeba jest mniej wody do 
czyszczenia niż dla niosek utrzymywanych na głębokiej ściółce. Czyszczenie przy systemie chowu na 
głębokiej ściółce jest zróżnicowane, w zależności od powierzchni pokrytej rusztami. Im większa 
powierzchnia rusztowa, tym większe zużycie wody. W przypadku podłogi pełnej średnie zużycie wody 
jest szacowane na 0,025 m3/m2. 

Istnieją duże różnice w zużyciu wody do czyszczenia między Finlandią a Holandią, gdzie zużywa się  
10 razy więcej wody. Stosowanie ciepłej wody pozwala zredukować zużycie wody o 50 %. 

 
Gatunek drobiu i kategorie Zużycie  

(m3/m2/czyszczenie) 
Ilość zabiegów w roku Zużycie (m3/m2/rok) 

Nioski w klatkach 0,01 0,67 - l 0,01 

Nioski na głębokiej ściółce >0,025 0,67 -1 >0,025 

Brojlery 0,002 � 0,020 6 0,012-0,120 

Indyki 0,025 2-3 0,050-0,075 

Tabela 3.12. Szacowane zużycie wody do mycia budynków drobiarskich [62, LNV, 1992] 

 

 

3.2.2.2. Zapotrzebowanie na wodę na fermach trzody chlewnej 
3.2.2.2.1. Zużycie przez zwierzęta  
Wyróżnia się cztery typy zużycia wody: 
1. woda konieczna do utrzymywania homeostazy i do rozwoju 
2. woda wypita przez zwierzęta w nadmiarze 
3. woda, która jest tracona w momencie pojenia, z powodu nieprawidłowej budowy systemu  
    zadawania  
4. woda wykorzystywana przez zwierzęta dla zaspokojenia potrzeb behawioralnych, jak np.  
    rozlewanie jej podczas typowych zachowań, spowodowanych brakiem obiektów do �zabawy�  
    innych niż poidła. 

Zużycie wody przez zwierzęta jest wyrażone w litrach/kg paszy i zależy od: 

• wieku i żywej masy ciała zwierząt 
• stanu zdrowia zwierząt 
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• etapu produkcji 
• warunków klimatycznych 
• składu i struktury paszy. 

Zużycie wody przez tuczniki na kg paszy zmniejsza się z wiekiem, ale ponieważ zwierzęta mają coraz 
większe zapotrzebowanie na paszę wraz ze wzrostem masy ciała i zbliżaniem się do końcowego etapu 
tuczu, ich pełna dzienna dawka wody jest wyższa. We Włoszech, gdzie tucz dużo cięższych świń jest 
popularniejszy, pasza jest zadawana przeważnie w formie płynnej, ze stosunkiem woda/pasza: 4:1, a gdy 
stosowana jest serwatka, stosunek ten wynosi 6:1. W odniesieniu do zawartości paszy, zmniejszone 
poziomy białka surowego redukują pobór wody. W sześciu przypadkach zaobserwowano redukcję  
w poborze wody o 30 % [134, Hiszpania, 2001]. 

Dla loch picie wody jest ważne dla utrzymania homeostazy, urodzenia prosiąt i produkcji mleka. Picie 
dużej ilości wody daje też pozytywny wpływ na wydajność mleczną podczas fazy karmienia  
i na utrzymanie zdrowia narządów moczowo-płciowych podczas ciąży. 

 

 
Typ produkcji 

 
Masa ciała lub okres 

produkcyjny
Współczynnik 

woda/pasza
Zużycie wody 
(1/dzień/szt.)

Tuczniki 
 

25-40 kg 
40-70 kg 
powyżej 70 kg 

2,5 
2,25 

2,0-6,0

4 
4-8 

4-10 
Młode loszki 100 � luźne 2,5  

Od zasuszenia do 85 dnia ciąży 5-10 
od 85 dnia ciąży do wyproszenia 10-12 10-22 

Lochy 
 

Karmiące 15-20 25-40 (bez ograniczeń)
Tabela 3.13. Wymagane ilości wody dla tuczników i loch (l/szt./dzień), z uwzględnieniem wieku  
i etapu produkcji (źródło: [27, IKC Veehouderij, 1993], [59, Włochy, 1999], [125, Finlandia, 2001]  
i [92, Portugalia, 1999]) 

 

Picie wody (lub płynu) jest ważne dla rozwoju tuczników i ma wyraźny wpływ na produkcję  
i jakość odchodów. Dla przedziału 25-60 kg żywej masy ciała, konsumpcja wody wynosi około  
4-8 litrów/sztukę/dzień, wzrastając do 6-10 litrów/sztukę/dzień wraz ze wzrostem masy ciała. 
Zasadniczo produkcja nawozu wzrasta, ale wraz z równoczesnym spadkiem zawartości suchej 
masy, powodowanym wzrostem konsumpcji wody (Tabela 3.14). Ta zasada obowiązuje także 
świnie, lochy karmiące (włączając miot) i lochy zasuszone w stosunku do wody i innych płynów, jak 
serwatka, odtłuszczone mleko i odcieki z kiszonki [91, Dodd, 1996]. 

 

 
Współczynnik 

woda/pasza 
Dawka (kg/szt./dzień) Produkcja odchodów

(m3/szt./rok) 
Zawartość suchej 

masy (%) 
1,9:1 2,03 0,88 13,5 
2,0:1 2,03 0,95 12,2 
2,2:1 2,03 1,09 10,3 
2,4:1 2,03 1,23 8,9 
2,6:1 2,03 1,38 7,8 

Tabela 3.14. Przykład zależności między współczynnikiem woda/pasza a produkcją i zawartością 
suchej masy w odchodach dla warchlaków i tuczników [27, IKC Veehouderij, 1993],  
z odniesieniem do Mestbank Overijssel en Midden, Holandia, 1991  

 
Rozlewanie wody i produkcja gnojowicy jest uzależniona od typu systemu pojenia i prędkości 
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dostarczania wody. W Tabeli 3.15 można zauważyć, że zwiększenie prędkości dostarczania wody do 
poideł smoczkowych przez czynnik 2, prowadzi do zwiększenia ilości produkowanej gnojowicy przez 
czynnik 1.5, a jednocześnie do obniżenia zawartości suchej masy w gnojowicy. 

 

 

 

 
Ilość dostarczonej wody 

(l/szt./min) 
Produkcja nawozu 

(m3/szt./rok) 
Zawartość suchej 

masy (%) 
0,4 1,31 9,3 
0,5 1,45 8,1 
0,6 1,60 7,2 
0,7 1,81 6,1 
0,8 2,01 5,2 

Tabela 3.15. Wpływ dostarczania wody przez poidła smoczkowe dla warchlaków i tuczników na 
produkcję nawozu i zawartość suchej masy [27, IKC Veehouderij, 1993], z odniesieniem do 
Mestbank Overijssel en Midden, Holandia, 1991  
 

3.2.2.2.2. Użycie wody do czyszczenia  
Ilość wody odpadowej produkowanej na fermach trzody chlewnej jest bezpośrednio powiązana z ilością 
wody zużywanej do czyszczenia. Zużycie wody na tych fermach jest wynikiem nie tylko stosowanych 
technik czyszczenia, ale także systemu chowu, ponieważ dużo wody zużywa się podczas czyszczenia 
podłogi w celu usunięcia gnojowicy. Na przykład im większa powierzchnia zarusztowana podłogi, tym 
mniejsze zużycie wody. Nie ma zbyt wiele dostępnych danych na temat zużycia wody do czyszczenia.  
W Tabeli 3.16. zebrano niektóre dane będące wynikiem pomiarów na różnych typach ferm i przy różnych 
systemach podłogowych. Zaobserwowano duże zróżnicowanie zależne od stosowania czyszczenia 
wysokociśnieniowego oraz zastosowania detergentów do rozmiękczenia czyszczonej powierzchni. 
Różnic w zużyciu wody w zależności od systemu podłogowego nie można wytłumaczyć poziomem  
i różnicami między typami ferm.  

  
Typ fermy lub systemu chowu Zużycie 

Podłogi pełne 0,015 m3/szt./dzień 
Podłogi częściowo zarusztowane 0,005 m3/szt./dzień 
Podłogi rusztowe 0 
Fermy hodowlane 0,7 m3/szt./dzień 
Fermy tuczu końcowego 0,07 � 0,3 m3/szt./dzień 

Tabela 3.16. Szacowane zużycie wody przy czyszczeniu budynków dla świń  
[59, Włochy, 199], [62, LNV, 1992]  
 
 
 
 
3.2.3. Zużycie energii  
Ilościowe określenie zużytej na fermach zwierzęcych energii jest zagadnieniem złożonym dla wszystkich 
systemów produkcji, ponieważ ich organizacja i systemy nie są jednorodne. Ponadto technologie 
stosowane w systemach produkcji, w których w dużej mierze zużycie energii zależy od ich wielkości, 
zasadniczo zmieniają się w zależności od struktury i charakterystyki produkcji ferm. Inny istotny czynnik, 
który wpływa na zużycie energii to warunki klimatyczne [188, Finlandia, 2001]. 

Zebranie danych dotyczących zużycia energii jest trudne, ponieważ zużycie jest zwykle zróżnicowane  
i często niebyt precyzyjnie kontrolowane. Stosowane jednostki są różne w zależności od nośnika energii, 
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stąd należy konwertować je na kWh lub Wh/dzień, aby możliwe było dokonywanie porównań. Dane 
mogą być wyrażone w jednostce �dzień/sztukę� wtedy, gdy szacowany w ciągu roku sezonowy wpływ 
pogody na wentylację i wkład ciepła nie będzie uśredniony. 

We Włoszech, Wielkiej Brytanii i Finlandii zebrano dane dotyczące zużycia energii na fermach 
drobiarskich i trzody chlewnej, główne wnioski przedstawiono w kolejnych podrozdziałach [59, Włochy, 
1999], [72, ADAS, 1999; 73, Peirson, 1999]. 

 

3.2.3.1. Fermy drobiarskie 

Co się tyczy ferm dla niosek, sztuczne ogrzewanie budynków nie jest powszechnie stosowane ze względu 
na niskie potrzeby temperaturowe i (wciąż) wysoki zagęszczenie ptaków. Zastosowanie minimalnych 
standardów dla ochrony niosek [74, EC, 1999] może spowodować wzrost zużycia energii na takich 
fermach, ale to także zależy od zastosowania technik oszczędzania. Czynności wymagające energii to: 

• Ogrzewanie wody zimą 
• Dystrybucja paszy 
• Wentylacja budynku 
• Oświetlenie, wymaga wysokiego nakładu energii ze względu na sztuczne utrzymywanie stałego 

odpowiedniego oświetlenia podczas roku, w celu żeby wzrastała produkcja jaj w okresach  
krótszych dni 

• Zbiór i sortowanie jaj: zużycie wynosi około 1 kWh na 50-60 m długości przenośnika taśmowego 
• Obsługa urządzeń sortujących i pakujących. 

Na fermach brojlerów, główne zużycie energii jest związane z następującymi obszarami: 

• Miejscowe ogrzewanie we wstępnej fazie cyklu; zużycie jest efektem stosowania grzejników 
 ciepłego powietrza  
• Dystrybucja i przygotowanie paszy 
• Wentylacja, różna zimą i latem, zmieniająca się od 2000 do 12000 m3/h/1000 sztuk. 

Zużycie energii na fermach niosek we Włoszech związane z przygotowaniem paszy, wentylacją 
budynków i ogrzewaniem wody w czasie miesięcy zimowych (kiedy zachodzi potrzeba), może być  
o 30-35 % wyższe niż na fermach brojlerów; patrz Tabela 3.17. Zróżnicowanie w zużyciu energii  
w czasie roku jest związane głównie z typem fermy i systemem utrzymania. Na fermach brojlerów, gdzie 
zużycie związane z kontrolą klimatu jest powszechne, sezonowe różnice mogą być istotne, np., zużycie 
na produkcję ciepła zimą jest wyższe niż na wentylację latem. Na fermach brojlerów zużycie energii 
elektrycznej jest maksymalne latem (wentylacja), a energii cieplnej � zimą (ogrzewanie). Na fermach 
niosek, gdzie nie stosuje się ogrzewania zimą, szczyt zużycia energii (elektrycznej) przypada na lato,  
z powodu wzrostu współczynnika wentylacji. [59, Włochy, 1999] 

Tabela 3.17 przedstawia wymagania energetyczne dla podstawowych czynności na fermach brojlerów  
i niosek we Włoszech, na jej podstawie można by oszacować całkowite zużycie energii. Dzienne zużycie 
będzie zróżnicowane w zależności od wielkości fermy i stosowanego wyposażenia, a także od stopnia 
oszczędzania energii i od strat spowodowanych brakiem izolacji. 

 

 
Szacowane zużycie energii (Wh/szt./dzień) 

Czynności Brojlery Nioski 
Ogrzewanie  13-20  
Żywienie 0,4 - 0,6 0,5-0,8 
Wentylacja 0,10-0,14 0,13-0,45 
Oświetlenie - 0,15-0,40 
Przechowywanie jaj (Wh/jajo/dzień)  0,30-0,35 

Tabela 3.17. Zakresy dziennego zużycia energii, będącego wynikiem określonych czynności 
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wykonywanych na fermach drobiu we Włoszech [59, Włochy, 1999] 

 
 
 
 
 
Całkowite zużycie energii określone na podstawie Tabeli 3.17 (Włochy) uszeregowano w zakres 
pomiędzy 3,5 a 4,5 Wh/sztukę/dzień, w zależności od typu fermy. Ten zakres nie odnosi się do 
zużycia energii na fermach drobiu w Wielkiej Brytanii, gdzie zaobserwowano dużo większe zużycie, 
zarówno na fermach brojlerów jak i niosek (Tabela 3.18). Wskazuje to, że podstawowe dane w 
badaniach brytyjskich zawierają także zużycie energii w innych procesach towarzyszących 
produkcji drobiarskiej, stąd czasem można przeszacować dane dotyczące aktualnego zużycia w 
sektorze drobiarstwa. Na przykład tam, gdzie fermy drobiu zajmują się także produkcją roślin na 
pasze, wkład energii będzie znacznie wyższy niż na fermach, które mają paszę z zewnątrz (np. 
całkowite zużycie energii przez rozdrabniacz bijakowy  
z pneumatycznym dostarczaniem śruty wynosi 15-22 kWh).  

  
Kategoria 

 
Wielkość obiektu 

 
Zużycie energii 

(kWh/sztukę sprzedaną)
Długość cyklu 
produkcyjnego 

Zużycie energii 
(kWh/szt./dzień) 

Do 200000 szt. sprzedanych/rok 2,12-7,37 0,05-0,18 Brojlery 
Pow. 200000 szt. sprzedanych/rok 1,36-1,93 

42 dni 
0,03-0,046 

  
 

Zużycie energii 
(kWh/szt./rok) Okres nieśności Zużycie energii 

(Wh/szt./dzień)
Do 75000 szt. w stadzie 3,39-4,73 9,29-12,9 Nioski 
Ponad 75000 szt. w stadzie 3,10-4,14 

l rok 
8,49-11,3 

Dane uwzględniają wszystkie rodzaje energii (opał, elektryczność), a także energię zużywaną przy wykonywaniu określonych 
czynności 

 Tabela 3.18. Zakresy zużycia energii na fermach drobiu w Wielkiej Brytanii 
 [73, Peirson, 1999]  

 
Oprócz trendów rocznych, trendy dzienne dotyczące zużycia energii są również zróżnicowane  
i uzależnione od typu systemu technicznego stosowanego na fermie. Często występują dwa dzienne 
szczyty związane z dystrybucją paszy.  

Jeżeli chodzi o zużycie energii w produkcji drobiarskiej dotyczącej innych gatunków ptaków, to dla 
indyków wynosi ono około 1,4-1,5 kWh/sztukę/rok [124, Niemcy, 2001], [125, Finlandia, 2001]. 

 

 

3.2.3.2. Fermy trzody chlewnej 
Zużycie energii na fermach trzody chlewnej wiąże się z oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. 

Wskazane jest stosowanie światła dziennego, jednak często wykorzystuje się światło sztuczne, 
głównie na terenach, na których intensywność oświetlenia naturalnego jest mocno zróżnicowana. 
Zapotrzebowanie energetyczne na oświetlenie budynków dla trzody chlewnej może więc być różne 
w różnych częściach Europy.  

Zużycie energii na ogrzewanie zależy od rodzaju zwierząt i systemu chowu. Przykłady przedstawiono  
w [72, ADAS, 1999], gdzie pokazano szeroki zakres zapotrzebowania na energię. 

Dla przygotowania paszy całkowite zużycie energii jest znaczące i wynosi 15-22 kWh/t produkowanej 
śruty, z wykorzystaniem rozdrabniacza bijakowego z pneumatycznym dostarczaniem zboża do 
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rozdrabniania. Brykietowanie paszy na fermie wymaga podwojonej mocy wejściowej, około 20 kWh/t.  

 

 

 

 

 
  

 

System utrzymania/zarządzanie 
 

Zużycie energii 
przez stado 

zarodowe/tuczników 
(kWh/tucznika/rok) 

Zużycie energii 
przez stado 

warchlaków/zarodowe 
(kWh/lochę/rok) 

Ogrzewanie � Porodówka   
Lampy grzejne bez sterowników (250 W) 15,0  
Lampa grzejna z 50 % regulatorem  10,2  
Lampa kontrolująca temperaturę w osłonie 7,8  
Ogrzewanie � budynek dla warchlaków   
Hala ze słabą wentylacją/kontrolą ogrzewania 10-15 200 - 330
Hala z dobrą wentylacją/kontrolą ogrzewania 3-5 70-115 
Automatycznie ogrzewanie/wentylowane budki 3-6 130 
Wentylacja   
Lochy zasuszone/obsługa 30-85 
Porodówka 20-50 
Wentylatory - Porodówka 1-2  
Wentylatory - Hala 1-2,25  
Wentylatory - Odchowalnia 2-5  
Wentylatory - Tuczarnia 10-15  
Automatycznie Kontrolowana Wentylacja Naturalna nieistotna  

  
Wszystkie fazy chowu 2-8 50-170 

  
Przygotowanie paszy dla całego stada 3-4,5 20-30 

Tabela 3.19. Przybliżone roczne zużycie energii w typowych budynkach dla chowu trzody chlewnej 
w Wielkiej Brytanii [72, ADAS, 1999] 
 
 
Uwzględniając te dane, oszacowano całkowite zużycie energii dla różnych wielkości stada trzody 
chlewnej (Tabela 3.20). 

 

 
Wielkość fermy z 

warchlakami/stadem 
zarodowym 

Zużycie energii 
(kWh/lochę/rok) 

Wielkość fermy ze stadem 
zarodowym/tucznikami 

Zużycie energii  
(kWh/sprzedaną świnię 

/rok) 
< 265 loch 457-1038 <1200 świń 385-780 

265-450 loch 498-914 1200-2100 świń 51-134 
> 450 loch 83-124 >2100 świń 41-147 

Tabela 3.20. Całkowite roczne zużycie energii na 1 sztukę na różnych typach ferm i dla różnych 
wielkości stada w Wielkiej Brytanii [72, ADAS, 1999] 

 
Przeciętne dzienne zużycie energii we Włoszech przypadające na 1 sztukę oszacowano dla różnych 
typów ferm, dla tej samej wielkości stada liczącego około 10 sztuk (Tabela 3.21). Zaobserwowano bardzo 
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duże różnice w zużyciu. Na fermach dla tuczników było ono dużo niższe od przeciętnego, niż na fermach 
zarodowych i fermach mieszanych. Tłumaczy się to niższym zużyciem oleju napędowego i energii 
elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 
Zużycie energii na określonym typie fermy (kWh/szt./dzień)  

Źródło energii Fermy zintegrowane Fermy zarodowe Fermy tuczu końcowego 

Zużycie energii elektrycznej 0,117 0,108 0,062

Olej napędowy 0,178 0,177 0,035 
Gaz ziemny 0,013 0,017 0 
Olej opałowy 0,027 0,011 0,077 
Gaz ciekły 0,026 0,065 0,001 
Całkowite zużycie ciepła 0,243 0,270 0,113
Całkowite zużycie energii 0,360 0,378 0,175

Tabela 3.21. Przeciętne dzienne zużycie energii we Włoszech przypadające na określony typ fermy, 
z podziałem na źródło wykorzystanej energii [59, Włochy, 1999] 

 

Zróżnicowanie w zużyciu energii we Włoszech, w zależności od wielkości fermy zilustrowano  
w Tabeli 3.22. Im większa ferma, tym większe zużycie. Jest to związane z wykorzystaniem bardziej 
zaawansowanych technologii w większych gospodarstwach, a tym samym większym zużyciem 
energii elektrycznej (współczynnik 2,5). Jest to interesujące w porównaniu z doświadczeniami z 
Wielkiej Brytanii, gdzie duże stada potrzebują mniej energii na sztukę niż stada mniejsze [72, 
ADAS, 1999]. 

 
Szacowane zużycie energii wg wielkości fermy (kWh/szt./dzień)  

Źródło energii 
 

do 500 świń Od 501 do  
1000 świń

Od 1001 do 
3000 świń

ponad 3000  
świń

Zużycie energii elektrycznej 0,061 0,098 0,093 0,150
Olej napędowy 0,084 0,107 0,169 0,208
Gaz ziemny 0,002 0,012 0,023 0,010
Olej opałowy 0,048 0,029 0,011 0,049
Gaz ciekły 0,042 0,048 0,018 0,026
Całkowite zużycie energii cieplnej 0,176 0,196 0,221 0,293

0,237 0,294 0,314 0,443

Tabela 3.22. Przeciętne roczne zużycie energii na fermach we Włoszech, w zależności od wielkości 
stada i źródła energii [59, Włochy, 1999] 

 
Innym spostrzeżeniem ankietowym jest to, że we Włoszech energia elektryczna jest uważana za 
podstawowe źródło, a według ankiet zapotrzebowanie na energię na fermach trzody chlewnej jest 
przeważnie zaspokajane przez paliwo kopalniane, które dostarcza do 70 % wymaganej energii.  
W Wielkiej Brytanii za główne źródło energii uważany jest prąd elektryczny (>57 %).  

 

 

3.2.4. Inne nakłady 
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3.2.4.1. Ściółka 
Ilość zużytej ściółki zależy od gatunku zwierząt, systemu chowu i upodobań rolnika. Zużycie ściółki 
wyraża się w m3/1000 ptaków lub w kg/sztukę/rok (Tabela 3.23). Ilość ta może wzrosnąć zarówno  
w przypadku drobiu jak i trzody chlewnej ze względu na wymogi prawne i rynkowe, uwzględniające 
więcej ściółki w technikach chowu.  

 

 

 

 

 
Zużywana ilość Kategoria 

zwierząt 

 
System utrzymania 

 
Użyta ściółka kg/zwierzę/rok m3/1000 szt. 

Nioski Głęboka ściółka Wióry drewniane 
Rozdrobniona słoma 38-50 mm 1,0 3 

Wióry drewniane 
Rozdrobniona słoma 
Ścinki papieru

0,5kg/szt./rzut 2,3  
Brojlery 

 

 
Głęboka ściółka 
 

Torf 0,25-0,5 
k / t / t

 

 
Indyki 

 
Głęboka ściółka 
 

Wióry drewniane 
Rozdrobniona słoma 
 

14-15 (samice) 
21-22 (samce)  

(2,7 grupy) 

 
 

Tuczniki Kojce Słoma 102  

Tabela 3.23. Typowa ilość materiału ściółkowego zużywana w systemach chowu świń lub drobiu 
 [44, MAFF, 1998] 
 
 

3.2.4.2. Środki czyszczące  
Środki czyszczące (detergenty) są stosowane z wodą i usuwane wraz z wodą odpadową lub gnojowicą. 

Przy czyszczeniu budynku inwentarskiego stosuje się różne detergenty. Na temat ich zużycia dostępna 
jest niewielka ilość informacji. Dla drobiu ustalono stężenie 1 litra środków dezynfekujących na 1 
m3, ale  
w przypadku trzody chlewnej jest to trudno oszacować i do tej pory nie zebrano reprezentatywnych 
danych.  

 

 

3.3. Poziomy emisji 
Większość emisji występujących na fermach drobiu i trzody chlewnej jest powiązana z ilością, strukturą  

i składem nawozu. Z punktu widzenia środowiska nawóz jest najważniejszą pozostałością do 
zagospodarowania na fermie. Dlatego ten rozdział rozpoczęto od przedstawienia przeglądu 
dotyczącego charakterystyki kurzego i świńskiego nawozu, a dopiero później pokazano poziomy 
emisji wynikające  
z czynności gospodarskich. 

Większość informacji dotyczy zagadnień środowiskowych związanych z emisją NH3-N, NH4
+-N  

i P2O5. Różne czynności w gospodarstwie przyczyniają się w różnym stopniu do tych emisji. Typ 
systemu chowu uznaje się za główną przyczynę emisji na fermach drobiu i trzody chlewnej (Tabela 
3.24). 
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Całkowite straty Drób Świnie 

 kt % kt % 
 Straty przy chowie 29,21 68,6 20,41 69,9 
Straty przy magazynowaniu 0,21 0,5 1,83 6,3 
Całkowite straty przy aplikacji do gleby 12,40 29,1 6,17 21,1 
Straty zewnętrzne 0,76 1,8 0,80 2,7 
Straty całkowite 42,58 100,0 29,21 100,0 

Tabela 3.24. Przykład wielkości emisji NH3-N przy czynnościach gospodarskich w Wielkiej Brytanii 
(1999) [139, Wielka Brytania, 2001] 
 

 

Właściwości nawozu są w pierwszej kolejności uzależnione od jakości paszy wyrażanej w % suchej 
masy, a także zawartości składników nieorganicznych (N, P, etc.) oraz charakteryzuje je współczynnik 
konwersji paszy (WKP). Ponieważ właściwości paszy są bardzo zróżnicowane, stężenie w świeżych 
odchodach też jest podobnie zróżnicowane. Zabiegi stosowane do redukcji emisji występujących przy 
gromadzeniu, składowaniu i obróbce nawozu mają wpływ na jego strukturę i skład, a w końcowej fazie 
także na emisje związane z aplikacją do gleby. 

Emisje są przedstawiane bardziej w zakresach niż jako pojedyncze średnie wartości, które nie 
pozwalałyby na rozpoznanie przedziałów zmienności lub identyfikację niskich wartości. Zebrano 
najwyższe i najniższe wartości poziomów i przestawiono przegląd dotyczący zakresu emisji  
w Europie oraz czynniki odpowiedzialne za zróżnicowanie. W skali kraju wartości emisji będą 
różne  
w różnych zakresach, ale zakłada się że powstają pod wpływem podobnych czynników. Różnice 
zostały wyjaśnione w przypadkach, w których umożliwiały na to dane.  
 

 

3.3.1. Wydalanie odchodów  
Ten rozdział dotyczy poziomów wydalania odchodów i zawartości składników nieorganicznych. Wiele 
badań zostało przeprowadzonych w celu zrozumienia, jak zmienia się produkcja nawozu i zawartość 
składników mineralnych w zależności od etapu produkcji i składu diety. Opracowuje się modele 
pozwalające na łatwe oszacowanie emisji, standaryzację strat metabolicznych i zdolności do 
zatrzymywania składników mineralnych. Załączono przykład przedstawiający szacowanie ilości 
składników mineralnych, wydalanych przez różne gatunki zwierząt (Tabela 3.25). Znając skład paszy 
można określić całkowitą produkcję mineralną N i P2O5. Przeciętne straty azotu podczas składowania, 
obróbki i aplikacji szacuje się na 15% produkcji całkowitej [174, Belgia, 2001].  

 
Całkowita produkcja związków nieorganicznych w nawozie 

(kg/zwierzę/rok) 
 

Gatunek i kategoria zwierząt 
 P2O5 N 

Świnie 7-20 kg 2,03 x (P dostarczony)-1,114 0,13 x (N dostarczony)-2,293 
Świnie 20-110 kg 1,92 x (P dostarczony)-1,204 0,13 x (N dostarczony)-3,018 
>110kg 1,86 x (P dostarczony)+0,949 0,13 x (N dostarczony)+0,161 
Lochy łącznie z potomstwem <7 kg 1,86 x (P dostarczony) +0,949 0,13 x (N dostarczony)+0,161 

Nioski 2,30 x (P dostarczony)-0,115 0,16 x (N dostarczony)-0,434 
Brojlery 2,25 x (P dostarczony )-0,221 0,15 x (N dostarczony)-0,455 
P - pobrane w kg P/zwierzę/rok 
N - pobrane w kg białka surowego/'zwierzę/rok
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 Tabela 3.25. Przykład modeli używanych w Belgii do kalkulacji całkowitej produkcji mineralnej  
z nawozu [207, Belgia, 2000], tabela B17  
 

 

 

3.3.1.1. Poziomy wydalania i właściwości nawozu kurzego  
W zależności od systemu chowu i sposobu gromadzenia nawozu wyróżnia się jego różne typy: 

• Nawóz mokry (0 � 20 % suchej masy) od niosek utrzymywanych w bateriach i od kaczek 
• Nawóz suchy (>45 % suchej masy) od niosek utrzymywanych w bateriach, ze stosowaniem suszenia 
• Nawóz z głębokiej ściółki (50 � 80 % suchej masy) od niosek, brojlerów, indyków i kaczek. 

 

 

 

Nawóz z zawartością suchej masy między 20 a 45 % jest trudny do przemieszczania, stąd w praktyce 
dodaje się do niego wody, aby umożliwić przepompowanie gnojowicy. Nawóz z głębokiej ściółki jest 
mieszany ze ściółką i jest typową pozostałością po chowie zwierząt na podłodze pełnej lub rusztowej ze 
ściółką. Zawartość suchej masy jest bardzo ważna, wraz z jej wzrostem maleje emisja NH3. Obliczenia 
pokazały, że wraz z szybkim wysuszeniem do zawartości s. m. powyżej 50 %, emisja NH3 (g/h) 
zmniejszała się do mniej niż połowy emisji z nawozu z zawartością suchej masy poniżej 40 %.  

Produkcja nawozu drobiowego została oszacowana różnymi sposobami, z dużym zróżnicowaniem na 
poziomie sumowania. Według analiz pochodzących z różnych źródeł, zakresy dotyczące składu nawozu 
pochodzącego od różnych gatunków ptaków i uzyskiwanego przy różnych systemach chowu są bardzo 
podobne.  

Zawartość suchej masy jest ważnym czynnikiem kontrolnym dla całkowitego poziomu składników 
mineralnych [135, Nicholson i inni, 1996]. Dane z Tabeli 3.26 pokazują zróżnicowanie poziomów tych 
składników w nawozie, wyrażone w % suchej masy. Zawartość amoniaku (NH4)-N i kwasu  
moczowego-N w nawozie drobiowym odpowiada azotowi dostępnemu dla roślin. Dane oparte są na 
pracach wykonanych w Wielkiej Brytanii [135, Nicholson i inni, 1996] i zostały potwierdzone przez inne 
źródła. Wartości pojedyncze zestawiono tam, gdzie nie było możliwe zebranie zakresów danych ze 
względu na brak wystarczających informacji. 

Typ paszy, system utrzymania (stosowanie suszenia odchodów i stosowanie ściółki) oraz rasy kur są 
czynnikami wpływającymi na to zróżnicowanie. Jeśli chodzi o żywienie oczywiste jest, że wyższy 
poziom białka w paszy wpływa na wyższą zawartość azotu w odchodach. Dla różnych gatunków drobiu 
poziomy koncentracji azotu różnią się w podobnym zakresie. Dla niosek w niektórych systemach 
utrzymania występuje większa różnica w zawartości s. m. niż w innych systemach, co może być 
wynikiem zarządzania, ale nie można wyróżnić pojedynczych czynników, które na to wpływają.  
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Produkcja nawozu Składniki (% suchej masy) Gatunek i 
kategoria 
zwierząt 

 
System utrzymania 

kg/ miejsce/rok s. m. 
(%) Całk. N NH4-N Kwas 

moczowy-N P K Mg S 

Bateryjny � otwarty magazyn 73-75 14-25 4,0-7,8 Brak 
danych 

Brak danych 1,2-3,9 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Głęboki kanał 70 23,0-67,4 2,7-14,7 0,2-3,7 < 0,1-2,3 1,4-3,9 1,7-3,9 0,3-0,9 0,3-0,7 

Palowy Brak danych 79,8 3,5 0,2 0,3 2,9 2,9 0,7 0,7 

Bateryjny � przenośnik 
taśmowy 55 21,4-41,4 4,0-9,2 0,5-3,9 <0,1-2,7 1,1-2,3 1,5-3,0 0,3-0,6 0,3-0,6 

Bateryjny � przenośnik 
taśmowy (z wymuszonym 
suszeniem) 

 
20 

 
43,4-59,6 

 
3,5-6,4 Brak 

danych 

 
Brak danych 

 
1,1-2,1 

 
1,5-2,8 

 
0,4-0,8 Brak 

danych 

Przenośnik taśmowy  
(z wymuszonym 
suszeniem)/dosuszanie  

 
Brak danych 

 
60-70 Brak 

danych 
Brak 

danych 

 
Brak danych Brak 

danych 
Brak 

danych 
Brak 

danych 
Brak 

danych 

Głęboka ściółka 
(wolny wybieg) Brak danych 35,7-77,0 4,2-7,6 0,7-2,2 1,7-2,0 1,4-1,8 1,6-2,8 0,4-0,5 0,3-0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nioski 

Wolierowy Brak danych 33,1-44,1 4,1-7,5 0,5-0,9 1,9-2,3 1,2-1,4 1,6-1,8 0,4-0,5 0,4-0,5 
Brojlery Głęboka ściółka (5-8 cykli) 10,17 38,6-86,8 2,6-10,1 0,1-2,2 <0,1-1,5 1,1-3,2 1,2-3,6 0,3-0,6 0,3-0,8 
Indyki  

(na mięso) 
Głęboka ściółka (2,3-2,7 
cykli, indory i indyczki) 37 44,1-63,4 3,5-7,2 0,5-2,3 <0,1-1,1 1,3-2,5 1,9-3,6 0,3-0,7 0,4-0,5 

 
Kaczki 

Różne (od głębokiej ściółki 
do pełnego zarusztowania) Brak danych 15-72 1,9-6,6 1,2 <0,1 0,7-2,0 2,2-5,6 0,2-0,7 0,3 

Tabela 3.26. Zakres zarejestrowanych poziomów produkcji odchodów drobiowych, zawartości suchej masy i składników mineralnych  
w świeżym pomiocie w różnych systemach utrzymania  
[26, LNV, 1994], [127, Włochy, 2001], [ 135, Nicholson i inni, 1996]  
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3.3.1.2. Poziomy wydalania i właściwości nawozu świńskiego 
Roczna ilość świńskich odchodów, moczu i produkowanej gnojowicy zmienia się w zależności od 

kategorii świń, zawartości składników odżywczych w paszy i stosowanego systemu pojenia, a także 
różnych etapów produkcji i przemian metabolicznych. Po odsadzeniu, WKP i przyrosty żywej masy 
wpływają na wydalanie przez zwierzę, natomiast współczynnik wzrostu i masa mięśniowa mają 
mniejsze znaczenie. Przy lochach produkcja nie jest uzależniona od wydajności wyrażanej na 1 
sztukę, jednak może być bardzo zmienna, kiedy wyrażana jest na prosię. Długość okresu produkcji i 
stosunek pasza/woda są ważnymi czynnikami, które później odpowiadają za zróżnicowanie 
występujące w ilości wytworzonej w ciągu roku gnojowicy (Tabela 3.27). Wraz z wyższą masą 
ubojową, wyższy jest też poziom wytwarzanej gnojowicy (w Wielkiej Brytanii dla tuczników wynosi 
ona 4,5 � 7,2 kg na sztukę na dzień)  

  
Produkcja (kg/szt./dzień) Produkcja w m3/szt. 

Kategoria świń Odchody Mocz Gnojowica W miesiącu W roku 
Locha w ciąży 2,4 2,8-6,6 5,2-9 0,16-0,28 1,9-3,3 
Locha karmiąca 1) 5,7 10,2 10,9- 15,9 0,43 5,1 -5,8 
Warchlak 2) l 0,4-0,6 1,4-2,3 0,04-0,05 0,5-0,9 
Tucznik 3)  2 l -2,1 3-7,2 0,09-0,13 1,1 -1,5 
Tucznik (- 160 kg) Brak danych Brak danych 10- 13 Brak danych Brak danych 
Młode loszki 2 16 3,6 0,11 1,3 
 l) zużycie wody zależne od systemu pojenia 
 2) za zróżnicowanie odpowiada system karmienia i pojenia 
3) końcowa masa ciała 85 - 120 kg 

Tabela 3.27. Zakres poziomów dziennej i rocznej produkcji odchodów, gnojowicy i wydalanego 
moczu przez różne kategorie świń [27, IKC Veehouderij, 1993], [71, Smith i inni, 1999],  
[137, Irlandia, 2001] 

 

Dokonano następujących spostrzeżeń, dotyczących zróżnicowania składników mineralnych w nawozie. 
Skład paszy i poziom jej wykorzystania (WKP) decydują o zawartości składników mineralnych  
w nawozie. Wykorzystanie to może być różne, jednak wzrost zrozumienia procesów metabolicznych  
u świń umożliwia umiejętne manipulowane składem nawozu, poprzez zmienianie zawartości 
składników mineralnych w paszy. Współczynnik WKP jest różny dla różnych etapów produkcji, np. 
u tuczników jest on na poziomie 2,5-3,1. 

Ważnymi czynnikami określającymi poziom wydzielanego azotu i fosforu są: 

• Stężenie azotu i fosforu w paszy 
• Typ produkcji zwierzęcej 
• Wielkość produkcji zwierzęcej. 

Relacje między dostarczonym w paszy azotem i fosforem a ich wydzielaniem do nawozu 
były poddane analizom, dzięki którym oszacowano ilość N i P aplikowanych do 
gleby. Opracowano modele będące próbą pokazania wielkości poziomów 
wydzielania składników mineralnych w świńskiej gnojowicy. Opracowania 
dotyczące wydalania przez świnie i drób dowodzą, że te modele są zgodne z 
danymi, gdzie mierzono ilości odchodów świńskich wraz z ilością pobieranej 
paszy. W tym samym czasie stwierdzono, że te informacje mogą być 
wykorzystane w poradniku, ale na poziomie gospodarstw indywidualnych 
wystąpią różnice w poziomach, dlatego inne liczby dla wydalanych odchodów i 
wydalanego azotu będą właściwe [71, Smith i inni, 1999].  
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Wiele raportów jasno pokazuje, że niski poziom azotu w nawozie jest wynikiem niskiego poziomu 
białka surowego (BS) w paszy. Przy niskiej konsumpcji i niezmiennej zdolności do zatrzymywania 
azotu, straty azotu są znacznie zredukowane (Tabela 3.28). 

  
 Poziom azotu (g/dzień) 

Kategoria świń Konsumpcja Zdolność do zatrzymywania Straty 
 Niskie BS Wysokie BS Niskie BS Wysokie BS Niskie BS Wysokie BS 

Warchlak 48,0 55,6 30,4 32,0 17,5 23,7
Tucznik 57,1 64,2 36,1 35,3 21,0 28,9 
Łącznie 105,1 119,8 66,5 67,3 38,5 52,6 
Wartość 
względna (%) 88 100 99 100 73 100 

Tabela 3.28. Przykład poziomów białka surowego w paszy dla warchlaków i tuczników  
w dziennej konsumpcji, zdolności do zatrzymywania i stratach azotu [131, FORUM, 2001] 

 
Roczna ilość wydzielanego azotu i fosforu przez lochy karmiące jest wynikiem wydzielania zarówno 
przez lochy, jak i prosięta aż do odsadzenia, natomiast niewielki wpływ na tę wartość ma 
zróżnicowana wielkość miotu, co ilustruje przykład z Holandii w Tabeli 3.29. Dane jasno pokazują, 
że wydalanie bardziej zależy od zawartości azotu w paszy niż od uwarunkowań technicznych 
(liczby świń). Uważa się, że efektywność wykorzystania azotu jest najwyższa u loch karmiących i 
prosiąt po odsadzeniu.  
  

Ś
 
 17,1 21,7 25,1 
 NI 1) N2 2) N1 1) N2 2) N1 1) N2 2)

Źródło wydzielania azotu       

Pasza dla prosiąt 29,0 27,4 29,0 27,4 29,0 27,5 

Pasza dla loch w ciąży 22,0 20,4 22,0 20,4 22,0 20,4 

Pasza dla loch karmiących 25,5 23,9 25,5 23,9 25,5 23,9 

Wydzielanie azotu 
      

Wydzielanie azotu (kg/rok) 28,7 26,2 29,5 26,7 29,5 26,6 

  l) N1: Wysoka zawartość azotu w paszy 
 2) N2: Niska zawartość azotu w paszy 

Tabela 3.29. Średnia ilość wydzielanego azotu (kg/rok) w budynkach z lochami hodowlanymi  
(205 kg) i różną liczbą prosiąt (do 25 kg) [102, ID - Lelystad, 2000] 
 

Okresy ciąży i tuczu są stosunkowo nieefektywne. Jest to prawdziwsze we Włoszech, gdzie świnie 
ciężkie (masa końcowa 160 kg) wykazują nawet niższy współczynnik wykorzystania białka niż świnie 
lekkie, z powodu niskiej zdolności do zatrzymywania azotu przy wyższej masie ciała (Tabela 3.30). Od 
momentu, gdy odchowanie i tucz odbywają się oddzielnie, nadrabiany jest wkład (77-78 %)  
w eliminowaniu azotu w odchodach, a środki zaradcze stosowane włącznie z dietą poprawiającą 
równowagę tego czynnika muszą opierać się na tej samej kategorii. Współczynnik azotu 
wydzielonego/wchłoniętego jest zasadniczo wysoki dla warchlaków i tuczników, np. dla fermy  
o zamkniętym cyklu produkcyjnym wynosi około 65 %. 
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Faza wzrostu (kg) Bilans azotu 

(g/szt./dzień) 40-80 80-120 120-160 
Azot wchłonięty 40,9 69,3 61,3 
Azot wydalony 25,3 45,7 40,7
Zdolność do zatrzymywania azotu (%) 
 (Azot wydzielony/wchłonięty) 61,9 65,9 66,4 

Tabela 3.30. Zdolność do zatrzymywania azotu w różnych fazach rozwoju tuczników  
(dane z Włoch) [59, Włochy, 1999] 
 
Stosowana metoda tuczu jest bardzo ważna. Podczas gdy we Włoszech stosuje się 1,5 okresu tuczu,  
w innych krajach UE okres ten wynosi 2,5-3 cykli, w zależności od systemu chowu, prowadząc do 
osiągnięcia masy między 90 a 120 kg. Związane z tym roczne poziomy wydzielania azotu wynoszą 
między 10,9 a 14,6 kg azotu na powierzchnię zajmowaną przez 1 zwierzę [102, ID - Lelystad, 2000]. 

 

 
Kraje UETuczniki Francja Dania Holandia Włochy 

Okres tuczu (kg) 28-108 30-100 25-114 40-160 
Wydzielanie (kg/szt.) 4,12 3,38 4,32 - 
Roczne wydzielanie (kg/ stanowisko) 10,3-12,36 8,45-10,14 10,8-12,96 15,4 1) 
1)  1,5 tuczonego stada/rok 

Tabela 3.31. Roczne wydzielanie azotu przez różne grupy tuczników 
[102, ID - Lelystad, 2000], [59, Włochy, 1999]  

 

Podobnie do poziomów wydzielania azotu, wydzielanie fosforu zmienia się wraz z łączną jego 
zawartością w diecie, typem genetycznym i klasą wagową zwierzęcia (patrz Tabela 3.32). 
Dostępność fosforu w diecie jest ważnym czynnikiem i środki zaradcze do jej poprawy (fitaza) 
powodują zmniejszoną emisję fosforu w odchodach. Porównując różne kategorie trzody chlewnej, 
zdolność do zatrzymywania fosforu jest najwyższa u warchlaków. 

Wydalanie   
 Dni Konsumpcja Zdolność do 

zatrzymywania odchody mocz łącznie % 
   

Karmienie 27 0,78 0,35 0,34 0,09 0,43 55
Zasuszenie + ciąża 133 1,58 0,24 0,79 0,55 1,34 85
łącznie/cykl 160 2,36 0,59 1,13 0,64 1,77 75
łącznie/rok 365 5,38 1,35 2,58 1,46 4,04 75

   
Prosię (1,5-7,5 kg) l) 27 0,25 0,06 0,12 0,07 0,19 75
Warchlak (7,5 - 26 kg) 48 0,157 0,097 0,053 0,007 0,06 38
Tucznik (26-113 kg) 119 1,16 2) 0,43 0,65 3) 0,08 0,73 63
 l) przy założeniu 21,6 prosiąt/lochę/rok 
 2) konsumpcja paszy 2,03 kg/dzień i 4,8 g P/kg paszy  
3) konsumpcja paszy 2,03 kg/dzień i 2,1 g pochodnych P/kg paszy 

Tabela 3.32. Przykład konsumpcji, zdolności do zatrzymywania i wydzielania fosforu wśród świń 
(kg/sztukę) [138, Holandia, 1999] 
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Obok zawartości azotu i fosforu, wydzielanie potasu, tlenku magnezu i tlenku sodu jest także istotne przy 
aplikacji nawozu, patrz Tabela 3.33. 
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 S. M. Masa 

organiczna 
Azot 

całkowity Nm Norg P2O5 K2O MgO Na2O Gęstość 
kg/m3 

Gnojowica 

Tuczniki  90 60 7,2 4,2 3,0 4,2 7,2 1,8 0,9 1040 

 (32)  (1,8) (1,1) (1,3) (1,5) (1,9) (0,7) (0,3)  

Lochy 55 35 4,2 2,5 1,7 3,0 4,3 1,1 0,6  

 (28)  (1,4) (0,8) (1,0) (1,7) (1,4) (0,7) (0,2)  

Płynna frakcja obornika 

Tuczniki  20-40 5 4,0-6,5 6,1 0,4 0,9-2,0 2,5-4,5 0,2-0,4 1,0 1010 

Lochy 10 10 2,0 1,9 0,1 0,9 2,5 0,2 0,2  

Obornik 

Świnie (słoma) 230-250 160 7,0-7,5 1,5 6,0 7,0-9,0 3,5-5,0 0,7-2,5 1,0  

Nm � azot metaboliczny 
Norg � azot organiczny 

Tabela 3.33. Średni skład nawozu i odchylenie standardowe (w nawiasach) w kg/1000 kg odchodów 
[27, IKC Veehoudreij, 1993], [49, MAFF, 1999] 
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3.3.2. Emisje z budynków dla zwierząt 
Po odchodach emisje gazowe są głównymi emisjami z budynków dla zwierząt. Kluczowymi emisjami do 

powietrza są amoniak, odór i kurz. Powstawanie kurzu jest istotne, jako że może on być dużą 

uciążliwością dla zwierząt i ludzi, odgrywa także ważną rolę jako nośnik odorów i woni. Poziom  

i zmienność emisji do atmosfery są zależne od wielu czynników, które mogą także oddziaływać na siebie 

wzajemnie. Do tych czynników należą: 

• system utrzymania i system gromadzenia odchodów  
• system wentylacji i wydajność wentylatorów  
• system grzewczy i temperatura wewnątrz budynku 
• ilość i jakość nawozu, która jest zależna od: 

- strategii żywienia 
- składu pasz  
- poziomu białka  
- rodzaju ściółki 
- systemu pojenia  
- liczby zwierząt. 

W następnych rozdziałach będą prezentowane poziomy emisji różnych substancji do atmosfery  
z budynków dla drobiu i świń. Generalnie najniższe poziomy uzyskuje się przy stosowaniu dodatkowych 
technik oczyszczania (na wylocie) np. przy użyciu chemicznej płuczki. 

Emisje z budynków dla świń i drobiu badano głównie pod kątem amoniaku (Tabela 3.30), a z innych 
budynków (szklarnie) badano emisje metanu, tlenku azotu (N2O), poświęcając im więcej uwagi  
[140, Hartung E. i G. J. Monteny, 2000]. Amoniak i metan pochodziły głównie z procesów 
metabolicznych u zwierząt i w gnojowicy, głównie ze składników paszy. Tlenek azotu był wtórnym 
produktem procesu amonifikacji moczu i jest łatwo dostępny lub może być wytwarzany z kwasu 
moczowego zawartego w moczu.  

 

3.3.2.1. Emisje z budynków drobiarskich  
Wielkości emisji z budynków dla drobiu przedstawia Tabela 3.34. Dużo danych związanych było  
z emisją amoniaku. Jeśli stwierdzano koncentracje i emisje innych substancji, były one także 
przedstawione. 

Ilość tlenku azotu (N2O), metanu (CH4) i lotnych związków organicznych niemetanowych związana jest  
z przechowywaniem odchodów w budynku, a ich poziom w budynku może być niski, gdy odchody są 
często usuwane. Siarkowodór (H2S) generalnie występuje w niewielkich ilościach, około 1 ppm  
[59, Włochy, 1999]. 

Określenia wielkości koncentracji i wielkości emisji NH3, CO2
 i kurzu dokonano dla kur niosek 

odpowiednio: w budynkach z grzędami i z głębokim kanałem, a dla brojlerów w typowych budynkach dla 
brojlerów [129, Silsoe Research Institute, 1997]. Stwierdzono, że poziom NH3 może osiągnąć szczytową 
koncentrację (ponad 1 h) 40 ppm (g/m3) w budynkach dla brojlerów, co może być związane  
z obchodzeniem się ze ściółką. Poziomy emisji NH3 z budynków dla brojlerów w Holandii przedstawiono 
w Tabeli 3.34 [179, Holandia, 2001]. 

Poziomy NO2, CH4 uzyskane w badaniach Instytutu z Silsoe były nieznacznie wyższe niż w powietrzu. 
Poziom osiadającego kurzu wahał się od 2 do 10 mg/m3, a kurzu lotnego od 0,3 do 12 mg/m3. Jest on 
wysoki w porównaniu z limitami długoterminowej ekspozycji ludzi na kurz lotny, które wynoszą  
10 mg/m3, a dla zwierząt 3,4 mg/m3. Większa wymiana powietrza zmniejsza koncentrację emisji  
[129, Silsoe Research Institute, 1997]. 

Generalnie większe zapylenie występuje w chowie ściółkowym niż w klatkowym. Dopóki kurz jest 
nośnikiem części emisji gazowych, wyższe poziomy składników gazowych, jak CH4 i NO2 są związane  
z systemami chowu na ściółce. 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

128 

Dane te zostały potwierdzone w badaniach [140, Hartung E. i G. J. Monteny, 2000]. Poziomy emisji 

stwierdzone w ekspertyzie wykazują dużą zmienność: od 10 razy większej w tabeli do poziomów, które 

nie były wykrywalne lub nieznacznie przekraczały koncentrację w otoczeniu.  

 

Kurz 1) Drób NH3 CH4 
1) N2O 1) osiadający lotny 

Kury nioski 0,010-0,386 0,021-0,043 0,014-0,021 0,03 0,09 
Brojlery 0,005-0,315 0,004-0,006 0,009-0,024 0,119-0,182 0,014-0,018 
Indyki 0,190-0,68 
Kaczki 0,210 
Perlice  0,80 

 
brak danych 

 
0,015 2) 

 
brak danych 

1) średnie wyniki pomiarów [129, Silsoe Research Institute, 1997] 
2) średnie zarejestrowane we Włoszech dla każdego gatunku drobiu 

Tabela 3.34. Wskazania poziomów emisji z budynków drobiarskich (kg/szt./rok)  
[26, LNV, 1994], [127, Włochy, 2001], [128, Holandia, 2000] [129, Silsoe Research Institute, 1997], 
[179, Holandia, 2001] 

 

3.3.2.2. Emisje z budynków dla świń 
Wiele czynników decyduje o poziomie emisji z budynków dla trzody chlewnej, lecz niełatwo określić je 
ilościowo, gdyż podlegają dużej zmienności. Skład paszy i jej struktura, technika żywienia i pobór wody 
mają istotne znaczenie. Warunki klimatu oraz poziom techniczny wyposażenia budynku powodują dalsze 
zmienności. Z rozwagą należy interpretować bezwzględne poziomy emisji. Wyniki przedstawiono  
w Tabeli 3.35. Poziomy emisji odnoszą się do różnych technologii stosowanych w chlewniach i na 
różnych obszarach. Dane dotyczące poziomu CH4 i N2O są wynikiem inwentaryzacji, która stwierdza, że 
dane dla budynków dla świń są mierzalne. Tylko niektóre dane były osiągalne i mogą być stosowane  
w ograniczonym zakresie. Odnotowane dane istotnie się różniły, a w tabeli podano jedynie stany 
najniższe i najwyższe.  

Badania wykazały, że usytuowanie obszarów pojenia i żywienia zwierząt, społeczne zachowania  
w grupach zwierząt oraz reakcje na zmiany klimatyczne mają wpływ na oddawanie odchodów, a tym 
samym na poziom emisji. Dla przykładu, pełne lub częściowo zarusztowane podłogi, wzrost temperatury 
skłaniają zwierzęta do poszukiwania chłodu poprzez leżenie w odchodach, na niezarusztowanej części 
podłogi, co powoduje rozprzestrzenianie się nawozu, tym samym wzrost emisji. W innym przykładzie,  
w kojcu do grupowego utrzymania macior, zaprojektowanym z podziałem na obszary funkcjonalne 
zaobserwowano, że należy zadbać o dostęp do różnych stref przy zachowaniu społecznego porządku, 
zabezpieczając młodym loszkom swobodny i łatwy dostęp do nich, aby starsze maciory nie blokowały 
wąskich przejść do strefy żywienia i strefy gnojowej. Gdy kojec jest niewłaściwie zaprojektowany, 
młodsze lochy zaczynają oddawać odchody poza strefą zarusztowaną, co powoduje wzrost emisji 
amoniaku.  

 

 

Kategoria  System chowu NH3 
1) CH4 2) N2O 2) 

Krycie/ciąża  0,4 21,1 brak danych Maciory 
Po wyproszeniu  0,8-9,0 brak danych brak danych 

Warchlaki <30 kg  0,06-0,8 3,9 brak danych 
Całkowite ruszty 1,35-3,0 2,8-4,5 0,02-0,15 
Częściowe ruszty 0,9-2,4 4,2 i 11,1 0,59-3,44 

 
Tuczniki  

 
>30 kg 

Pełna podłoga i ściółka  2,1-4 0,9-1,1 0,05-2,4 
1) najniższe poziomy NH3 (filtry na wylocie) 
2) obserwacje min/ max poziomów emisji 
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Tabela 3.35. Zakres emisji z systemów utrzymania świń (kg/miejsce/rok) [10, Holandia, 1999],  
[59, Włochy, 1999], [83, Włochy, 2000], [Dania, 2000], [140, Hartung E. i G. J. Monteny, 2000] 

 
3.3.3. Emisje z zewnętrznych magazynów nawozu 

Przechowywanie stałego nawozu i gnojowicy jest źródłem emisji amoniaku, metanu oraz innych 
składników odoru. Płyn wypływający z pryzmy nawozowej na polu należy też rozpatrywać jako 
źródło emisji. Emisje ze składowanego nawozu zależą od następujących czynników: 

• chemicznego składu nawozu/gnojowicy  
• cech fizycznych (% suchej masy, pH, temperatura) 
• powierzchni emitującej 
• warunków klimatycznych (temperatura, opady) 
• stosowania przykryć. 

Najważniejszymi czynnikami są procentowy udział suchej masy i zawartości składników 
odżywczych (N), które zależą od systemu żywienia. Dodatkowo wyposażenie techniczne budynków, 
którego celem jest redukcja emisji w czasie gromadzenia i przechowywania odchodów i gnojowicy, 
może także wpływać na skład odchodów.  

Fizyczne cechy gnojowicy świńskiej generalnie wpływa na niską emisję azotu. Na gnojowicy 
świńskiej nie tworzy się kożuch, ponieważ większość suchej masy z nawozu kieruje się bliżej dna 
zbiornika na gnojowicę. Początkowo NH3 ulatnia się z wierzchniej warstwy gnojowicy, lecz później 
zubożała powierzchnia gnojowicy blokuje parowanie. Stosunkowo mało azotu jest emitowane i 
niektóre źródła donoszą o odparowywaniu około 5-15 % (średnio 10 %) z głębszych poziomów. 
Niskie parowanie jest prawdopodobnie powodowane obojętnym odczynem pH. Mieszanie 
gnojowicy wywołuje podnoszenie suchej masy do powierzchni, co zwiększa parowanie NH3, stąd 
powstają szczytowe poziomy emisji  
w powietrzu.  

Określenie ilościowe jest trudne, co wynika z małej liczby danych. Generalnie zaleca się 
przedstawianie współczynnika emisji w kg/sztukę/rok lub w % azotu traconego z odchodów czasie 
średniego okresu przechowywania. 

Niektóre techniki przechowywania przedstawiono w Tabeli 3.36, wraz z danymi poziomów emisji.  

 
Czynnik 

kg/szt./rok 
Straty 

% Gatunek Technika przechowywania nawozu i 
gnojowicy NH3 NH3 

Drób Otwarty magazyn obornika  0,08 brak danych 
Świnie  Obornik na pryzmie  2,1 20-25 
 Przechowywanie moczu  brak danych 40-50 
 Gnojowica w zbiornikach 

naziemnych  
2,1 10 

 Gnojowica w lagunach  brak danych 10 

Tabela 3.36. Emisje NH3 dla różnych technik przechowywania odchodów 
[127, Włochy, 2001] 

 
 

3.3.4. Emisje z procesu obróbki nawozu 
Z różnych powodów odchody są przerabiane na farmie, a niektóre z technik opisano w Rozdziale 4, 
łącznie z raportem na temat ich wpływu na środowisko. O ile dane były dostępne, rejestrowano 
poziomy konsumpcji i emisji, specyficzne dla warunków, w których je uzyskano.  

Ilości nawozu i gnojowicy zmieniają się wraz z liczbą zwierząt na farmie. Stosowano różne dodatki 
wpływające na poprawę reakcji chemicznych lub reagujących z niepożądanymi składnikami  
w reagującym substracie. Może to powodować emisje do wody lub powietrza.  
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W czasie obróbki nawozu, jego płynne frakcje mogą powstawać w ilościach zagrażających wodom 
powierzchniowym. Odory mogą się pojawiać w wyniku niekorzystnych procesów zachodzących  
w nawozie, mimo że celem wielu technik jest redukcja odorów. Spalanie emituje pył i inne gazy 
spalinowe. Technika polegająca na stosowaniu reaktora biogazu tworzy gazowe mieszaniny, które 
mogą być używane do ogrzewania i w silnikach, z których są jednak emitowane gazy wydechowe.  

 

 

3.3.5. Emisje z aplikowania nawozu  
Poziom tych emisji zależy od składu chemicznego gnojowicy i nawozu oraz od sposobu ich 
traktowania. Skład chemiczny jest zmienny i zależy od żywienia jak również od metody i czasu 
składowania oraz obróbki, jeśli była stosowana przed aplikacją. Wartości składników nawozu, 
takich jak N i K2O, będą niższe dla obornika składowanego przez długi okres na płycie gnojowej. 
Gnojowica może być rozcieńczona przez wody opadowe i wodę używaną do mycia, co powoduje 
wzrost jej objętości, ale zmniejsza się zawartość suchej masy. 

Aby uzyskać reprezentatywne dane dotyczące nawozu do aplikacji, konieczne jest pobranie wielu 
próbek. Analiza dotyczy zawartości suchej masy, całkowitej ilości N, P, K, S i Mg. Również azot 
amonowy jest mierzony, tak samo jak azot azotanowy w dobrze przerobionym oborniku, a kwas 
moczowy w nawozie drobiowym. Ilości wyrażone są w kg suchej masy, lub w kg/tonę obornika, lub 
w kg/m3 gnojowicy.  

Azot jest obecny w nawozach w formie mineralnej i organicznej. Azot mineralny najczęściej 
występuje jako azot amonowy, jest łatwo dostępny dla roślin i może być utracony do atmosfery 
jako gazowa forma amoniaku. Przemiana azotu amonowego w azotanową formę azotu w glebie 
powoduje kolejne straty  
w czasie wypłukiwania azotanów i denitryfikacji [49, MAFF, 1999]. 

Są dwa główne źródła strat, zmniejszające stopień dostępności azotu dla rolniczego wykorzystania 
na polu po aplikacji nawozu i są one omówione poniżej: 
• ulatnianie amoniaku 
• wymywanie azotanów. 
 

 

 

3.3.5.1. Emisje do atmosfery 

W Tabeli 3.37 przedstawiono wiele czynników, które mają wpływ na emisje amoniaku do 
atmosfery podczas aplikacji nawozów po polu.  
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Czynnik Charakterystyka Wpływ 

Gleba pH  niskie pH wpływa na niższą emisję 
 wydajność wymiany 

kationów gleby (WWK) 
wysoka WWK prowadzi do niższej emisji  

 wilgotność gleby niejednoznaczny 
Czynnik 
klimatyczny 

temperatura  Wyższa temperatura powoduje wyższą emisję 

 Opady atmosferyczne Powodują rozcieńczanie i lepszą infiltrację, a tym samym 
niższą emisję do atmosfery, ale wyższą do gleby 

 prędkość wiatru wyższa prędkość oznacza wyższe emisje  
 wilgotność powietrza niskie poziomy dają wyższe emisje  
Organizacja, 
zarządzanie  

metoda aplikacji  techniki o niskiej emisji  

 typ nawozu  zawartość suchej masy, pH, koncentracja NH3 wpływa na 
poziom emisji 

 czas i aplikowana dawka  ciepła, sucha, słoneczna i wietrzna pogoda jest niewskazana, 
zbyt wysokie dawki wydłużają czas infiltracji  

Tabela 3.37. Czynniki wpływające na poziomy emisji amoniaku do atmosfery w czasie aplikowania do 
gleby [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 

 

Jeśli obornik i nawóz drobiowy są pozostawione na polu przed ich zaaplikowaniem do gleby, to z 
tych powierzchni straty do atmosfery dostępnego dla roślin azotu w postaci amoniaku wynoszą 
odpowiednio 65 % i 35 %. W przypadku gnojowicy zawartość suchej masy ma istotny wpływ na 
straty amoniaku np.  
w gnojowicy o zawartości 6 % suchej masy traci się około 20 % więcej azotu niż z gnojowicy o 2 % 
zawartości suchej masy [49, MAFF, 1999].  

 

 

3.3.5.2. Emisje do gleby i wody gruntowej 

Duże ilości azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) w żywieniu zwierząt są wydalane w odchodach i 
moczu. Nawozy zawierają przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe oraz inne składniki, jak 
siarka (S), magnez (Mg) i mikroelementy. Z wielu powodów nie wszystkie z nich mogą być 
przyswojone, a niektóre mogą powodować zanieczyszczenie środowiska. 

Można wyróżnić dwa typy zanieczyszczeń: �miejscowe� i �rozproszone�. Miejscowe 
zanieczyszczenia wody mogą występować poprzez bezpośrednie zanieczyszczenie strumienia, przez 
przelanie się zbiornika na gnojowicę lub jego pęknięcie, wymycie lub gdy tuż po aplikacji do gleby 
spadnie obfity deszcz. Rozproszone zanieczyszczenia wpływają na wodę i atmosferę i w 
przeciwieństwie do zanieczyszczeń miejscowych ich stwierdzenie nie jest łatwe. Wynikłe 
zanieczyszczenia związane są z zabiegami rolniczymi prowadzonymi w większej skali i przez 
dłuższy okres czasu aniżeli z pojedynczymi akcjami/wydarzeniami i mogą mieć długoterminowy 
wpływ na środowisko. 

Z emisji rolniczych [%, VMM, 1996] do gleby i wód gruntowych najważniejsze są emisje N i P. 
Procesy powodujące rozprzestrzenianie się N i P to: 
• dla N � wymywanie, denitryfikacja (NO2, NO, N2) i przenikanie 
• dla P � wymywanie i przenikanie 
• akumulacja N i P w glebie. 

W latach 1993/1994 ilość wytwarzanych w krajach UE odchodów z produkcji zwierzęcej, wyrażana  
w dawce N, zmieniała się od poniżej 50 kg N/ha (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Finlandia  
i Szwecja) do ponad 250 kg N/ha (Belgia i Holandia). Jest to wynikiem nadprodukcji nawozu 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

132 

organicznego, szczególnie na terenach o dużej liczbie utrzymywanych świń i drobiu. Nadwyżka 
azotu różniła się między krajami członkowskimi od -3 kg N/ha (Portugalia) do 319 kg N/ha 
(Holandia). Nadwyżka w Portugalii była ujemna odkąd wychwytywanie azotu przez rośliny 
uprawne było oceniane jako przekraczające poziom wejściowy dostępny dla roślin. W latach 
1993/1994 produkcja nawozów  
w Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Luksemburgu i Holandii przekroczyła średni poziom dla 
krajów  
UE-15 dla całego inwentarza (61 kg N/ha). Średnia dla świń i drobiu wyniosła około 15 kg N/ha 
(Tabela 3.38). Na około 22 % powierzchni poziom ten przekroczył 100 kg N/ha, ale tam 
występowała koncentracja produkcji drobiu i świń [77, LEI, 1999]. 

Po roku 1997 jednostka �DG Environment� składała raport dotyczący ilości produkowanego przez 
zwierzęta nawozu organicznego, wyrażonej w produkcji azotu całkowitego (Tabela 3.38). Raport 
pokazał, że głównym źródłem nawozu nie są świnie i drób, lecz inne zwierzęta (głównie bydło). 

 
Produkcja azotu/zwierzę (%) Członek UE 

Świnie (%) Drób (%) Inne (%) 
Ogółem azot 
(1000 ton) 

Austria 20,3 4,7 75 158,6 
Belgia 23,1 5,9 71 273,5 
Dania 39,0 3,6 57,4 241,8 
Finlandia 15,4 2,9 81,7 81,5 
Francja 8,4 10,1 81,5 1639,0 
Niemcy 17,0 4,3 78,7 1288,5 
Grecja 4,1 8,0 87,9 201,7 
Irlandia  2,9 1,2 95,9 517,8 
Włochy 10,8 10,2 79 695,7 
Luksemburg 4,3 0,2 95,5 14,1 
Holandia  22,8 9,4 67,8 490,9 
Portugalia 15,0 10,6 74,4 136,8 
Hiszpania  22,1 6,1 71,8 771,0 
Szwecja  13,8 4,2 82 141,3 
Wielka Brytania  6,2 6,6 87,2 1132,6 
UE - 15 13,5 6,9 79,6 7784,9 

Tabela 3.38. Obciążenie azotem z odchodów przez inwentarz (1997) 
[205, EC, 2001], z odniesieniem do Eurostat, ERM, AB-DLO, JRC CIS 

 

 

3.3.5.3. Emisje N, P i K do wód powierzchniowych  

Emisje do wód powierzchniowych są następstwem wymywania i przesączania. Wymywanie N jest 
najwyższe w zimie i na glebach piaszczystych. Jest to wyraźnie widoczne przy aplikowaniu nawozu 
jesienią i przy nieobsianych zimą polach. Straty P poprzez przenikanie powierzchniowe tuż po 
zadaniu nawozu następują, gdy pojemność infiltracyjna gleby jest przekroczona lub gdy P 
związany  
w cząsteczkach gleby jest wypłukiwany. Jest to szczególnie prawdopodobne, gdy po aplikacji 
nawozu na polu spadnie ulewny deszcz, lub gdy gleba jest przesiąknięta [208, Wielka Brytania, 
2001].  
Na glebach z małą zawartością materii organicznej wystąpi to rzadko.  

 

 

3.3.5.4. Emisje metali ciężkich  
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Według definicji metale ciężkie mają gęstość wyższą niż 5 g/cm3. Do tej grupy należą niezbędne 
mikroelementy: Cu, Cr, Fe, Mn, Ni i Zn, ale też Cd, Hg i Pb, które nie są niezbędne. Poza określoną 
koncentracją właściwą dla danego gatunku, te metale są toksyczne dla mikroorganizmów, zwierząt  
i roślin, ale również może występować ich niedobór.  

Jest kilka źródeł odpowiedzialnych za podaż metali ciężkich do ekosystemu rolnego, są to: 

 

 
• źródła lokalne np. wietrzejące skały 
• osady z atmosfery 
• stosowanie nawozów, pestycydów i nawadnianie 
• nawozy sztuczne 
• materiały wtórne, jak ścieki, kompost 
• osady rzeczne 
• import pasz 
• dodatki paszowe i leki dla zwierząt. 

Niemieckie badania dotyczące metali ciężkich wykazały, że najważniejszymi źródłami metali 
ciężkich były opady z atmosfery (Cd, Pb, Zn) oraz nawozy organiczne (Cr i Cd) i tzw. emisje 
rozproszone  
z nawozu zwierzęcego (Cu i sole Zn). 

Określenie ilościowe jest utrudnione, a danych brakuje. W Tabelach 3.39 i 3.40 przedstawiono 
kolejne poziomy w produkcji świń i drobiu zależnie od źródła. Liczba obserwacji była różna i jej 
nie wyszczególniono. W niektórych przypadkach odnotowywano tylko dwie wartości średnie. 
Interesujące jest, że zwłaszcza przy gnojowicy świńskiej stwierdzono wysoki poziom miedzi i cynku, 
co przypisywano dodatkom paszowym (Cu i sole Zn). 

  
Metale ciężkie 

(mg/kg suchej masy) 
 

Rodzaj nawozu 
Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Gnojowica świńska  0,50-1,8 2,2-14,0 250-759 11-32,5 7,0-18,0 691-1187 
Obornik świński 0,43 11,0 740 13 - 1220 
Nawóz od niosek (wilgotny) 0,2-0,3 <0,1-7,7 48-78 7,1 i 9,0 6,0 i 8,4 330-456 
|Nawóz od niosek (suchy)  - 32 i 50 - - 192-300 

Tabela 3.39. Koncentracja metali ciężkich w gnojowicy i nawozie suchym  
[101, KTLB, 1995] 

 

 
mg/kg s. m. Rodzaj 

nawozu 
pH kg/1000 

kg s. m. Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
Gnojowica świńska  8,5 94,2 0,60 12,1 603,0 23,4 <0,5 1285,0 
Gnojowica świńska 7,9 107,9 0,60 11,3 580,8 22,3 �� 1164,0 
Gnojowica świńska 8,9 99,6 0,63 7,6 292,0 21,9 �� 861,6 
Gnojowica świńska 7,5 68,5 <0,5 8,3 210,4 29,2 �� 747,8 
Gnojowica świńska 6,9 95,3 <0,5 19,8 203,8 24,9 �� 1447,0 
Gnojowica świńska 7,9 45,4 <0,5 8,3 290,0 22,0 �� 955,3 
Gnojowica świńska 7,9 35,4 <0,5 14,3 720,5 26,7 �� 2017,0 
Gnojowica świńska 8,4 40,5 0,86 12,3 1226,0 25,4 �� 2017,0 
Gnojowica świńska 8,4 39,3 0,51 11,3 398,1 26,6 �� 1666,0 
Gnojowica świńska 8,0 86,9 <0,5 12,4 258,1 22,9 �� 1159,0 
Nawóz od niosek 7,2 722,4 <0,5 <0,5 99,3 14,5 �� 1171,0 
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Nawóz od niosek 6,5 473,1 �� 6,3 48,4 14,5 �� 543,3 
Nawóz od brojlerów 6,4 540,1 �� <0,5 147,1 7,7 �� 465,9 
Nawóz od brojlerów 6,0 518,0 �� �� 132,4 16,5 �� 454,2 
Nawóz od brojlerów 6,3 816,6 �� �� 53,8 16,9 �� 279,9 

Tabela 3.40. Koncentracja metali ciężkich w gnojowicy i suchej masie [174, Belgia, 2001],  
z odniesieniem do Bodemkundige Dienst Belgie, 2001 

Te poziomy uznawane są jako potencjalne emisje do gleby podczas nawożenia pól. Względny wkład 
zależy od wystąpienia innych czynników wspomnianych powyżej. Dla sytuacji w Niemczech 
oszacowano obciążenie metalami ciężkimi w wyniku nawożenia nawozem świńskim i kurzym, patrz 
Tabela 3.41. 

 
Metale ciężkie 

(g/ha/rok) 
Rodzaj 
nawozu 

Produkcja 
(106 ton s. m.) Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Gnojowica świńska 1,6 0,09 0,9 38,15 1,76 1,01 88,33 
Obornik świński 2,0 0,05 1,3 87,32 1,53 0,00 143,95 

Nawóz od niosek (wilgotny) 0,3 0,00 0,14 1,07 0,14 0,13 7,01 

Tabela 3.41. Szacowany roczny udział metali ciężkich z nawozu świńskiego i drobiowego  
w Niemczech [101, KTLB, 1995] 

  

3.3.6. Emisje odoru  

Źródła emisji odoru powstają w wyniku działań opisanych w poprzednich rozdziałach. Udział 
poszczególnych źródeł w całkowitej emisji odorów w gospodarstwie jest różny i zależy od 
czynników takich jak zasadnicze utrzymanie terenu, skład nawozu i techniki stosowane przy 
obchodzeniu się  
i magazynowaniu nawozu. Emisja odoru mierzona jest w europejskich jednostkach odoru (OUe). 
Odkąd dokonuje się badań emisji odorów, w różnych źródłach cytowano dane z doświadczeń z 
niskobiałkowym żywieniem świń.  

 
Emisje Dieta niskobiałkowa Typowa dieta białkowa 

Jednostka odoru (OUe/sekundę) 371 949 
H2S (mg/sekundę) 0,008 0,021 

Tabela 3.42. Wyniki badań poziomów emisji odoru z gnojowicy świńskiej 
Źródło: różne komentarze Technicznej Grupy Roboczej 

 

 

3.3.7. Hałas 
Hałas pochodzący z obiektów prowadzących intensywną produkcję zwierzęcą jest lokalnym 
problemem  
i musi być poddany analizie, zwłaszcza w sytuacji, gdy jednostkę zlokalizowano w pobliżu obszaru 
zabudowanego. Na farmie wysoki poziom hałasu może wpływać na kondycję i produkcję zwierząt, 
jak również uszkadzać słuch personelu. 

Ekwiwalent ciągłego hałasu (Laeq) jest jednostką stosowaną do oceny poziomu hałasu na farmach, 
odkąd możliwe jest porównywanie źródeł hałasu o różnej intensywności, bądź gdy hałas jest 
nieregularny. 
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Nie stwierdzono typowych poziomów hałasu. Równoważny poziom hałasu pojawiający się w danym 
miejscu jest kombinacją różnych rodzajów działalności, przedstawionych w Tabelach 3.43 i 3.44, 
włącznie z poprawką dla czasu jego trwania. Różne kombinacje aktywności będą oczywiście 
prowadzić do osiągania różnego poziomu hałasu równoważnego. 

Odgłos tła to hałas, którego można doświadczyć w środowisku np. wokół obiektu dla drobiu. 
Obejmuje on ruch drogowy, świergot ptaków, odgłosy samolotów itp., a może także zawierać 
hałasy występujące wewnątrz obiektu dla drobiu. 

Żeby uwzględnić wszystkie zmienne i przerywane hałasy, poziom hałasu tła (LA90) jest ustalony na 
poziomie, który jest przekroczony przez 90 % czasu pomiaru. Tło hałasu zmienia się w czasie doby  
w wyniku zmian w aktywności. Typowy całodobowy poziom hałasu tła dla obszarów wiejskich 
wynosi 42 dB, lecz może obniżyć się poniżej 30 dB w godzinach porannych. 

Ostateczny wpływ na obiekty wrażliwe w sąsiedztwie zależy od wielu czynników. Na przykład 
ukształtowanie powierzchni, obiekty odbijające dźwięki, konstrukcja odbiornika i liczba źródeł 
hałasu determinują poziom natężenia dźwięku, który jest mierzony. W kolejnych tabelach 
przedstawiono poziomy natężenia dźwięku dla kilku źródeł, zmierzonych na źródłach bądź w ich 
pobliżu. Natężenie dźwięku maleje zazwyczaj wraz z oddalaniem się od fermy.  

Dane należy analizować jako przykłady powstałe w określonych warunkach. Całkowite poziomy 
hałasu będą różne w zależności od zarządzania farmą, liczby i gatunku zwierząt oraz wyposażenia 
technicznego.  

 

 

3.3.7.1. Źródła i emisje na fermach drobiu 

Źródła hałasu w obiektach dla drobiu są związane z: 

• inwentarzem (ptactwo) 
• budynkami 
• produkcją i obchodzeniem się z paszą 
• organizacją usuwania nawozu. 

Typowe źródła hałasu dla określonych działalności są pokazane w Tabeli 3.43. Poziomy natężenia 
dźwięków uzyskano dla źródła dźwięku lub w jego pobliżu.  

 

 
Źródło 
hałasu 

Czas 
trwania

Częstość 
występowania

Aktywność 
dzień/noc 

Poziom hałasu 
dB(A) 

Stały 
równoważnik 

Laeq dB(A) 
Wentylatory w budynku stałe cały rok dzień i noc 43  
Zadawanie paszy  

1 godz. 
2-3 razy 

co tydzień 
 

dzień 
92 

(na 5 metrach) 
 

Sprzęt 
rozdrabniający/mieszający 

- wewnątrz budynku 
- zewnątrz budynku  

    
90 
63 

 

Dostawa paliwa 2 godz. 6-7 razy w 
roku 

dzień   

Generator bezpieczeństwa 
(rezerwowy) 

2 godz. co tydzień dzień   

Chwytanie brojlerów 6 godzin
do 56 
godz. 

6-7 razy w 
roku 

rano/noc  57-60 

Czyszczenie hali (po 
brojlerach) 

     

1. Usuwanie nawozu 1-3 dni 6-7 razy w dzień   
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roku 
2. Mycie mechaniczne  1-3 dni rok  88 

(na 5 metrach) 
 

Czyszczenie 
(kury nioski) 

     

1. Usuwanie nawozu do 6 dni corocznie dzień   
2. Mycie mechaniczne  1-3 dni   88 

(na 5 metrach) 
 

Tabela 3.43. Typowe źródła hałasu i przykład poziomów hałasu w obiektach dla drobiu 
[68, ADAS, 1999] i [26, LNV, 1994] 

 
 
 
3.3.7.2. Źródła i emisje na fermach świńskich  

Źródła hałasu w obiektach dla świń są związane z: 

• inwentarzem  
• budynkami 
• produkcją i obchodzeniem się z paszą 
• organizacją usuwania nawozu. 

Typowe źródła hałasu dla określonych działalności są pokazane w Tabeli 3.44. Poziomy natężenia 
dźwięków uzyskano dla źródła dźwięku lub w jego pobliżu.  

 
Źródło 
hałasu 

Czas 
trwania 

Częstość 
występowania 

Aktywność 
dzień/noc 

Poziom hałasu 
dB(A) 

Stały 
równoważnik 

Laeq dB(A) 
Normalny poziom w 
budynkach 

stałe stała dzień i noc 67  

Żywienie 
• świń 
• macior  

1 godz. dzienna dzień  
93 
99 

 
87 
91 

Przygotowanie paszy 3 godz. dzienna dzień i noc 90 (wewnątrz) 
63 (na zewnątrz) 

85 

Przemieszczanie stada  2 godz. dzienna dzień 90-110  
Zadawanie paszy  2 godz. tydzień dzień 92  
Czyszczenie i usuwanie 
nawozu 

2 godz. dzienna dzień 88 (85-100)  

Aplikacja nawozu 8 godz. 
/dzień 
2-4 dni 

okresowo/tydzi
eń 

dzień 95  

Wentylatory  stałe stała dzień i noc 43  
Dostawa paliwa  2 godz. co 2 tygodnie dzień 82  

Tabela 3.44. Typowe źródła hałasu i przykłady hałasu w chlewniach 
[68, ADAS, 1999] i [26, LNV, 1994] 

 

 

3.3.8. Ilościowe określanie innych emisji 
Wielkości i skład odpadów z ferm świń i drobiu różnią są znacząco. Brak jest danych 
reprezentatywnych, dotyczących kategorii przedstawionych w Rozdziale 2.10. Szacunkowe dane w 
skali kraju przedstawiła Wielka Brytania [147, Bragg S, i Davies C., 2000].  



Rozdział 4 

Intensywny Chów Drobiu i Świń 
137

Strumień odpadów z opakowań generowany na farmach to około 44 tys. ton/rok, z których 32 tys. 
ton to plastik (tj. polietylen i polipropylen).  

Emisja ścieków wodnych jest trudna do oszacowania, gdyż jest ona częścią gnojowicy. Ilość 
brudnej wody różni się w zależności od ilości opadów atmosferycznych i wody do mycia. Poziom 
BZT (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) określa się na poziomie 1000-5000 mg/l [44, MAFF, 1998]. 

Podsumowując, dane dotyczące emisji z produkcji zwierzęcej, prowadzonej w typowych 
warunkach fermy są albo niewystarczające albo są niedostępne w tym opracowaniu. Większość 
danych dotyczy emisji amoniaku do powietrza lub potencjalnej emisji z obornika do gleby i wód 
gruntowych. Pomiar emisji z obiektów o intensywnej produkcji zwierzęcej jest trudny i wymaga 
czytelnych protokołów, tak aby było możliwe porównanie zebranych danych w różnych krajach UE 
i przy różnych warunkach produkcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DLA OKREŚLENIA BAT 
 

Ten rozdział opisuje techniki, które należy rozpatrywać jako najbardziej odpowiednie do określania BAT. 
Wprowadza on podstawowe informacje do określania najlepszych dostępnych technik (BAT) w sektorze 
intensywnej produkcji zwierzęcej, podlegającego IPPC (Rozdział 5). Nie jest to wyczerpujące i inne 
techniki bądź ich kombinacje mogą być stosowane. Nie zamieszczono technik uważanych za przestarzałe. 
Ponadto rozdział ten nie zawiera wszystkich systemów i technik stosowanych w intensywnej produkcji 
zwierzęcej, a opisanych w Rozdziale 2. 

Każda sekcja tego rozdziału opisuje systemy lub techniki w kolejności przedstawionej w Rozdziale 2 i 3. 
Jakkolwiek, nie jest możliwe określenie alternatywnych technik redukcji dla każdej technologii 
zastosowanej na fermie. Jeśli jest to możliwe, systemy produkcyjne i techniki będą opisane przy użyciu 
formatu przedstawionego w Tabeli 4.1.  

 
Sekcja  Typ informacji  

Opis Opis techniczny, (jeśli nie był zawarty w Rozdziale 2) 
Korzyści 
środowiskowe  

Główny wpływ na środowisko, osiągnięte wartości emisji i współczynniki 
wydajności. Korzyści dla środowiska określonej techniki w porównaniu 
z innymi technikami.  

Interakcje  Jakiekolwiek negatywne czynniki uboczne lub wady spowodowane przez 
zastosowanie określonej techniki.  
Problemy środowiskowe wynikające z zastosowanej techniki w porównaniu 
do innych technik oraz opis, w jaki sposób zapobiegać lub rozwiązywać te 
problemy.  
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Dane eksploatacyjne Wskaźniki zużycia (surowce, woda, energia) oraz emisje/odpady. Inne 
użyteczne informacje jak zarządzać, użytkować i kontrolować technikę 
z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.  

Zastosowalność Rozważania jak technika może być użyta w praktyce i jakie są ograniczenia 
jej użycia.  

Koszty Informacja o kosztach (roczne nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania) 
oraz oszczędności (np. ograniczenie zużycia, opłaty za odpady).  

Siła napędowa 
wdrażania 

Miejscowe warunki lub wymagania wymuszające wprowadzenie. 
Informacja o przyczynach innych niż środowiskowe (np. rynek konsumenta, 
dobrostan zwierząt, plany finansowe itp.). 

Farmy referencyjne Farmy stosujące opisywany system w Europie lub w krajach UE.  
Jeśli technika nie jest jeszcze zastosowana w Europie lub gdziekolwiek, 
dołączona jest nota w wyjaśnieniami. 

Literatura referencyjna Literatura ze szczegółowym danymi (informacjami) o zastosowanej 
technice.  

Tabela 4.1. Informacje przewidziane dla każdej techniki zawartej w Rozdziale 4 
 
 

Jak opisano w Rozdziałach 1 do 3, główny nacisk w stosowaniu środków zaradczych w intensywnej 
produkcji zwierzęcej kładzie się na redukcję emisji związanej z produkcją odchodów. Techniki, które 
mogą być stosowane przy różnych etapach procesu są powiązane. Jasnym jest to, że wprowadzenie 
środków redukujących zagrożenia na początku łańcucha produkcyjnego może wpływać na ich wyniki  
w późniejszym etapie. Dla przykładu zawartość składników podawanych paszy i strategii żywienia są 
bardzo ważne dla rozwoju zwierząt, ale jednocześnie wpływają na skład odchodów i w konsekwencji na 
emisje do atmosfery, gleby i wody z systemu utrzymania, przechowywania i aplikacji odchodów. 
Dyrektywa IPPC kładzie nacisk na zapobieganie; w związku z tym rozdział ren rozważa przede 
wszystkim zarządzenie, następnie techniki zintegrowane lub techniki �ostatniego ogniwa�.  

Ważnym jest odnotowanie, że wydajność techniki redukcji jest ściśle związana ze sposobem 
użytkowania, a łatwo stosowalny sposób redukcji może nie osiągać najwyższej wydajności. Dlatego też 
ten rozdział rozpoczyna się od opisu elementów dobrej praktyki dla zarządzania środowiskiem, przed 
zwróceniem uwagę na techniczne sposoby redukcji emisji. Aspekty dobrej praktyki rolniczej były  
w pracach [105, Wielka Brytania, 1999] i [107, Niemcy, 2001] i zostały zaprezentowane  
w Rozdziale 4.1.  

Tam gdzie to możliwe rozdział ten dostarcza informacji o technikach, które mogą być lub są już 
wprowadzone na farmach, z uwzględnieniem informacji o kosztach z nimi związanych, w kontekście,  
w którym ta technika może być efektywnie wykorzystana.  

 

4.1. Dobra praktyka rolnicza w zarządzaniu środowiskiem  
Rolnictwo, produkcja żywności i wykorzystanie rolniczego potencjału są przedmiotem zainteresowania  
i uwagi każdego. Wszystkie rodzaje organizacji są skoncentrowane na osiągnięciu i dowiedzeniu efektów 
środowiskowych. Wszystkie aktywności organizacyjne, produkty i serwisy wchodzą w interakcje, 
oddziałują na środowisko i są związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zarówno hodowcy jak i zwierząt, 
a także ze wszystkimi działaniami na fermie i jakością zarządzania systemem. Krótko mówiąc, dobre 
zarządzanie farmą oznacza koncentrowanie się na wydźwięku środowiskowym, który jest ściśle związany 
z rosnącą produkcyjnością zwierząt.  

Kluczem do dobrych praktyk jest uwzględnienie wpływu działalności na fermach świń i drobiu na 
środowisko oraz przedsięwzięcie kroków dla uniknięcia lub ograniczenia emisji bądź ich wpływu poprzez 
wybór najlepszej kombinacji technik i możliwości dla każdej strony. Celem jest stanowcze wzięcie pod 
uwagę środowiska w procesie podejmowania decyzji. Działalność, która zawiera dobre praktyki, będzie 
brała pod uwagę zagadnienia takie jak edukacja i doskonalenie, właściwe planowanie działalności, 
monitorowanie, naprawy i konserwacje, planowanie na wypadek awarii i organizacja produkcji. Osoby 
kierujące powinny być w stanie podać informacje, że system bierze pod uwagę te zagadnienia, z których 
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większość zalecanych jest w tzw. �Kodeksie Dobrych Praktyk�, opracowanym przez niektóre kraje 
członkowskie [45, MAFF, 1998; 43, MAFF, 1998; 44, MAFF, 1998], [106, Portugalia, 2000]  
i [109, VDI, 2000]. Taki postępowanie składa się z wielu kroków, podjętych przez niektóre organizacje 
dążące do formalnego uznania w ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem.  

Każda z różnych form działalności związanej z ustaleniem zarządzania na farmie może mieć potencjalny 
udział w końcowym osiągnięciu dobrego efektu środowiskowego. Dlatego ważne jest, aby był ktoś 
odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad tą działalnością. Szczególnie w większych 
przedsiębiorstwach, tym kimś nie musi być właściciel, ale np. osoba zarządzająca, która musi upewnić 
się, że: 

• uwzględniono wybór miejsca i aspekty przestrzenne, 
• edukacja i szkolenia są zdefiniowane i prowadzone, 
• działalność została właściwie zaplanowana, 
• nakłady i odpady są monitorowane, 
• procedury bezpieczeństwa są wdrożone, 
• program napraw i konserwacji jest wprowadzony. 

Zarządca z załogą powinni regularnie przeglądać i oceniać te działalności, aby zapewnić rozwój  
i poprawę. Ocena alternatywnej, nowej lub awaryjnej techniki powinna być osiągalna na tym etapie. 

 
 
 
 
 
 

4.1.1. Wybór miejsca i aspekty przestrzenne  
Często wpływ środowiskowy farm wynika z niewłaściwej organizacji przestrzennej aktywności na 
farmie. Może to prowadzić to do niepotrzebnego transportu i dodatkowych czynności oraz do emisji  
w pobliżu obszarów wrażliwych. Dobra organizacja ferm może to zrekompensować w ograniczonym 
zakresie, lecz łatwiej jest od razu więcej uwagi poświęcić planowaniu przestrzennemu działalności na 
fermie.  

Wybór i ocenę miejsca dla nowych przedsięwzięć rolniczych lub nowych instalacji na danym terenie 
należy potraktować jako część dobrych praktyk rolniczych, jeśli występuje: 
• wyeliminowanie lub ograniczenie niepotrzebnego transportu i dodatkowych działalności, 
• utrzymywanie odpowiednich odległości od wrażliwych miejsc wymagających ochrony np. od  
 sąsiadów w celu uniknięcia konfliktów związanych z uciążliwością odorów, 
• rozważanie potencjalnych możliwości rozbudowy fermy i jej możliwości produkcyjnych, 
• satysfakcjonująca ocena wymagań technicznych, budowlano-konstrukcyjnych fermy lub planu  
 przestrzennego wsi.  

Oprócz oceny technicznej należy przeanalizować miejscowe warunki meteorologiczne i topograficzne np. 
wzgórza, wzniesienia i rzeki [107, Niemcy, 2001]. 

Na przykład przy hodowli zarodowej świń lub produkcji mieszanej, obszary o niskiej emisji mogą być 
zlokalizowane bliżej wrażliwych miejsc, podczas gdy budynki o wyższej emisji winny znajdować się  
w znacznej odległości.  

Zanieczyszczenia powietrza we wrażliwych miejscach można uniknąć przez właściwe przygotowanie, 
przemieszanie lub zgrupowanie źródeł emisji w centralnym szybie wentylacyjnym. Na przykład można 
zwiększyć odległości źródeł emisji od krytycznych wrażliwych miejsc, albo przemieścić źródła emisji  
z kierunku głównie wiejących wiatrów, lub daleko usunąć zużyte powietrze przez odpowiednie rurociągi, 
zapewniające wystarczające oddalenie [159, Niemcy, 2001]. 
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4.1.2. Edukacja i szkolenia 
Obsługa fermy powinna być obeznana z systemami produkcji i właściwie przeszkolona, aby wykonywać 
zadania, za które odpowiadają. Powinni być zdolni do identyfikowania się ze swoimi zadaniami  
i pracami, za które są odpowiedzialni oraz obowiązkami reszty zespołu. To prowadzi do lepszego 
zrozumienia wpływu na środowisko i konsekwencji awarii urządzeń. Jakkolwiek obsługa może wymagać 
dodatkowych szkoleń, aby była zdolna do monitorowania tych konsekwencji. Regularne szkolenia i ich 
uaktualnianie mogą być wymagane szczególnie, gdy wprowadzane są nowe, ulepszone procedury lub 
nowy sprzęt. Rozwój pakietów szkoleniowych może wprowadzić podstawę do regularnych przeglądów  
i oceny umiejętności i kompetencji każdego pracownika. 

 

 

4.1.3. Planowanie działalności  
Większość działalności może przynosić zaplanowane korzyści i przebiegać bez zakłóceń, i redukować 
ryzyko niepotrzebnych emisji. Przykładem może być aplikacja gnojowicy do gleby. Wymaga to pewnych 
mechanizmów i koordynacji działań, zawierających: 

 

 

 

 

 

 
• badanie gleby, do której będzie aplikowana gnojowica, by określić ryzyko spływania gnojowicy do 
 cieków wodnych i miejsca gdzie może być ona aplikowana do gleby 
• unikanie warunków pogodowych sprzyjających zanieczyszczeniu gleby, które miałoby wpływ na 
 środowisko 
• zachowanie bezpiecznej odległości od cieków wodnych, rowów, żywopłotów i terenów sąsiadów 
• określenie odpowiedniej dawki aplikacji 
• sprawdzenie urządzeń czy są w odpowiednim porządku i pracują właściwie oraz czy ustawiona 
 została właściwa wydajność 
• unikanie zatorów przy planowaniu przejazdów 
• zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do zbiornika gnojowicy, zapewnienie gotowości  
 i sprawności sprzętu załadowczego i innego np. sprawdzenie pracy pomp, mieszadeł, zasuw lub  
 zaworów 
• szacowanie obszaru aplikacji w regularnych odstępach czasu dla wykrycia potencjalnych wycieków 
• pewność, że cały personel jest przygotowany na podjęcie właściwego działania w wypadku  
 jakichkolwiek zakłóceń.  

Inne przedsięwzięcia, które będą przynosiły efekty w wyniku zaplanowania działalności są to: dostawa 
paliwa, paszy, nawozów i innych materiałów stanowiących nakłady w procesie produkcyjnym, a także 
odstawa świń, drobiu, jaj i innych produktów i materiałów odpadowych z gospodarstwa (produkcja). 
Podwykonawcy i dostawcy muszą być również zweryfikowani. 

 

4.1.4. Monitorowanie 
Podstawą jest zrozumienie poziomu nakładów i tworzenia odpadów, w celu rozważenia czy zmiany są 
konieczne dla poprawy opłacalności i przynoszą korzyści dla środowiska. Regularne monitorowanie 
zużycia wody, energii (gaz, energia elektryczna, paliwo), ilości pasz, powstających odpadów oraz 
zastosowanie w uprawie polowej nawozów mineralnych i organicznych stanowią podstawę do przeglądu 
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i oceny. Gdzie jest to możliwe, monitorowanie, przegląd i ocena powinny być skierowane do 
poszczególnych grup zwierząt, konkretnych czynności lub wykonywane punkt po punkcie, aby 
umożliwić zidentyfikowanie obszarów, w których wymagana jest poprawa. Monitoring powinien także 
pomóc w identyfikowaniu nietypowych sytuacji i umożliwić odpowiednie zmiany.  

System rejestracji nawożenia mineralnego wprowadzony w Holandii jest przykładem monitorowania 
nakładów i przepływu składników mineralnych na poziomie farmy, może pomóc obniżyć nadwyżki 
składników mineralnych i straty amoniaku. Pozwala to holenderskiemu rolnictwu przestrzegać 
zobowiązania Dyrektywy Azotanowej [77, LEI, 1999]. 

 

4.1.5. Planowanie na wypadek zagrożeń i awarii 
Plan przeciwdziałania zagrożeniom może pomóc rolnikowi zająć się niezaplanowanymi emisjami  
i wypadkami takimi jak zanieczyszczenie wody. To może także zmniejszyć ryzyko pożaru  
i zniszczenia. Plan awaryjny powinien zawierać: 
• plan fermy z naniesionymi ujęciami wody i systemem drenażu 
• szczegółowe dane dotyczące wyposażenia dostępnego na farmie lub dostępnego w krótkim czasie,  
 które może być użyte w przypadku problemów zanieczyszczenia (np. zapchanie kanalizacji, budowa 
 tam, rękawy, zapory do wycieków oleju) 
• numery telefonów służb ds. zagrożeń, kontrolerów i innych, jak właściciele terenów w dole cieków  
 i służby ochrony wód 
• plany akcji na wypadek potencjalnych wydarzeń, takich jak: pożar, wyciek gnojowicy, pęknięcia 
 zbiorników na gnojowicę, niekontrolowany wypływ z pryzm obornika, wyciek oleju  

Jest bardzo ważne, by przejrzeć procedury po każdym wypadku, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość, 
które mogą poprawić sytuację. 

 

4.1.6. Naprawy i konserwacje 
Sprawdzanie budynków i urządzeń jest konieczne, aby upewnić się, że znajdują się w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Identyfikacja i wprowadzenie ustalonego programu zapewni 
zmniejszenie prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości problemów. Instrukcje obsługi  
i użytkowania powinny być dostępne, a obsługa powinna być właściwie szkolona.  

Wszystkie środki składające się na czystość obiektów pomagają osiągnąć redukcję emisji. W ich skład 
wchodzą: suszenie i czyszczenie magazynu pasz, gnojowni, placów, korytarzy i kanałów gnojowych, 
wyposażenia i urządzeń oraz obszaru wokół budynku. Straty wody pitnej powinny być ograniczone przez 
wprowadzenie technik pojenia o niskich stratach (np. poidła kroplowe z miseczkami w chowie drobiu). 

Budynki dla zwierząt powinny posiadać izolację, wentylatory z osłonami, osłony zabezpieczające przed 
przeciągami, czujniki temperatury, regulatory elektroniczne, zabezpieczenia, wyposażenie do 
dostarczania wody i paszy oraz inne mechaniczne i elektryczne mechanizmy, które wymagają regularnej 
kontroli i napraw. 

Zbiorniki gnojowicy winny być regularnie sprawdzane na okoliczność korozji i wycieków oraz innych 
awarii z pomocą profesjonalnej ekipy, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zbiorniki powinny być, chociaż raz  
w roku lub częściej opróżnione, jeśli jest to niezbędne, zależnie od jakości konstrukcji, wrażliwości gleby 
i wody gruntowej, dlatego obie wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia powinna być sprawdzana pod 
względem struktury, uszkodzeń i degradacji. Jeśli oględziny tych konstrukcji są ograniczone to wszelkie 
wycieki ze zbiorników uwidaczniają się w monitoringu wody gruntowej. 

Eksploatacja aplikatorów nawozu (nawóz stały i płynny) może być udoskonalona, jeśli są one czyszczone 
i sprawdzone po okresie ich używania, a uszkodzenia naprawione. Regularne kontrole powinny być 
wykonywane w czasie pracy i w terminach przewidzianych przez producenta urządzeń. Pompy 
gnojowicy, mieszadła, separatory, irygatory i urządzenia kontrolne wymagają stałej uwagi, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w instrukcji obsługi.  

Rozsądne jest posiadanie części zamiennych na farmie, aby naprawy i konserwacje mogły być szybko 
wykonane. Zwykle rutynowe konserwacje i drobne naprawy mogą być z powodzeniem wykonane przez 
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odpowiednio wyszkoloną obsługę, natomiast trudniejsze naprawy specjalistyczne winny być wykonane 
przez profesjonalistów z zewnątrz.  

 

 

 

 

4.2. Organizacja i zarządzanie gospodarką paszową  
 
4.2.1. Ogólne podejście 

Opis: Obniżenie wydzielania składników pokarmowych (N, P) do nawozu może ograniczyć wielkość 
emisji. Organizacja żywienia obejmuje wszystkie techniki umożliwiając tę redukcję. Celem jest 
zaspokojenie potrzeb żywieniowych zwierząt poprzez poprawienie strawności pasz i bilansowanie 
zawartości różnych podstawowych komponentów z nierozróżnialnymi składnikami azotowymi, w celu 
poprawy efektywności syntezy białka w organizmach zwierząt. Techniki te próbują osiągnąć praktyczny 
minimalny poziom wymaganych składników pokarmowych (szczególnie N i P) w paszy. Idealne 
uzyskane poziomy wydalania powinny zatem być tak niskie jak naturalne poziomy wydalania z procesów 
metabolicznych zwierząt, których nie można uniknąć. Inaczej mówiąc, celem żywieniowych środków 
zaradczych jest zmniejszenie ilości strat azotu w wyniku niestrawienia lub niewykorzystania  
w katabolizmie, który jest w konsekwencji wydalany z moczem. Rozróżnia się dwa typy technik: 

 

 

 

1. Poprawianie charakterystyki paszy np. przez: 
• stosowanie niskich poziomów białka, użycie aminokwasów i podobnych składników 
• stosowanie niskich poziomów fosforu, użycie enzymu fitazy i/lub strawnych fosforanów 

nieorganicznych 
• użycie innych dodatków paszowych, 
• uzasadnione wprowadzanie substancji przyspieszającej wzrost 
• zwiększanie zużycia surowych wysokostrawnych składników. 

2. Układanie zbilansowanych dawek paszowych, odznaczających się optymalnym wskaźnikiem zużycia 
pasz, opartych na strawnym fosforze i aminokwasach (jako następstwo koncepcji białka idealnego),  
[172, Dania, 2001], [173, Hiszpania, 2001]. 

Najwięcej uwagi poświęcono zwiększeniu strawności pasz, a w konsekwencji dużej ilości enzymów 
stosowanych obecnie przez przemysł paszowy.  

Redukcja może być także uzyskana poprzez stosowanie różnych dawek pokarmowych podczas 
wzrostu/okresów produkcji zwierząt, dopasowując zmiany do zmieniających się wymagań zwierząt 
(żywienie fazowe). 

Połączenie obu technik jest w praktyce najskuteczniejszą metodą zmniejszania zanieczyszczeń. Kilka  
z wyżej wymienionych opcji zostało z sukcesem wprowadzone, szczególnie żywienie fazowe, ale inne 
wciąż wymagają dalszych badań. Wiele opublikowanych badań przedstawia efekty działania paszowych 
zaradczych, i redukcji pobierania azotu, które mają wpływ na ilość wydzielanego azotu  
i ich zdolność do redukcji emisji amoniaku. Wymiana informacji skupiła się na zarządzaniu składnikami 
pokarmowymi, zarówno dla świń jak i drobiu, chociaż więcej danych zgromadzono dla świń. 

Korzyści środowiskowe: Zarówno dla świń jak i dla drobiu obniżenie poziomu białka w paszach o 1 %, 
np. z 18 % do 17 % daje 10 % redukcję wydzielania azotu i amoniaku (patrz Tabela 4.9). Chociaż 
przeprowadzono mniej badań u drobiu niż u świń dotyczących substytucji zastąpionych aminokwasów 
dla pobieranego białka, dane są spójne i pokazują, że jest to wykonalne. Aktualny poziom wiedzy  
w zakresie substytucji wskazuje na więcej ograniczeń u drobiu niż u świń [171, FEFANA, 2001]. 
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Postęp w genetyce i żywieniu zwierząt pokazuje obecnie duże możliwości poprawienia efektywności 
wykorzystania paszy. Lepsze wykorzystanie paszy zwiększa możliwości redukcji poziomu azotu 
wprowadzanego w paszach i redukuje ilość wydalanego azotu.  

Dla przykładu w streszczeniu wyników doświadczeń wykazano, że obniżenie poziomu azotu do 17 %  
w paszy dla brojlerów w porównaniu do zazwyczaj stosowanego poziomu (21 %) prowadzi do znaczącej 
redukcji wydalania azotu, lecz potrzebna jest tu kompensacja przy pomocy aminokwasów syntetycznych, 
z powodu zwiększonej retencji azotu (32 %). Jednocześnie obserwowano wyższy poziom tłuszczu  
i zredukowany poziom azotu w nawozie.  

Niższe poziomy fosforu w paszy mogą obniżyć poziom fosforanów w nawozie. Dla zwiększenia 
strawności dodaje do paszy się enzym fitazę (patrz Rozdział 4.2.4). Także wysokostrawne nieorganiczne 
fosforany są stosowane w paszy, a ich wpływ opisano w Rozdziale 4.2.5. 

Dotychczasowe doświadczenia uwidoczniły możliwości redukcji azotu i fosforu. Minimalne poziomy 
wydalania azotu i fosforu są bardzo różne w europejskich regionach rolniczych, z powodu różnic  
w praktykach produkcyjnych, gatunkach zwierząt i zarządzaniu gospodarką paszową.  

W celu zilustrowania osiągalnych poziomów redukcji wydalania N i P2O5, poziomy wydalania  
w warunkach standardowych (Tabele 4.2 i 4.3) porównano z tymi osiągniętymi poprzez stosowanie 
referencyjnych programów żywienia. Rezultaty przedstawiono w Tabelach 4.4 i 4.5. 

 

 

 

 

 

 

Gatunek zwierząt Belgia 
(kg/miejsce/rok) 

Francja1 
(g/zwierzę) 

Niemcy2 

(kg/miejsce/rok) 
Prosięta 2,46 440 4,3 
Warchlaki/tuczniki 13 2880-3520 13,0 
Knury i maciory 24 16,5 kg/miejsce/rok 27-36 
    
Brojlery  0,62 25-70 0,29 
Kury nioski 0,69 0,45-0,49 16,5 kg/miejsce/rok 0,74 
Indyki 2,2 205 1,64 
1: 25 % straty gazów w budynkach i 5 % straty podczas przechowywania są już uwzględnione w wydalaniu azotu.  
    Nie wliczono strat w wyniku aplikacji do gleby.  
2: 10 % straty gazowe podczas magazynowania i 20 % straty podczas aplikacji są uwzględnione w wydalaniu azotu.  

Tabela 4.2. Standardowe poziomy wydzielania azotu (N) w Belgii, Francji i Niemczech 
[108, FEFANA, 2001] 
 
 

Gatunek zwierząt Belgia 
(kg/miejsce/rok) 

Francja 
(g/zwierzę) 

Niemcy 
(kg/miejsce/rok) 

Prosięta 2,02 0,28 2,3 
Tuczniki 6,5 1,87-2,31 6,3 
Knury i maciory 14,5 14,5 kg/miejsce/rok 14-19 
    
Brojlery  0,29  0,16 
Kury nioski 0,49  0,41 
Indyki 0,79  0,52 

Tabela 4.3. Standardowe poziomy wydzielania P2O5 w Belgii, Francji i Niemczech 
[108, FEFANA, 2001] 
 
 

 Francja Francja Niemcy 
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Gatunek zwierząt CORPEN 1 
% 

CORPEN 2 
% 

RAM 
% 

Prosięta - 9 - 18 - 14 
Tuczniki - 17 - 30 - 19 
Knury i maciory - 17 -27 - 19 do - 22 
    
Brojlery    - 10 
Indyki   - 9 
Kury nioski   - 4  

Tabela 4.4. Procentowa redukcja azotu (N) wyjściowego w odniesieniu do programów 
żywieniowych, porównanych z podstawowym poziomem wydzielania we Francji i w Niemczech 
[108, FEFANA, 2001] 
 
 
 

 
Gatunek zwierząt Belgia 

% 

Francja 
CORPEN 1 

% 

Francja 
CORPEN 2 

% 

Niemcy 
RAM 

% 
Prosięta - 31 - 11 - 29 - 22 
Tuczniki - 18 - 31 - 44 - 29 
Knury i maciory - 19 - 21 - 35 - 21 
Brojlery  - 38   - 25 
Indyki    - 36 
Kury nioski - 24   - 24 

Tabela 4.5. Procentowa redukcja wydzielania tlenku fosforu V (P2O5), uzyskana w odniesieniu do 
programów żywienia porównanych z podstawowym poziomem wydzielania w Belgii, Francji  
i Niemczech [108, FEFANA, 2001] 

Interakcje: Zarządzanie i gospodarka żywienia stanowi najważniejszy czynnik zapobiegawczy  
w redukcji zanieczyszczeń, także poprzez zapobieganie nadmiernemu spożyciu i/lub poprawę 
efektywności wykorzystywania składników pokarmowych przez zwierzęta. Ograniczenie wydalania 
minerałów i zmiany w składzie i charakterystyce odchodów (pH, zawartość suchej masy) mają wpływ na 
poziom emisji azotu z budynków, magazynów, aplikacji i redukcji zanieczyszczeń dostarczanych do 
gleby, wody i powietrza, włączając odory. 

Powinno się także wspomnieć, iż selekcja genetyczna w kierunku lepszego wykorzystania pasz jest także 
związana ze zwiększeniem przyrostów zwierząt. Wysokie przyrosty mogą prowadzić do ułomności 
kurcząt brojlerów, jak w przypadku stałego niedożywienia stada rodzicielskiego (żywienie �ad libitum� 
przyczynia się do trudności w reprodukcji). Dlatego musi być zachowana równowaga między wyższymi 
przyrostami a potencjalnymi problemami z zapewnieniem dobrostanu zwierząt. 

Dane eksploatacyjne: Dla każdego z trzech krajów (Belgia, Francja, Niemcy) uzyskano redukcje 
podczas stosowania zestawu standardowych receptur mieszanek paszowych (Tabela 4.7). W Belgii 
określono 3 typy mieszanek paszowych: 

1. pasza z niską zawartością azotu 
2. pasza z niską zawartością fosforu 
3. pasza z niską zawartością azotu i fosforu 

Pasza z niską zawartością fosforu została prawnie uznana w umowie zawartej między producentami pasz 
a rządem [174, Belgia, 2001]. 

W Niemczech programy RAM, dotyczące żywienia paszami o niskiej zawartości azotu i fosforu, zostały 
rozwinięte przy współpracy farmerów i producentów pasz. Akceptowane umowy są przy tym 
kontrolowane przez regionalne organizacje rolnicze. 

We Francji CORPEN zaleca dwufazowy program żywienia dla każdego okresu fizjologicznego  
(np. nowourodzone/prosię, maciory karmiące/maciory w ciąży, warchlaki/tuczniki), oparty na diecie 
niskobiałkowej i/lub z niską zawartością fosforu.  
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Jeśli system żywienia różni się i/lub jest efektywniejszy od stosowanych receptur żywieniowych, systemy 
�regresji� pozwalają na obliczenie poziomu wydalania jako funkcji wartości pokarmowej paszy 
(zawartość białka i/lub fosforu). Dla przykładu zbiór równań stosowanych w Belgii przedstawiono  
w Tabeli 4.6. We Francji �uproszczony rachunek bilansowy� bierze pod uwagę główne czynniki 
związane z wydalaniem u świń tj. technikę żywienia i poziom wydajności. Zostało to wydane w formie 
arkusza obliczeniowego i jako model komputerowy.  

 

 
Gatunki zwierząt Wydzielanie azotu (N) brutto 

(kg/szt./rok) 

Wydzielanie tlenku  
fosforu V (P2O5) 

(kg/szt./rok) 
Prosięta o wadze 7-20 kg Y = 0,13 X � 2,293 Y = 2,03 X � 1,114 
Świnie o wadze 20-110 kg Y = 0,13 X � 3,018 Y = 1,92 X � 1,204 
Świnie o wadze >110 kg Y = 0,13 X + 0,161 Y = 1,86 X + 0,949 
Maciory z prosiętami o wadze <7kg Y = 0,13 X + 0,161 Y = 1,86 X + 0,949 
Knury Y = 0,13 X + 0,161 Y = 1,86 X + 0,949 
Kury nioski (włącznie z nioskami 
hodowlanymi) Y = 0,16 X � 0,434 Y = 2,30 X � 0,115 

Młode kurki  Y = 0,16 X � 0,107 Y = 2,33 X � 0,064 
Brojlery  Y = 0,15 X � 0,455 Y = 2,25 X � 0,221 
Stada rodzicielskie brojlerów  Y = 0,16 X � 0,352 Y = 2,30 X � 0,107 
Młode kurki stad rodzicielskich 
brojlerów  Y = 0,16 X � 0,173 Y = 2,27 X � 0,093 

Y � produkcja (kg) N i P2O5 na sztukę/rok 
X �konsumpcja (kg) białka surowego (BP) i fosforu (P) na sztukę/rok 

Tabela 4.6. Regresje stosowane w Belgii do obliczenia aktualnego poziomu wydzielania  
[108, FEFANA, 2001] 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 

146 

 
Zwierzę  Belgia - MAP Francja - CORPEN 1 Francja - CORPEN 2 Niemcy - RAM 

strategia (7-20 kg): pasza  
niskofosforowa  

żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe  

nie przerobione 
białko 

 nowourodzone: 20,0 % 
prosię (<28 kg): 18,0 % 

nowourodzone: 20,0 % 
prosię (<28 kg): 17,0 % 

prosię (<30kg): 18,0% 

 
prosięta 

fosfor (7-20 kg): 0,60% nowourodzone: 0,85 % 
prosię (<28 kg): 0,70 % 

nowourodzone: 0,77 % + fitaza 
prosię (<28 kg): 0,60 % + fitaza 

prosię (<30 kg): 0,55 % 

strategia żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe 
nieprzerobione 
białko 

 warchlak (28-60 kg): 16,5 % 
tucznik (60-108 kg): 15,0 % 

warchlak (28-60 kg): 15,5 % 
tucznik (60-108 kg): 13,0 % 

warchlak (<60 kg): 17,0 % 
tucznik (>60 kg): 14,0 % 

 
warchlaki 
tuczniki 

fosfor warchlak (20-40 kg): 0,55 % 
tucznik (40-110 kg): 0,50 % 

warchlak (28-60 kg): 0,52 % 
tucznik (60-108 kg): 0,45 % 

warchlak (28-60 kg): 0,47 % + fitaza 
tucznik (60-108 kg): 0,40 % + fitaza 

warchlak (<60 kg): 0,55 % 
tucznik (>60 kg): 0,45 % 

strategia pasza niskofosforowa żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe żywienie dwufazowe 
nie przerobione 
białko 

 laktacja: 16,5 % 
ciąża: 14,0 % 

laktacja: 16,0 % 
ciąża: 12,0 % 

laktacja: 16,5 % 
ciąża: 14,0 % 

 
maciory 

fosfor 0,60 % laktacja: 0,65 % 
ciąża:0,50 % 

laktacja: 0,57 % + fitaza 
ciąża: 0,42 % + fitaza 

laktacja: 0,55 % 
ciąża: 0,45 % 

strategia żywienie dwufazowe    
nieprzerobione 
białko 

   starter (1-10 dni): 22,0 % 
grower (11-29 dni): 20,5 % 
finisher (30-40 dni): 19,5 % 

 
 
broilery 

fosfor grower (<2 tygodni): 0,60 % 
finisher (>2 tygodni): 0,55 % 

  starter (1-10 dni): 0,70 % 
grower (11-29 dni): 0,55 % 
finisher (30-40 dni): 0,50 % 

strategia pasza niskofosforowa    nioski 
fosfor 0,50 %    

MAP            ang. Manure Action Plan (wszedł w życie w marcu 2000 roku) Plan Działania Nawozowego 
CORPEN     francuski komitet badający opcje redukcji zanieczyszczeń azotowych i fosforowych powstających w rolnictwie 
RAM            niemiecki skrót dla paszy zawierającej nie przerobione białko 

Tabela 4.7. Zarządzanie żywieniem w Belgii, Francji i Niemczech: charakterystyka zalecanych pasz 
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Zastosowalność: Systemy zarządzania żywieniem mają już zastosowanie w niektórych krajach 
członkowskich i są weryfikowane w praktyce. 

• Monitorowanie przyswajania i wydalania składników pokarmowych 

Na tych obszarach, gdzie intensywna produkcja zwierzęca ma duży wpływ na środowisko, rolnicy 
muszą prowadzić rejestr zastosowanych dawek azotu i fosforu. �Systemy księgowania składników 
nieorganicznych� monitorują �wejście� i �wyjście� na poziomie farmy. Przykłady narzędzi 
dostosowawczych: Ustawa o zastrzeżonych instalacjach w celu ochrony środowiska we Francji  
(ang. The Act on Classified Installations for Environmental Protection (ICPE) in France), Plan 
Działania Nawozowego w Belgii (ang. The Manure Action Plan (MAP) in Belgium), System 
księgowania związków nieorganicznych w Holandii (ang. The MINeral Accounting System (MINAS) in 
the Netherlands), Düngerverordnung w Niemczech. 

• Ocena produkcji mineralnej z gnojowicy na podstawie charakterystyk paszowych 

Ponieważ wypływ związków nieorganicznych jest ściśle związany z ich poborem, powinien on zostać 
obliczony w oparciu o właściwości pasz, jak zostało to uczynione w tych krajach członkowskich, gdzie 
systemy zarządzania żywieniem zostały już wprowadzone. Systemy zastosowane we Francji 
(CORPEN), Belgii (MAP) i Niemczech (RAM) zostały zobrazowane w podpunkcie �korzyści 
środowiskowe�. 

Koszty: Ocena kosztów i korzyści ze stosowania żywieniowych środków zaradczych miała na celu 
redukcję emisji pochodzących z intensywnej produkcji zwierzęcej jest kompleksowa. Potencjalne 
korzyści ekonomiczne i środowiskowe takich środków zarządzania w redukcji zanieczyszczenia azotem 
zostały ocenione w ostatnim raporcie Duńskiego Instytutu Badań Ekonomik Rolniczych [77, LEI, 1999]. 
Ocenia on efekt bieżących i przyszłych zmian w polityce europejskiej dotyczących zanieczyszczenia 
azotem na poziomie krajowym, regionalnym i pojedynczego gospodarstwa rolnego, stosując różne 
modele szacujące oraz porównując podobne rozwiązania. 

Zwraca się uwagę na fakt, że tam, gdzie zmniejsza się poziom białek w diecie wraz ze wzrostem 
zastosowania zboża, zmiany w cenie zboża są ważne dla zrównoważenia środków zarządzania 
żywieniowego. Pod tym względem więcej jest oczekiwanych skutków reform CAP. Jednakże określona 
przez Unię Europejską cena zboża nie jest niezależna, lecz jest powiązana cenowo z soją, której cena 
ustalana jest na rynku światowym. Te poziomy kosztów oddziaływują na ekonomiczną żywotność 
środków zarządzania żywieniowego w ten sposób, że niskie ceny soji mogą doprowadzić do wysokich 
poziomów zawartości białka w diecie. Wraz z kolejnymi reformami CAP, preferowane było naliczenie 
wyższych poziomów cenowych zbóż, a koszt wprowadzania diet o zmniejszonej zawartości białka  
w porównaniu z obowiązującymi normami odpowiednio się zmniejszył (Tabela 4.8). 

Świnie Drób  
Obecna 

dieta 
Dieta o zmniejszonej 

zawartości białka 
Obecna 

dieta 
Dieta o zmniejszonej 

zawartości białka 
Indeks kosztów     

CAP � 1988 100 103 100 101 
CAP � 1994 89 92 88 88 
CAP � 2000 73 74 74 74 
Indeks zawartości N w paszy  
(kg N/tonę paszy) 

    

CAP � 1988 100 85 100 96 
CAP � 1994 97 83 99 95 
CAP � 2000 88 83 96 93 

Tabela 4.8. Indeks kosztów dla mieszanki paszowej oraz zawartość azotu zgodnie z zarządzaniem 
żywieniem [77, LEI, 1999]  

Można wyciągnąć wniosek, że �stosowanie zapobiegawcze zarządzania żywieniowego jako sposobu na 
zmniejszenie wypływu azotu na poziomie gospodarstwa rolnego jest ekonomicznie konkurencyjne  
w stosunku do przerobu zbędnego nawozu.� Raport stwierdza, że oczekuję się, iż reguły zastosowania 
nawozu zostaną zaostrzone i obróbka zbędnego nawozu stanie się bardziej kosztowna. 
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W niektórych rejonach, oprócz regionu flamandzkiego i Holandii, wzrastające zastosowanie zbóż może 
być wystarczające, aby zmniejszyć zawartość białka w diecie do poziomów, którymi da się zarządzać na 
poziomie regionalnym. Dodatkowe działania zarządzania żywieniem pozostaną korzystne dla tych 
intensywnych systemów utrzymania zwierząt, które nie posiadają wystarczająco dużo ziemi do utylizacji 
nawozu. 

Również Europejska Federacja Wytwórców Dodatków Paszowych dla Zwierząt (FEFANA) uważa, że 
koszt i możliwość stosowania środków żywieniowych zależy od lokalnej podaży towaru (jak dostępność 
zbóż), dostępności gleby do aplikacji nawozu oraz światowej ceny rynkowej na dodatki paszowe bogate 
w białko (wysoka cena dodatków bogatych w białko powoduje wzrost dostępności środków 
żywieniowych). Oczekiwane trendy rynku światowego i UE w kierunku niższych cen zbóż, wyższe ceny 
białka dodawanego do pasz, takiego jak mączka sojowa oraz dostępność wzrastającej liczby 
aminokwasów przemysłowych, wszystko to zmierza do zmniejszenia kosztu środka żywieniowego w celu 
kontrolowania emisji azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej. Jednakże niemożliwe jest obliczenie 
pojedynczego kosztu składnika dla oceny kosztu związanego ze środkami żywieniowymi, ponieważ 
fluktuacje rynkowe w cenach dodatków paszowych są zbyt duże, aby osiągnąć uniwersalną ocenę. 
Jednakże jako główną zasadę można przyjąć, że dodatkowy koszt paszy u świń i drobiu będzie wahał się 
od 0 do 3 % całkowitego kosztu paszy. (FEFAC szacuje wzrost o 2-3 % dla drobiu i 1-1,5 % dla tuczu 
świń [169, FEFAC, 2001]). W okresie bardzo niskich cen mączki sojowej, dodatkowy koszt paszy może 
wzrosnąć o ponad 5 % [171, FEFANA, 2001]. 

Siła napędowa wdrażania: Zastosowanie środków żywieniowych istotnie zależy od cen rynkowych 
ziarna zbóż i soji. Siłą napędową może być potencjalna oszczędność kosztów, gdzie środki żywieniowe 
mogą zmniejszyć potrzebę późniejszego zastosowania technik, które mają na celu redukcje emisji  
z budynków gospodarczych, magazynowania nawozu i jego zastosowania.  

Farmy referencyjne: Wiele gospodarstw zlokalizowanych w Strefie Podatności na Azotany (zgodnie  
z Dyrektywą Azotanową), takich jak w Bretanii, Holandii, Belgii i Niemczech już przestrzega niektórych 
ograniczeń żywieniowych w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko [171, FEFANA, 2001]. 

We Francji odkąd opublikowano zalecenia CORPEN dla świń w 199 roku, dwufazowe żywienie z niską 
zawartością białka w paszach zostało bardzo rozwinięte, szczególnie dla macior. Przed końcem 1997 roku 
ogłoszono, że prawie 1/3 świń do tuczu i prawie 60% wszystkich macior było karmione w ten sposób 
[169, FEFAC, 2001] (w odniesieniu do AGRESTE Bretania numer 27, czerwiec 1998). 

Literatura referencyjna: [28, CORPEN, 1996; 29, CORPEN, 1996; 30, CORPEN, 1997],  
[37, Bodemkundige Dienst, 1999], [77, LEI,1999], [81, Adams/Röser, 1998], oraz [108, FEFANA, 2001] 

 

 

 

4.2.2. Żywienie fazowe 
Opis żywienia fazowego u drobiu: dla drobiu opracowane zostały różne strategie karmienia, które mają 
na celu uzyskanie równowagi pomiędzy energią a wymaganiami aminokwasowymi, lub mają na celu 
wpłynięcie na pobór składników pokarmowych poprzez poprawiających wykorzystanie paszy przez ptaki. 

Karmienie fazowe u niosek jest metodą, która wymaga wyrównania poziomów Ca i P na różnych etapach 
produkcji. Wymagana jest równomierna grupa zwierząt i stopniowe przechodzenie z jednej paszy do 
następnej. 

Dla brojlerów, karmienie fazowe jest obecnie stosowane w niektórych krajach UE. Wymaga to 
podzielenia zapotrzebowania ptaków na trzy fazy, w których brojlery przejawiają zasadnicze zmiany  
w wymaganiach żywieniowych. W każdej fazie celem jest zoptymalizowanie wskaźnika konwersji paszy 
(WKP). Stosowanie lekko ograniczonych reżimów karmienia w pierwszej fazie daje bardziej wydajny 
wzrost w późniejszym etapie. Białka i aminokwasy muszą być podawane na najwyższym poziomie  
i utrzymane w równowadze. W Fazie 2 zdolność trawienna ptaka polepszy się na tyle, że może być 
podane więcej paszy bardziej energetycznej.  
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W Fazie 3 zawartość białka i aminokwasów ponownie się obniża, lecz ilość energii pozostaje taka sama. 
We wszystkich fazach równowaga Ca-P pozostaje taka sama, lecz ogólna koncentracja w paszy się 
zmniejsza. 

W porównaniu do brojlerów indyki wymagają dużo większej ilości paszy. Ich zapotrzebowanie  
w różnych fazach zmienia się w podobny sposób jak u brojlerów. Wymagana koncentracja białek  
i aminokwasów zmniejsza się wraz z wiekiem, lecz zapotrzebowanie na energię z paszy wzrasta.  
W zależności od typu produkcji indyków, liczba stosowanych faz może się zmieniać, w praktyce od 4 do  
5-ciu. Na przykład w Holandii stosowany jest 5-fazowy proces karmienia, co oznacza stosowanie  
5 różnych pasz, chociaż rozróżnić można odpowiednio więcej faz i dawek pokarmowych. Dla indyków 
forma, w jakiej pasza jest im podawana wpływa na WKP oraz na przyrosty. Testy pokazały, że pasze 
granulowane wykazują się lepszym WKP i przyrostami niż pasze sypkie. 

 

Opis karmienia fazowego dla świń: karmienie fazowe u świń składa się z kolejno podawanych 2 do  
4 pasz dla świń o wadze od 25 kg do 100-110 kg (waga ubojowa). Programy żywieniowe różnią się 
pomiędzy krajami. Program dwufazowy (25-60 kg i 60-110 kg) jest raczej dobrze opracowany, lecz 
mógłby być dalej rozwijany, aby uwzględnić sprawy środowiskowe jak również wartość ekonomiczną. 
Włoskie programy karmienia różnią się istotnie od tych z innych krajów UE, ponieważ stosowane są  
u nich dużo wyższe wagi ubojowe (140-150 kg). 

Wielofazowe karmienie u świń polega na zapewnieniu świniom mieszanki preparatów, które 
odpowiadają wymaganiom zwierząt co do aminokwasów, minerałów i energii. Osiągnięte to zostaje 
poprzez zmieszanie paszy o wysokiej wartości odżywczej z paszą o niskiej wartości odżywczej, co jest 
działaniem rutynowym (od codziennej do tygodniowej). Dalsze doskonalenie karmienia wielofazowego 
jest w toku i jest powiązane z wyposażeniem gospodarstw rolnych w silosy i linie dystrybucji.  
[171, FEFANA, 2001]. 

Próby z 5-fazowymi dietami o niskiej wartości BS/ES (Białko surowe/Energia strawna) dla 
warchlaków/tuczników zostały przeprowadzone w Anglii. Wykazały one stały trend obniżania zawartości 
całkowitego azotu i N-amonowego w gnojowicy pochodzącej od świń w porównaniu do poziomów 
wynikających z komercyjnej dwudietowej strategii karmienia [110, MAFF, 1999] [111, MAFF, 1999]. 

Dla macior, faza karmienia składa się z podawania przynajmniej dwóch różnych pasz: jednej dla okresu 
laktacji i jednej dla ciąży. Żywienie macior różniące się w czasie ciąży i laktacji jest raczej dobrze 
opracowane w całej Europie. W niektórych przypadkach może być podana przed wyproszeniem inna 
pasza [171, FEFANA, 2001]. 

 

 

Korzyści środowiskowe osiągnięte dla: 

• Broilerów: Zastosowanie fazy karmienia u brojlerów dało 15 �35 % redukcji wydalanego azotu. 

• Tuczników: Trójfazowe karmienie tuczników daje redukcję wydalanego azotu (3 %) i fosforu 
(5%). Wielofazowe karmienie prowadzi do dodatkowej redukcji w wydalaniu azotu (5-6 %)  
i P2O5 (7-8 %). 

• Macior: Dla macior, zastosowanie dwufazowego karmienia może prowadzić do redukcji 
wydalanego N (7 %) i wydalanego P2O5 (2 %), w porównaniu do bezfazowego karmienia. 

Interakcje: Najważniejszym efektem fazowego karmienia jest redukcja w wydalaniu składników 
odżywczych (N i P). Zredukowane poziomy później przyczyniają się do zmniejszenia emisji z systemów 
utrzymania i zewnętrznego magazynu nawozu. Jednocześnie ilość używanej wody i powstającej 
gnojowicy może być zredukowana. 

Zastosowalność: wielofazowe karmienie świń wymaga specjalistycznego i drogiego wyposażenia dla 
karmienia suchego i dlatego najczęściej stosowane jest w przedsiębiorstwach o dużej skali produkcji.  
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W warunkach praktycznych trójfazowe karmienie może być najbardziej realną opcją dla  
warchlaków/ tuczników [77, LEI, 1999]. 

Żywienie wielofazowe możliwe jest również w systemach karmienia na mokro i systemy takie stają się 
coraz bardziej popularne. Jednakże wielofazowe karmienie może być raczej skomplikowane do 
wdrożenia w przypadku systemów ciągłego przepływu, to jest takich, które są zwykle stosowane  
w małych gospodarstwach [173, Hiszpania, 2001]. 

Skomputeryzowane systemy umożliwiają automatyczne dostarczanie odpowiedniej mieszki paszy o dużej 
koncentracji składników odżywczych i paszy o niskiej wartości odżywczej w wymaganych odstępach 
czasu. Stosowanie takiego systemu wymaga wykwalifikowanego personelu [173, Hiszpania, 2001]. 

Koszty: nie ma żadnych danych. Jednakże oczekuje się, że koszty związane z wielofazowym karmieniem 
będą wyższe niż dla karmienia jednofazowego i tak np. należałoby ująć dodatkowo koszty na dodatkowe 
urządzenia do magazynowania dla różnych pasz i urządzenia do mieszania [173, Hiszpania, 2001]  
[171, FEFANA, 2001]. 

Literatura referencyjna: [26, LNV, 1994] [27, IKC Veehouderij, 1993] [77, LEI, 1999] [110, MAFF, 
1999] [111, MAFF, 1999] 

 

 
4.2.3. Dodatek aminokwasów w celu utworzenia niskobiałkowych, uzupełnionych 
o aminokwasy diet dla drobiu i świń 
 

Opis: Technika ta jest najczęściej opisywana w literaturze. Główną zasadą jest żywienie zwierząt 
paszami o odpowiednim poziomie podstawowych aminokwasów dla optymalnej ich wydajności, podczas 
gdy ogranicza się nadmiar przyswajalnych białek (Rysunek 4.1). Opracowanie diet o niskiej zawartości 
białek wymaga zmniejszenia udziału bogatych w białka wypełniaczy paszowych (jak mączka sojowa), 
podczas gdy diety zostają zbilansowane dodatkami aminokwasów. Niektóre dostępne w handlu 
i zarejestrowane aminokwasy to: lizyna (L-lizyna), metionina (DL-metionina i analogiczne), treonina  
(L-treonina) i tryptofan (L-tryptofan). Inne podstawowe aminokwasy prawdopodobnie zostaną 
opracowane w przyszłości, co może ułatwić dalsze obniżanie dietetycznej zawartości białka  
[108, FEFANA, 2001]. 

 

 

Rysunek 4.1. Uzupełnianie aminokwasami pozwala obniżyć ilość pobranego białka przez zwierzęta, 
podczas gdy utrzymywane jest odpowiednie dostarczanie aminokwasów [77, LEI, 1999] 
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Korzyści środowiskowe: 

Drób 

• zmniejszenie zawartości białka w diecie o 1 punkt procentowy powoduje zmniejszenie wydalania 
azotu o 10 % u niosek i 5-10 % u brojlerów, indyków i innego drobiu mięsnego 

• diety o niskiej zawartości białka przyczyniają się do zmniejszenia emisji amoniaku z budynków 
drobiarskich. W doświadczeniu na rosnących brojlerach redukcja białka prostego o dwa punkty 
spowodowała zmniejszenie emisji amoniaku o 24 % 

• zaobserwowano zmniejszenie zużycia wody o 8 %, kiedy poziom białek w paszy typu �grower� 
został obniżony o 3 punkty [108, FEFANA, 2001]. 

 
Świnie 
W przeglądzie literatury dokonanym przez Ajinomoto Animal Nutrition, dane ze zgłoszonych prób nad 
efektami wpływu diet o niskiej zawartości białka (lecz uzupełnionych o aminokwasy syntetyczne) na azot 
i wydalanie gnojowicy u świń, były wybrane z bardzo wielu źródeł wewnątrz i poza Europą (zobacz 
odnośnik [99, Ajinomoto Animal Nutrition, 2001]). W próbach tych okazało się, że wydalanie azotu 
spadło o 10 % na 1 punkt redukcji białka w diecie u świń o wadze pomiędzy 25 a 110 kg. 

Próby wykazały również, że możliwe jest zmniejszenie poziomu białek w paszy o ponad 2 punkty 
procentowe dla wszystkich kategorii świń, dające obniżenie wydalania azotu aż do 20 %, bez żadnych 
dodatkowych działań. Jednakże konieczne jest dodanie czterech podstawowych aminokwasów (lizyny, 
metioniny, treoniny i tryptofanu) aby zapobiec ograniczeniu przyrostów. 

 

 

Próby przedstawiają podobne wyniki. Zostały one zestawione w Tabeli 4.9. 

 
Stosowanie diet o niskiej zawartości 

białka 
 

Parametry Efekt zmniejszenia  
o 1 punkt białka  

w diecie (%) Częsty 
skumulowany  

efekt (%) 

Najlepszy 
skumulowany 

efekt (%) 
Całkowity wydalany azot - 10 - 25 - 50 
Zawartość amoniaku w gnojowicy - 10 - 30 - 50 
pH gnojowicy - - 0,5 punktu - 1 punkt 
Emisja amoniaku do powietrza - 10 - 40 - 60 
Zużycie wody (ad libitum) - 2 do - 3 - 10 - 28 
Objętość gnojowicy - 3 do - 5 - 20 - 30 

Tabela 4.9. Podsumowanie wpływu zredukowania białka w diecie i zastosowania diet o niskiej 
zawartości białka na wydalanie azotu i emisję amoniaku 
[99, Ajinomoto Animal Nutrition, 2000] 

 

Diety o niskiej zawartości białka zmniejszają również emisję odorów, jak H2S [108, FEFANA, 2001]  
(z odniesieniem do Hobbs i wsp., 1996). 

Udział żywieniowych środków zaradczych w redukcji emisji z systemów utrzymania zwierząt zmienia się 
w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura powietrza wewnątrz budynku, prędkość 
powietrza (stopień wentylacji) i powierzchnia obornika. 

Takie diety zmniejszają również pobór wody przez zwierzęta. Powoduje to oszczędności wody  
i zmniejsza objętość nawozu do zagospodarowania. Z większą zawartością suchej masy gnojowica może 
również zwiększyć swoją wartość pod względem jakości nawozowej. 
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Interakcje: Diety o niskiej zawartości białka wzbogacone o aminokwasy jak przedstawione w próbach 
omówionych powyżej, nie wpłynęły na przyrosty, wykorzystanie paszy lub zatrzymanie azotu  
w organizmie. 

 
Dane eksploatacyjne: Dane z prób wprowadzania diet u świń nie są dostępne. Zakres wagowy świń 
zwykle wynosił od 25 do 110 kg żywej wagi i karmienie wahało się od dwufazowego do wielofazowego. 

 
Zastosowalność: Do stosowania diet o niskiej zawartości białka nie są konieczne żadne specyficzne 
wymagania techniczne. Jednakże zastosowane poziomy białka surowego mogą różnić się  
w poszczególnych krajach. 

Żywienie według diet o niskiej zawartości białka zmniejsza produkcję ciepła u zwierząt spowodowaną 
przez proces wzrostu. Uważa się to za zaletę, szczególnie w śródziemnomorskich krajach członkowskich 
podczas gorącego lata. U macior w czasie laktacji jest to nawet bardziej wyraźne. 

W warunkach angielskich żywieniowcy od drobiu doradzają, że dla niosek w wieku 18 do 40 tygodni 
tryptofan, który nie jest obecnie dodawany do paszy, będzie aminokwasem ograniczającym. Dlatego 
poziom białka surowego 15,5-16,5 (% w paszy) (patrz Tabela 5.5) nie jest technicznie osiągalny  
i w warunkach angielskich wyższy poziom białka surowego będzie potrzebny dla tej klasy drobiu. 

Dla świń utrzymywanych w warunkach angielskich, ubijanych przy relatywnie niskich wagach  
i mających genotyp tak opracowany, aby zwiększać do maksimum przyrosty masy mięśniowej a nie 
tłuszczowej, jest prawdopodobne, że nawet wyższy koniec zakresu, jak przedstawiono w Tabeli 5.1 nie 
jest technicznie osiągalny. W warunkach angielskich wyższe poziomy BS (białka surowego) mogą być 
stosowane i nadal dawać w rezultacie niższy ogólny wkład azotu w ciągu całego życia świni. 

Sposób zredukowania zanieczyszczenia azotem może zostać wprowadzony bardzo łatwo na dużą skalę, 
ponieważ: 

• potrzebny nakład kapitału jest mały i nie są wymagane żadne zmiany strukturalne w gospodarstwie 
oraz 

• jedna mieszalnia pasz zwykle obejmuje dużą liczbę gospodarstw, redukując koszty mieszanki dla 
pojedynczego gospodarstwa. 

 
Koszty: Ogólny opis szacowania kosztów zarządzania żywieniem przedstawiony jest w Rozdziale 4.2.1. 
Dla diet o małej zawartości białka nie potrzeba stosować żadnego specyficznego wyposażenia i nie trzeba 
dokonywać żadnych nowych inwestycji, jakkolwiek w grę może tu wchodzić koszt mieszanki paszowej. 
Oceny kosztów środków żywieniowych biorą pod uwagę następujące czynniki: 

• dodatkowe koszty paszy 
• oszczędności w kosztach wody 
• oszczędności w transporcie gnojowicy i jej zagospodarowania lub kosztach aplikacji 
• oszczędności w inwestycjach kapitałowych, np. wymagana jest mniejsza pojemność magazynowa. 

 

Aby zilustrować efekt diet o zmniejszonej zawartości BS przeprowadzono obliczenia, jednak ich wyniki 
zależą od założeń przyjętych dla składników kosztów. Podczas gdy jedna publikacja zakłada wzrost 
kosztów paszy wahający się od 1 do 3 % [116, MAFF, 1999], inny raport wspomina o oszczędnościach 
przy zmniejszonych kosztach paszy o około 3 % [115, Rademacher, 2000]. 

W Portugalii odnotowano wzrost kosztów paszy od 5,5 do 8 % dla prosiąt odsadzonych i tuczników, gdy 
obniżono poziom białka surowego o 2,0 do 2,5 % i zbilansowano paszę aminokwasami. Dla macior 
wzrost ten wynosił 2,9 do 4,9 % odpowiednio dla okresu ciąży i laktacji. Te obliczenia zostały 
przeprowadzone w oparciu o ceny komponentów z maja 2001 roku. Biorąc pod uwagę zmiany  
w kosztach komponentów, głównie składników bogatych w białko oraz czynniki ujęte w kalkulacji 
kosztów paszy, pomocne byłoby uzyskanie z krajów członkowskich więcej informacji dotyczących 
kosztów [201, Portugalia, 2001]. 
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Farmy referencyjne: W niektórych obszarach o intensywnej produkcji zwierzęcej stosuje się już  
w pewnym zakresie diety o niskiej zawartości białka wzbogacone dodatkiem aminokwasów. 

Literatura referencyjna: [77, LEI, 1999], [82, Gill, 1999], [100, MCL, 1998], [108, FEFANA, 2001], 
[115, Rademacher, 2000] i [116, MAFF, 1999]. 

 

 

4.2.4. Dodatek fitazy w celu przygotowania niskofosforowych diet dla drobiu i świń  
Opis: Technika ta często była opisywana w nauce jak również w publikacjach popularyzujących. Fosfor  
z fitazy (f-fosfor) nie jest normalnie przyswajalny dla świń i drobiu, ponieważ brakuje im enzymów  
o odpowiedniej aktywności w ich przewodzie pokarmowym. Dlatego głównym założeniem tej techniki 
jest żywienie zwierząt strawnym fosforem na odpowiednim poziomie, aby zapewnić optymalne 
przetwarzanie i utrzymanie, jednocześnie ograniczając wydalanie niestrawnego f-fosforu, zwykle 
obecnego w roślinach (Tabela 4.10). Sformułowanie diety o niskiej zawartości fosforu może być 
osiągnięte poprzez: 

1. dodawanie fitazy 
2. zwiększanie dostępności fosforu w paszowych surowcach pochodzenia roślinnego 
3. zmniejszanie stosowania nieorganicznych fosforanów w paszach. 

Obecnie cztery preparaty fitazy uznane są jako dodatki paszowe w UE (Dyrektywa 70/524/EEC  
kategoria N). 

Autoryzacja nowych produktów fitazy zależy od oceny produktu, który powinien gwarantować jej 
efektywność w kategoriach zwierząt, dla których jest przeznaczona. 

Nowe sposoby podejścia są obecnie opracowywane przez firmy zajmujące się hodowlą roślin i które są 
zaangażowane w opracowywanie odmian roślin o wysokiej aktywności fitazy i/lub niskiej zawartości 
kwasu fitynowego [173, Hiszpania, 2001]. 

 
Składnik paszy Całkowity P (%) Fitaza � P (%) Aktywność fitazy (U/kg) 

kukurydza 0,28 0,19 15 
pszenica 0,33 0,22 1193 
jęczmień 0,37 0,22 582 
pszenżyto 0,37 0,25 1688 
żyto 0,36 0,22 5130 
sorgo 0,27 0,19 24 
otręby pszenicy 1,16 0,97 2957 
otręby ryżowe 1,71 1,10 122 
mączka sojowa 0,61 0,32 8 
śruta z orzechów ziemnych 0,68 0,32 3 
makuchy z nasion rzepaku 1,12 0,40 16 
śruta słonecznikowa 1,00 0,44 62 
groch 0,38 0,17 116 

Tabela 4.10. Całkowity fosfor, f-fosfor i aktywność fitazy w wybranych roślinnych dodatkach 
paszowych [170, FEFANA, 2002] w odniesieniu do J. Broz, 1998 
 

Korzyści środowiskowe: Dane przedstawione poniżej dla świń i drobiu można odszukać w publikacjach 
dotyczących zastosowania fitazy w składnikach pasz. Dostarczają one rezultaty uzyskane przy różnych 
paszach i w różnych sytuacjach, z możliwymi redukcjami przedstawionymi dla: 
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Świnie  
• włączenie fitazy do paszy poprawia przyswajalność fosforu roślinnego o 20 do 30 punktów 

procentowych u prosiąt, 15 do 20 % u warchlaków i tuczników, jak również u macior  
• jako generalną zasadę można przyjąć że redukcja fosforu o 0,1 % w paszy poprzez zastosowanie 

fitazy powoduje redukcję wydalanego fosforu o 35 do 40 % dla prosiąt, 25 do 35 % dla warchlaków  
i tuczników i 20 do 30 % dla macior. 

Drób  
• włączenie fitazy do paszy poprawia przyswajalność fosforu roślinnego o 20 do 30 punktów 

procentowych u brojlerów, niosek i indyków. Wahania w wynikach związane są z poziomem  
f-fosforu zawartego w materiałach roślinnych zastosowanych w mieszankach paszowych 

• jako generalną zasadę można przyjąć że redukcja o 0,1 % całkowitego fosfor w paszy poprzez 
stosowanie fitazy powoduje redukcję wydalanego fosforu o więcej niż 20 % dla niosek i brojlerów. 

Diety uzupełniane niskofosforową fitazą jak stwierdzono w badaniach nie wpłynęły na przyrosty, 
współczynnik konwersji paszy lub produkcję jaj w porównaniu z dietą referencyjną zawierającą wyższą 
koncentrację fosforu. 

Redukcja fosforu z dodatkiem fitazy powinna zostać zastosowana przy podstawowym bilansowaniu 
paszy, żeby uniknąć niekontrolowanej modyfikacji współczynnika fosfor-wapń. Na poziomie 
gospodarstwa rolnego żadne szczególne warunki techniczne nie są potrzebne dla stosowania pasz  
z niskim dodatkiem fosforu i fitazą. 

 
Interakcje: Całkiem niedawno wykazano, że fitaza poprawia nie tylko przyswajalność fosforu, ale 
również przyswajalność białka [170, FEFANA, 2002] w odniesieniu do (Kies i inni, 2001). 
 
Dane eksploatacyjne: Dane z prób nie są dostępne. Jednakże fitazy są dodatkami paszowymi i ich 
wydajność w odniesieniu do przyswajalności fosforu została korzystnie oceniona przez SCAN (Komitet 
Naukowy ds. Odżywiania Zwierząt). 

 
Zastosowalność: Fitaza może zostać włączona do paszy w formie proszku, granulowanej albo płynnej. 
Proszek i granulowane formy są używane w procesach produkcji tylko wtedy, gdy temperatura nie jest 
zbyt wysoka (do 80-85ºC). Należy zauważyć, że osiągana stabilność może się różnić przy różnych 
produktach; informacja o stabilności zwykle jest dostarczona albo należy o nią poprosić dostawcę. 

Płynna fitaza ma zastosowanie, kiedy procesy barwienia prowadzą do wysokiej temperatury. W tym 
przypadku konieczne jest specjalne wyposażenie, aby dostarczyć płynny produkt po granulowaniu. 
Niektóre mieszalnie pasz są już wyposażone w takie systemy do podawania enzymu. 

W gospodarstwie rolnym nie ma dodatkowych wymagań dla podawania pasz o niskiej zawartości fosforu 
z dodatkiem fitazy w porównaniu do diety o wysokiej zawartości fosforu, gdy stosowane są w tych 
samych warunkach (jednofazowy albo wielofazowy program karmienia). 

To podejście do zmniejszania zanieczyszczenia fosforem może zostać wprowadzone bez trudu na dużą 
skalę, ponieważ: 
• nie potrzeba żadnych inwestycji dla sypkiej bądź granulowanej fitazy, jakkolwiek pewne inwestycje 

są potrzebne w mieszalniach pasz używających płynnej fitazy,  
• nie są wymagane żadne zmiany strukturalne w gospodarstwie rolnym,  
• jedna mieszalnia pasz pokrywa zapotrzebowanie bardzo dużej liczby gospodarstw rolnych  

[170, FEFANA, 2002] 
 
Koszty: Ogólny opis szacowania kosztów zarządzania żywieniem przedstawiony jest w Rozdziale 4.2.1. 
Przy żywieniu paszami o niskiej zawartości fosforu i dodatku fitazy nie ma potrzeby stosowania 
specjalnego wyposażenia w gospodarstwie rolnym lub dodatkowych inwestycji. Ponadto dostosowanie 
paszy poprzez dodawanie fitazy i dopasowanie poziomów żywieniowych mogą prowadzić do redukcji 
kosztów paszy. [170, FEFANA, 2002] 
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Farmy referencyjne: Od wprowadzenia pierwszego produktu fitazy na rynek ponad dziesięć lat temu, 
przemysł paszowy produkuje pasze o niskiej zawartości fosforu i dodatku fitazy, szczególnie (ale nie 
tylko) na obszarach z intensywną produkcją zwierzęcą. Od wprowadzenia zakazu stosowania  
mączki mięsnej lub kostnej, ten rodzaj diet dla świń i drobiu rozwija się w szybkim tempie zarówno  
w UE jak i w pozostałych krajach. [170, FEFANA, 2002] 

Literatura referencyjna: 

• FEFANA, 2000 � WP �Enzymes and Micro-organisms� contribution to BREF document 
• Broz J. 1998 - Feeding strategies to reduce phosphorus excretion in poultry � in: 5. Tagung 

Schweine and GefiUgelernahrung � 01-03-12-1998 � pp. 136-141 
• Kies, A.K., K.H.F. van Hemert and W.C. Sauer, 2001 - Effect of phytase on protein and amino acid 

digestibility and energy utilisation. World�s Poultry Science Journal, 57, 109-126. 

 

 

4.2.5. Wysokoprzyswajalne nieorganiczne fosforany paszowe 
Opis: Nieorganiczne fosforany paszowe są sklasyfikowane jako mineralne składniki paszowe.  
W Dyrektywie 96/25/EC część B, Rozdział 11 zawartych jest kilka typów fosforanów paszowych.  
Te fosforany różnią się pod względem mineralnej zawartości składników i ich składu chemicznego  
i w rezultacie mają one różny poziom przyswajalności fosforu. Zastosowanie bardziej przyswajalnych 
nieorganicznych fosforanów paszowych będzie miało korzystny wpływ na wydalanie składników 
pokarmowych i w ten sposób na środowisko [198, CEFIC, 2002]. 

 

Korzyści środowiskowe: Włączenie wysokoprzyswajalnych fosforanów paszowych do pasz zwierzęcych 
da w wyniku niższe poziomy fosforu w paszy dla zwierząt i w ten sposób redukcję emisji składników 
pokarmowych do środowiska. Przykład podany jest w Tabeli 4.11. 

 
Fosforan 
paszowy Przyswajalność 

(%) 

Stopień 
inkluzji 

 (%) 

Stopień 
inkluzji 

(gram P) 

Zaabsorbowany P1) 
(gram) 

Wydalony P1)
(gram) 

Fosforan 
odfluorowany 59 1,56 28,0 16,5 11,5 

Fosforan 
jednowapniowy 84 0,87 19,6 16,5 3,1 

1) wywodzący się z nieorganicznego fosforanu paszowego 

Tabela 4.11. Obliczona redukcja wydalanego fosforu w oparciu o przyswajalność u drobiu  
[198, CEFIC, 2002] w odniesieniu do van der Klis i Versteegh (1996)  
 

Z kalkulacji jasno wynika, że istnieje duża korzyść środowiskowa ze stosowania wysokoprzyswajalnych 
fosforanów paszowych zamiast niższej jakości fosforanów. To samo założenie może być przyjęte dla 
świń, dając taką samą redukcję wydalanego fosforu. 

Zastosowalność: Fosforany paszowe są włączane do paszy dla zwierząt zarówno w formie proszku jak  
i granulowanej, zależnie od fizycznych właściwości końcowego produktu. Nieorganiczne fosforany 
paszowe są częściowo do przewidzenia w składzie chemicznym i w zawartości w ich składzie strawnego 
fosforu, ponieważ nie są one wrażliwe na warunki procesu (takie jak ciepło albo wilgotność). Użycie 
wysokoprzyswajalnych fosforanów paszowych może zostać wprowadzone bardzo łatwo. Odkąd 
fosforany muszą być używane albo w gotowej mieszance lub paszy mineralnej stosowanej  
w gospodarstwie rolnym, wysokoprzyswajalne fosforany paszowe są dostępne. Nie są wymagane żadne 
inwestycje, zarówno w gospodarstwie rolnym jak i przy mieszaniu paszy [198, CEFIC, 2002]. 

Koszty: Ogólny opis szacowania kosztów zarządzania żywieniem przedstawiony jest w Rozdziale 4.2.1. 
Farmer nie ponosi dodatkowych kosztów przy zmianie diety na wysokoprzyswajalne nieorganiczne 
fosforany paszowe. Fosforany te są zwykle sprzedawane w oparciu o całkowitą zawartość fosforu.  
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Wysokoprzyswajalne nieorganiczne fosforany paszowe są w rzeczywistości kalkulowane pod kątem 
zawartości przyswajalnego fosforu i ekonomicznych aspektów stosowania w stosunku do innych 
fosforanów paszowymi. Niższy stopień inkluzji doprowadzi do oszczędności zarówno na poziomie 
gospodarstwa rolnego jak i mieszalni pasz. Wydalane jest mniej fosforu, co wpływa na obniżenie 
kosztów zagospodarowania odchodów [198, CEFIC, 2002]. 

Farmy referencyjne: Niektórzy producenci pasz i farmerzy w regionach gdzie istnieją problemy 
środowiskowe, z uwagi na wysoki poziom intensywnej produkcji zwierząt, zaczęli już stosować bardziej 
przyswajalne nieorganiczne fosforany paszowe. Godny uwagi jest fakt, że ma to miejsce w Holandii, 
gdzie nie odnotowano negatywnego wpływu na wydajność zwierząt, ale zanotowano pozytywny wpływ 
na wydalanie fosforu [198, CEFIC, 2002]. 

 

Literatura referencyjna: 
• Phosphorus Nutrition of Poultry. W: Recent Advances in Animal Nutrition, Nottingham University 

Press. Strony 309-320 przez van der Klis, J.D., oraz Versteegh, H.A.J. (1996) 
• A guide to feed phosphates (Przewodnik fosofranów paszowych) wydany przez Sector Group 

Inorganic Feed Phosphates of CEFIC 
• Feed phosphates in animal nutrition and the environment (Fosforany paszowe w żywieniu zwierząt  

i środowisku) wydane przez Sector Group Inorganic Feed Phosphates of CEFIC. 

 

 

4.2.6. Pozostałe dodatki paszowe 
Opis: Pozostałe dodatki paszowe, które są dodawane w małych ilościach do pasz dla drobiu i świń to: 

• enzymy 
• stymulatory wzrostu 
• mikroorganizmy. 
Zastosowanie i wady środków anty-mikrobiologicznych opisane są w Sekcji 2.3.3.1. 

Korzyści środowiskowe: Enzymy i stymulatory wzrostu stosowane są w celu zredukowania zużycia 
paszy, przy zachowaniu takich samych współczynników przyrostów. W rezultacie może zostać osiągnięte 
zmniejszenie całkowitego udziału składników wydalanych przez świnie (w przybliżeniu) o 3 %; dla 
drobiu może on wynosić w przybliżeniu około 5 %. Redukcji takich można oczekiwać przy poprawionym 
o 0,1 jednostki Współczynniku Konwersji Paszy [199, FEFANA, 2002]. 

Zastosowanie enzymów paszowych często redukuje lepkość przyswajalności poprzez degradowanie 
nieskrobiowych polisacharydów (NSP), w ten sposób obniżając zawartość wody w kale. Powoduje to 
zmniejszenie potencjalnego rozwoju fermentacji w ściółce u drobiu i w ten sposób obniża emisję 
amoniaku. [199, FEFANA, 2002] 

Dane eksploatacyjne: Dane z prób nie są dostępne. Jakkolwiek efektywność tych dodatków paszowych 
(zobacz aneks do Dyrektywy 70/524/EEC) została przychylnie oceniona przez SCAN (ang. Scientific 
Committee on Animal Nutrition, Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt). 
Zastosowalność: Dodatki paszowe są wprowadzane do mieszanek paszowych w postaci proszku, 
zgranulowanej lub w formie roztworu. Formy proszkowe i granulowane są stosowane w procesach 
produkcyjnych tylko wtedy, gdy temperatura nie jest zbyt wysoka (maksymalnie do 80-85ºC). Należy 
zauważyć, że osiągana stabilność może się różnić przy różnych produktach; informacja o stabilności 
zwykle jest dostarczona albo należy o nią poprosić dostawcę. 

Płynne dodatki paszowe są stosowane, kiedy proces prowadzi do osiągania wysokich temperatur.  
W takim wypadku potrzebne jest specjalne wyposażenie dla cieczy, aby dostarczać płynny produkt po 
granulowaniu. Niektóre mieszalnie pasz są już wyposażone w takie systemy. 

Nie istnieją żadne dodatkowe wymagania dla stosowania dodatków paszowych w gospodarstwie rolnym. 
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Zmniejszanie wydalania składników odżywczych może zostać wprowadzone bardzo łatwo na dużą skalę 
gdyż: 
• nie potrzeba żadnych inwestycji dla sypkiej bądź granulowanych dodatków paszowych, jakkolwiek 

pewne inwestycje są potrzebne w mieszalniach pasz używających płynnych dodatków paszowych  
• nie są wymagane żadne zmiany strukturalne w gospodarstwie rolnym 
• jedna mieszalnia pasz pokrywa zapotrzebowanie bardzo dużej liczby gospodarstw rolnych  

[170, FEFANA, 2002] 

 

Koszty: Ogólny opis szacowania kosztów zarządzania żywieniem przedstawiony jest w Rozdziale 4.2.1. 
Koszt wprowadzenia dodatków paszowych jest równoważony przez lepszą wydajność zwierząt.  
[199, FEFANA, 2002] 

Farmy referencyjne: Dodatki paszowe ogólnie są stosowane w intensywnej produkcji zwierzęcej  
i wykazują dobre wyniki w odniesieniu do wydajności i redukcji wydalanych składników odżywczych. 
[1199, FEFANA, 2002] 

Literatura referencyjna: 

• FEFANA, 2000 - WP 'Enzymes and Micro-organisms' contribution to BREF document 
• Geraert P.R., Urn G., Julia T., 1997 - Les Enzymes NSP: un progrès dans l'alimentation des volailles 

- in 20 Joumées de la Recherche Avicole 08-09-10-04-1997 - pp.59-66 
• Eric van Heugten and Theo van Kempen � Understanding and applying Nutrition concepts to reduce 

nutrient excretion in swine � NC State University College of Agriculture and Life Sciences � 15 
pages document published by North Carolina Co-operative Extension Service 

• A.J. Moeser and T. van Kempen � Dietary fibre level and xylanase affect nutrient digestibility and 
excreta characteristics in grower pigs � NC State University Annual Swine report 2002. 

 
 
 

4.3. Techniki efektywnego zużywania wody 
Opis: Redukcja zużycia wody w gospodarstwach rolnych może zostać osiągnięta przez zmniejszanie 
rozlewania wody przez pijące zwierzęta i przez zmniejszanie całego pozostałego zużycia, 
niebezpośrednio wiążącego się z potrzebami żywieniowymi. Racjonalne używanie wody można 
rozważyć jako część dobrej praktyki gospodarowania i może obejmować następujące działania: 

• czyszczenie budynków gospodarskich i wyposażenia przy zastosowaniu wysokociśnieniowego 
sprzętu czyszczącego po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Ważne jest jednak, aby znaleźć 
równowagę między czystością a używaniem tak małej ilości wody jak to tylko jest możliwe  

• regularne kalibrowanie instalacji wody pitnej, by uniknąć rozlewania wody  
• zachowywanie rejestrów zużycia wody  
• lokalizacja i naprawianie przecieków  
• oddzielne gromadzenie wody deszczowej i używanie jej do czyszczenia. 

Redukcji spożycia wody przez zwierzęta nie uważa się jako działania zasadnego. Konsumpcja zmienia 
się zgodnie z ich dietą i chociaż pewne technologie ograniczają dostęp do wody, stały dostęp do niej 
ogólnie uważa się za obligatoryjny. 

Dla drobiu w zasadzie stosowane są trzy typy systemów pojenia (zobacz też Sekcję 2.2.5.3): 

1. poidła kroplowe o niskiej wydajności lub poidła kroplowe o wysokiej wydajności z miseczką 
2. poidła przepływowe wzdłużne  
3. poidła okrągłe. 

 

Dla świń stosowane są zwykle trzy typy systemów pojenia (zobaczyć też Sekcję 2.3.3.3): 
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1. poidła smoczkowe w korycie lub misie  
2. poidła korytowe 
3. poidła naciskowe smoczkowe 

Wszystko te systemy dla świń i drobiu mają pewne zalety, jak również wady. 

Żywieniowe środki zaradcze, których celem jest redukcja poziomu składników odżywczych w nawozie 
zostały opisane w Sekcji 4.2. Ich zastosowanie daje efekty uboczne w stosunku do poboru wody, który 
faktycznie może zostać rozważony jako interakcja związana z tymi środkami. 

Korzyści środowiskowe: Sekcja 4.2 przedstawia wpływ żywieniowych środków zaradczych na 
konsumpcję wody i w konsekwencji na objętość produkowanej gnojowicy. Dla drobiu wykazano, że 
zredukowany poziom białka o 3 punkty procentowe spowodował 8 % redukcję poboru wody. 

Kiedy woda podawana jest świniom ad libitum, naturalnie zmniejszają one ilość pobieranej wody.  
Z literatury wynika, że diety o zredukowanej zawartości białka przyczyniają się do spadku konsumpcji 
wody. Wyniki podsumowane są na Rysunku 4.2. 

 

Rysunek 4.2. Wpływ diet o zredukowanej zawartości białka surowego na pobór wody u świń  
[99, Ajinomoto Animal Nutrition, 2000] 
 

 

Interakcje: Charakterystyczne w utrzymaniu świń jest to, że woda stosowana do płukania wchodzi do 
systemu gnojowicy co oznacza, że zmniejszony pobór wody będzie prowadził do zmniejszenia objętości 
gnojowicy, która ma być zagospodarowana. 

Dane eksploatacyjne: Wyniki zostały otrzymane przy różnych warunkami i zakresach wagi. 

Zastosowalność: Zobacz Sekcję 4.2. Nie doniesiono o żadnych poważnych ograniczeniach co do 
stosowania żywieniowych środków zaradczych. 

Koszty: Zobacz Sekcję 4.2. 

Literatura referencyjna: [99, Ajinomoto Animal Nutrition, 2000] [112, Middelkoop/Harn, 1996] 

 

 

 

4.4. Techniki efektywnego zużycia energii 
Środki żeby poprawić efektywność zużycia energii zawarte są w dobrych praktykach rolniczych, tak jak 
selekcja i stosowanie właściwego wyposażenia i właściwego projektowania budynków inwentarskich. 
Środki podjęte w celu zmniejszenia poziomu zużycia energii również przyczyniają się do redukcji 
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rocznych kosztów eksploatacyjnych. W tej sekcji opisanych jest kilka ogólnych środków popartych 
kilkoma przykładami technik redukcji. Metody oszczędzania energii związane są blisko z wentylacją 
budynków inwentarskich. 

Kontrola stopnia wentylacji jest najprostszą metodą kontrolowania wewnętrznej temperatury w budynku 
dla zwierząt. Czynnikami, które oddziałują na temperaturę w budynku gospodarczym [176, Wielka 
Brytania, 2002] są: 

• ciepło pochodzące od świń  
• każdy wkład cieplny (np. ciepło ze ściółki lub lampa dla prosiąt) 
• tempo wentylacji  
• ciepło zaabsorbowane przez powietrze w budynku  
• ciepło zużyte na wyparowanie wody z poideł, koryt paszowych, rozlanej wody i moczu 
• strata ciepła przez ściany, dach i podłogę  
• zewnętrzna temperatura  
• zagęszczenie zwierząt. 

System wentylacji powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, żeby miał dostateczną wydajność, by 
kontrolować temperaturę budynku w ciepłych letnich miesiącach, kiedy budynek jest w pełni obsadzony 
najcięższymi zwierzętami i mieć także dostateczną kontrolę, żeby dostarczyć minimalnego stopnia 
wentylacji w chłodniejszych zimowych miesiącach, kiedy budynek jest obsadzony najlżejszymi 
zwierzętami. Z powodu dobrostanu zwierząt minimalne tempo wentylacji powinno być takie, aby 
dostarczyć świeżego powietrza i usunąć niepożądane gazy. 

Zapotrzebowanie na energię może zostać znacząco zmniejszone, jeżeli budynki są wyposażone  
w naturalną wentylację, a nie w systemy z wentylacją wymuszoną. Nie zawsze jest to możliwe lub 
pożądane dla każdego gatunku zwierząt i dla wszystkich celów gospodarowania. 

 

 

4.4.1. Dobra praktyka dla efektywnego zużycia energii na fermach drobiu  
4.4.1.1. Paliwa na ogrzewanie  
Znaczna redukcja w zużyciu energii na ogrzewanie może zostać osiągnięta poprzez zwrócenie uwagi na 
następujące zagadnienia: 

• zużycie paliwa może zostać zmniejszone przez rozdzielanie ogrzewanych przestrzeni od innych  
i poprzez ograniczanie ich wielkości 

• w ogrzewanych przestrzeniach zużycie paliwa może zostać zmniejszone przez poprawną regulację 
urządzeń grzewczych i przez zapewnienie równomiernej dystrybucji ciepłego powietrza przez 
budynek, tj. przez właściwe przestrzenne rozmieszczenie wyposażenia grzewczego. Równomierna 
dystrybucja powinna także zabezpieczać czujniki przed ich znalezieniem się w chłodnych punktach 
budynku, co wpływałoby na niepotrzebne aktywowanie instalacji grzewczej 

• czujniki kontrolne powinny być sprawdzane regularnie i być utrzymane w czystości, żeby były  
w stanie wykazywać temperaturę na poziomie stada 

• ciepłe powietrze pochodzące spod dachu może zostać rozprowadzone na dół, do poziomu posadzki 
• zmniejszanie tempa wentylacji do poziomu na jaki pozwalają wewnętrzne wymagania klimatu,  

w konsekwencji wpływa na zmniejszenie strat ciepła 
• umieszczenie otworów wentylacyjnych nisko na ścianach (gdyż ciepło ma tendencję wznoszenia się) 

zmniejszy straty ciepła 
• kładąc dodatkową izolację na podłodze, np. na wierzchu izolacji już zastosowanej w konstrukcji 

podłogi, zmniejsza się straty ciepła a tym samym nakłady paliwa (szczególnie przy wysokich 
poziomach wód gruntowych) 

• pęknięcia i otwarte połączenia w konstrukcji budynków powinny zostać naprawione  
• w kurniku ciepło może zostać odzyskane z rekuperatora, pomiędzy powietrzem wchodzącym  

i wychodzącym. Ten typ systemu jest stosowany, aby ogrzać powietrze w celu suszenia odchodów na 
przenośnikach pod klatkami, aby zmniejszyć emisje amoniaku. 
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Kontrola minimalnej wentylacji także wymaga dobrze uszczelnionych budynków. Jeżeli ogrzewanie jest 
wymagane dla utrzymania właściwej wilgotności ściółki, wszystkie źródła niepotrzebnej wilgotności 
powinny zostać wyeliminowane (np. rozlania z poideł). Wentylatory, które działają z przerwami powinny 
być wyposażone w przesłony, aby zmniejszyć straty ciepła. 

Zanotowano oszczędności aż do 0,9 kWh/sprzedanego ptaka/rok, gdzie wentylacja była o 10 % wyższa 
niż było to konieczne. 

Dla północno-zachodniej Europy, wartości U rzędu 0,4 W/m2/ºC lub więcej są polecane dla izolacji 
budowlanych, gdzie planuje się nowe kurniki. 

 

4.4.1.2. Prąd elektryczny 
Ogólne zasady, aby zmniejszyć zużycie prądu to: 

• wybrać właściwy typ wentylatorów i rozważyć ich rozmieszczenie w budynku  
• zainstalować wentylatory z niskim zużyciem energii na m3 powietrza  
• używać wentylatory efektywnie, np. jeden wentylator pracujący przy pełnej wydajności jest bardziej 

ekonomiczny niż działanie dwóch przy połowie ich wydajności  
• zastosować fluorescencyjne źródła światła zamiast klasycznych żarówek (chociaż zwraca się uwagę 

na ich "biologiczną� niepewność) 
• stosować plany oświetlenia, na przykład używanie zmiennych okresów oświetlenia takich jak 

przerywane oświetlenie w stosunku 1 okres światła do 3 okresów ciemności zamiast 24 godzin 
światła na dobę redukuje ilość zużytego prądu do jednej trzeciej. 

 
Badanie zostało przeprowadzone przez Stację Badań Stosowanych w Spelderholt w Holandii, przy 
suszeniu nawozu od niosek w systemach klatkowych, przez zastosowanie przerywanego suszenia 
powietrzem. Załączono trzy próby, których wyniki są przedstawione w Tabeli 4.12. 

 

Literatura referencyjna: [26, LNV, 1994] i [73, Peirson, 1999] i [107, Niemcy, 2001] 
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Tabela 4.12. Przerywane suszenie powietrzem nawozu w systemach klatkowych utrzymania niosek 
Źródło: Applied Research Station (Stacja Badań Stosowanych), Spelderholt, Holandia. Artykuł w Pluimveehouderij, 22 grudnia 2000 
 

 

 

 

 

Emisje amoniaku i sucha masa nawozu 
Ciągłe suszenie powietrzem 1) Schematy 

 Temp. 
powietrza 

(ºC) 

Wilgotność 
względna  

(%) 

Sucha masa 
nawozu  

(%) 

NH3  

(g/stanowisko /rok)

 

Metoda 

Oszczędność 
energii 2)  

(%) 

Sucha 
masa  
(%) 

NH3  

(g/stanowisko /rok) 

Emisja w 
porównaniu do 

ciągłego 
suszenia 3) 

Próba 1 
(1996) 19,6 70 62 9 15 minut 0,7 m3 / 15 minut 

wyłączenia 50 51 11 122 

1 dzień wyłączenia / 4 dni  
0,7 m3 

20 52 21 117 Próba 2 
(1997/1998) 

18 88 55 18 

4 dni 0,5 m3 / 1 dzień  
0,7 m3 

10 52 22 122 

Próba 3 
(1999) 

15,6 91 59 14 1 dzień wyłączenia / 3 dni 
0,5 m3 i 1 dzień 0,7 m3 

28 53 23 164 

1) ciągłe suszenie powietrzem i schematy: 0,7 m3 powietrza/nioskę/godzinę; sucha masa całego nawozu (ciągła i w schematach) jest oceniana po 5 dniach suszenia 

2) oszacowane w porównaniu do metody ciągłego suszenia powietrzem 

3) emisja z ciągłego suszenia wynosi 100 
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4.4.1.3. Oświetlenie energooszczędne 
Opis: Zastosowanie różnych typów lamp innych niż typowe żarówki w kurniku, może zmniejszyć 
zużycie energii. Zamiast żarówki z włóknem, mogą zostać zastosowane lampy fluorescencyjne (lampy 
typu TL) w połączeniu z urządzeniem regulującym częstotliwość mrugnięć (>280000), tak że 
zwierzęta nie będą w stanie zauważyć szybkich wahań typowych dla tego typu oświetlenia. 

Istnieją różny typy lamp fluorescencyjnych na rynku (oznaczenie kodowe zależy od producenta).  
Oto przykłady: 

• lampy TL (Ø 38 mm), zakres 20, 40, 60 wat, nieregulowalne  
• lampy TLM (Ø 38 mm), 40 i 60 wat, regulowalne, zastosowanie przy niskich temperaturach, 

wysokiej wilgotności względnej; szybki zapłon bez startera  
• lampy TLD (Ø 26 mm), 18, 36 i 58 wat  
• TLD HF (wysoka częstotliwość), 16, 32 i 50 wat, zawsze w połączeniu z elektronicznym 

włącznikiem, matowane  
• lampy SL: 9, 13, 18 i 25 wat, fluorescencyjne lampy ze zgiętą rurką, mogą być zastosowane  

w oprawie żarówki, nieregulowalne. 

Korzyści środowiskowe: W Tabeli 4.13 porównano pewną ilość lamp. Fluorescencyjne lampy mają 
wyższą wydajność świetlną na jednostkę energii (lumen/wat) niż konwencjonalne żarówki. Wartość 
znamionowa mocy i liczba godzin pracy określą roczne zużycie energii. Zamiana żarówek z włóknami 
na kompaktowe lampy fluorescencyjne mogłaby oszczędzić aż 75 % zużywanej energii. Zamiana  
38 mm świetlówki na 26 mm rurkę o niższej mocy znamionowej mogłaby oszczędzić 8 % zużywanej 
energii. 

 
Typ światła Moc  

(wat) 
Strumień światła 

(lumen) 

Specyficzny 
strumień światła 

(lumen/wat) 

Możliwość 
regulacji 

Żarówka 40 385 10 Tak  
Żarówka 60 650 11 Tak 
Żarówka 100 1240 12 Tak 
żarówki SL 9 425 47 Nie 
żarówki SL 13 600 46 Nie 
TL M 20 1200 60 Tak 
TL M 40 2900 73 Tak 
TL D 15 960 64 Nie 
TL D 30 2300 77 Nie 
TL D HF 16 1400 87 Tak 
TL D HF 32 3200 100 Tak 

Tabela 4.13. Specyficzne strumienie światła i możliwość regulacji różnych typów żarówek i lamp 
fluorescencyjnych [26, LNV, 1994] 

 
Zastosowalność: Brak możliwości regulacji u niektórych typów żarówek powoduje, że są one mniej 
przydatne dla budynków inwentarskich. W tej grupie typ TLM jest łatwo regulowalny, a TLD nie jest. 
Jakkolwiek wersja z wysoką częstotliwością (TLD HF) ma najwyższy specyficzny "strumień światła� 
i jest regulowalna, ale wymaga urządzenia przystosowującego. Większość źródeł światła może zostać 
zastosowana w istniejących budynkach, z wyjątkiem typu TLD HF. Trwałość jest przedstawiona  
w następnej tabeli. Trwałość jest zdefiniowana dla żarówek z włóknami jako moment, kiedy 50 %  
z nich się przepali i dla lamp fluorescencyjnych, kiedy dają o 20 % mniej światła i 10 % z nich się 
przepali. Matowienie wpływa na trwałość i zmniejsza ekonomiczną żywotność (szczególnie typowych 
żarówek). 

Wpływ stosowania różnych typów światła na zdrowie zwierząt nie został oceniony, ale 
powinien być wzięty pod uwagę, teraz i w przyszłości. 
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Tabela 4.14. Trwałość różnych typów żarówek w kurniku  
[26, LNV, 1994] 

 

Koszty: Lampy fluorescencyjne są ogólnie droższe niż żarówki z włóknami. TLD/HF jest 2 do 3 razy 
droższa niż typ TL - D. Roczne koszty eksploatacyjne (zawierające amortyzację nowej instalacji) 
wyraźnie zależą od cen elektryczności, jak również od liczby wymienianych żarówek, które muszą 
zostać zakupione. 

Zaobserwowano, że typ SL lub podobny został zastosowany w wielu instalacjach, gdyż ten typ może 
łatwo być zastosowany w istniejącej instalacji dla żarówek klasycznych. 

Farmy referencyjne: Oświetlenie oszczędzające energię jest szeroko stosowane. 

Literatura referencyjna: [26, LNV, 19941  

 

 

 

4.4.1.4. Odzysk ciepła w brojlerniach z ogrzewaną i chłodzoną podłogą ścieloną 
(system �combideck�) 

Opis: Zwykle w brojlerniach stosowany jest system ogrzewania powietrza. System �combideck� 
ogrzewa podłogę i materiały (takie jak ściółka) znajdujące się na niej. System składa się z pompy 
ciepła, podziemnego urządzenia magazynującego zbudowanego z rur i izolujących wgłębionych 
kanałów (odstęp 4 cm) 2-4 metrów pod podłogą. System używa dwóch obiegów wody: jeden 
obsługujący budynek i drugi służący jako podziemny magazyn. Obydwa obiegi są zamknięte  
i połączone poprzez pompę ciepła. 

W brojlerni, wgłębione kanały są ułożone w izolowanej warstwie pod podłogą betonową (10 - 12 cm). 
W zależności od temperatury wody, która przez nie płynie, podłoga i ściółka mogą być ogrzewane 
bądź schładzane. 

Ciepło może zostać pobrane od ciepłej wody, która opuszcza budynek i może zostać zwrócone, aby 
ogrzać obieg wody w podłodze. Ciepło odebrane przez pompę ciepła jest zgromadzone  
w podziemnych izolowanych kanałach i może zostać dostarczone gdziekolwiek byłoby potrzebne. 

W pierwszym dniu cyklu produkcyjnego przy zasiedlaniu budynku brojlerami, woda jest ogrzewana  
i prowadzona przez kanały pod podłogą w celu jej ogrzania. Brojlery wymagają dogrzewania do około 
21 dnia (około 28ºC). Po krótkim okresie równowagi, w procesie wzrostu generują dużo ciepła i to 
ciepło jest zwykle wypromieniowywane do ziemi pod budynkiem. W systemie ciepło to jest 
absorbowane przez zimny strumień wody i prowadzone do pompy ciepła. Pompa ciepła odbiera ciepło 
z obiegu wody w budynku do drugiego obiegu, który przechowuje je pod ziemią. Równocześnie 
brojlery są ochładzane i utrzymywana jest temperatura na poziomie około 25ºC. 

 

 

 

 

Typ żarówki Trwałość (godziny) 
Żarówki z włóknem 1000 
żarówki TLM 6000 
żarówki TLD 6000-8000 
żarówki TLD HF 125000 
żarówki SL 8000 
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Rysunek 4.3. Schematyczne przedstawienie instalacji systemu odzysku ciepła w brojlerni 
 

Rysunek 4.4. Graficzne przedstawienie zasady działania systemu �combideck� podczas jednego 
cyklu produkcyjnego brojlerów 

 

Gdy brojlery opuszczają pomieszczenie, jest ono czyszczone. Gdy tylko jest ono gotowe do 
następnego cyklu produkcyjnego, ciepła woda z podziemnego magazynu jest pompowana  
i przepuszczana przez pompę ciepła, ogrzewając wodę w obiegu obsługującym budynek. Podłoga 
zostaje wstępnie ogrzana i tym samym mniej energii potrzeba, aby ogrzać ją do temperatury 
wymaganej dla utrzymania młodych brojlerów. Jak tylko brojlery znajdą się w budynku (Faza 1), 
zgromadzone ciepło zostaje wykorzystane i wymagane jest tylko niewielkie dodatkowe dogrzanie. 

Po krótkiej fazie pośredniej (Faza 2), wymagane jest chłodzenie (Faza 3) i ciepło pozyskane 
z budynku zostanie zgromadzone pod ziemią i będzie dostępne dla następnego cyklu produkcyjnego. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja zużycia energii jest główną osiągniętą korzyścią. Ponowne użycie 
ciepła wygenerowanego we wcześniejszym cyklu zmniejsza współczynnik wentylacji (14 %). Ilość 
zależy od instalacji, ale osiągnięto do 50 % redukcji w zużyciu energii. Dane obrazujące te wyniki są 
przedstawione w Tabeli 4.15. 
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Interakcje: Przeciętna emisja amoniaku przy 4 cyklach produkcyjnych w tym systemie wyniosła 
0,045 kg NH3/brojlera/rok. Referencyjna instalacja wyemitowała 0,066 kg NH3/brojlera/rok. Redukcja 
emisji NH3 przy systemie z ogrzewanym i ochłodzonym powietrzem wynosi około 32 %. 

Wstępne ogrzewanie poprzedzające ścielenie i wprowadzanie drobiu zapobiegnie tworzeniu się 
skroplin na podłodze i nawilżaniu ściółki. Mieszanina ściółki i obornika nie jest rozdrabniana, np. na 
koniec okresu utrzymania, ponieważ prowadzi to do wysokich emisji. 

System ma korzystny wpływ na produkcję brojlerów (zmniejszenie śmiertelności, wyższa cena mięsa, 
lepszy współczynnik wykorzystania paszy) i pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt (mniejszy stres 
cieplny, niższa śmiertelność, mniejsze zapotrzebowanie na usługi weterynaryjne) [178, Holandia, 
2002]. 

 
 Rodzaj paliwa 

/ paliwo 
zastosowane 

 
Nakład 

Równoważnik 
energetyczny 
(MWh/rok) 

Koszty 2 
(EUR) 

 
CO2 (ton) 3 

Olej napędowy 49,5 m3 549 6273 65,0 
Gaz ziemny 36,1 m3 321 9277 158 
Elektryczność 40 MWh 40 3757 14,8 

System 
referencyjny 

Ogółem  910 19307 237
Ogrzewanie 63,6 MWh 63,6  23,5 
Wentylacja 34,4 MWh 34,4  12,7 
Pompa ciepła1 189 MWh 189  44,4 

Zastosowanie 
systemu 
�combideck� 

Ogółem 287 9194 80,6
Redukcja (jako 
procent 
referencyjnego) 

  623  
(70 %) 

10113  
(52 %) 

156,4  
(66 %) 

1 współczynnik sprawności pompy ciepła: 4,4 
2 rok odniesienia 1999,z poprawką dla niskich i wysokich taryf energii elektrycznej w Holandii 
3 CO2 � ekwiwalenty: ropa naftowa 3,2; gaz 1,8; prąd 0,37 

Tabela 4.15. Rezultaty zastosowania systemu �combideck�  
[113, R&R Systems BV, 1999] 
 

Dane eksploatacyjne: Dla 80000 brojlerów zastosowane zostały trzy pompy ciepła, każda 0,1 kWe. 
Brojlery umieszczono w obsadzie 18 ptaków/m2. Procent upadków przez 6 cykli wyniósł przeciętnie 
2,34 % (zakres 1,96 � 3,24). Warunki utrzymania nie powodowały żadnych problemów. Na początku 
wystąpiła niewielka kondensacja na powierzchni zimnej podłogi, ale szybko zanikła i nie zmoczyła 
podłogi ani ściółki. Istniejący budynek nie będzie wymagał żadnych zmian, aby zastosować system 
�combideck�, oprócz zmniejszenia tempa wentylacji. Modułowa budowa systemu jest możliwa. 

W 2001 roku porównano wydajność produkcji brojlerów w jednym gospodarstwie rolnym w dwóch 
różnych budynkach. Jeden budynek został zaopatrzony w system �combideck� (Budynek 2) a drugi 
nie (Budynek 1). Wyniki przedstawiono w Tabeli 4.16. Wykazano w niej, że współczynnik 
śmiertelności i koszty energii są niższe w Budynku 2, który zaopatrzony jest w system �combideck�. 
Jakkolwiek dodatkowe opłaty na kilogram mięsa brojlera są wyższe. 
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 Budynek 1 Budynek 2 
(�combideck�) 

Ogółem ptaków 33000 34000 
Śmiertelność (%) 4,97 2,85 
Waga ubojowa (gram) 
1-szy raz w 35 dniu 1681 1692 

Waga ubojowa (gramy) 
2-gi raz w ciągu 42 dni 2250 2236 

Dodatkowe nakłady na kg (eurocenty) 0,2 0,4 
WKP (1500 gram) 1,55 1,40 
Koszty ogrzewania (na brojlera w eurocentach) 3,13 2,10 

Tabela 4.16. Poziomy produkcji/nakładów w gospodarstwie rolnym p. Henk Wolters, Dalfsen  
w Holandii [178, Holandia, 2002] 

 
Zastosowalność: Ten system może zostać zastosowany w zarówno nowych jak i istniejących 
budynkach. Jeżeli jest instalowany w istniejących budynkach, koszty są nieznacznie wyższe z powodu 
potrzebnej izolacji. Prace ziemne i konstrukcyjne będą wymagane na podwórzu gospodarskim, 
zależnie od usytuowania brojlerni. 

W przypadku kilku brojlerni, możliwe jest zastosowanie podgrzanej wody z jednego budynku 
(opróżnionego), aby ogrzać inny (obsadzony), który może nawet zmniejszyć zapotrzebowanie na 
energię potrzebną do przepompowywania. Ten pomysł nie został jednak jeszcze wdrożony. 

Stan gleby musi pozwolić na instalację zamkniętych podziemnych magazynów krążącej wody. 
Technika ta jest mniej odpowiednia na obszarach z twardymi i kamienistymi podłożami. System jest 
zastosowany w Holandii i w Niemczech na głębokości 2-4 metrów. 

Dotychczas nie przedstawiono żadnej informacji dotyczącej stosowania systemu �combideck�  
w klimatach, gdzie mrozy trwają dłużej, są większe i przenikają głębiej ziemię. 

Koszty: Koszty inwestycji są rzędu 2 EUR/brojlera z obsadą 20 brojlerów/m2. Koszty eksploatacyjne 
(amortyzacja, odsetki i koszty utrzymania) są rzędu 0,20 EUR/brojlera/rok. Roczne zwiększone 
przychody przewyższyły roczne koszty eksploatacyjne o współczynnik rzędu 3. Na przykład koszty 
weterynaryjne zostały zmniejszone o około 30 %. Koszty energii zostały zmniejszone o 52 %. Czas 
zwrotu kosztów wynosi około 4-6 lat [178, Holandii, 2002]. 

Tam gdzie występują obniżone ceny energii elektrycznej w określonych częściach dnia, możliwa jest 
dalsza obniżka kosztów. 

Farmy referencyjne: W 2001 roku w pięciu obiektach zastosowano ten system na łącznie 500000 
brojlerów (4 obiekty w Holandii i 1 w Niemczech). Od roku 2002 system dla 500000 brojlerów jest 
aktualnie w budowie. Do końca 2002 roku oczekiwana jest całkowita ilość dostępnych stanowisk dla 
brojlerów w Holandii z tym systemem na poziomie 1- 1,5 miliona, co wynosi około 2-3 % całkowitej 
produkcji w Holandii [178, Holandia, 2002]. 

Literatura referencyjna: [IMAG, Rapport 98-1004] 

 

 

 
4.4.2. Dobra praktyka dla efektywnego zużycia energii w produkcji świń 
Największe możliwości do zaoszczędzenia energii można uzyskać w takich obszarach jak: 

1. ogrzewanie 
2. wentylacja 
3. oświetlenie 
4. przygotowanie pasz. 
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Ogólne eksploatacyjne środki zaradcze w celu redukcji zużycia energii w chlewniach to: 

• lepsze wykorzystanie dostępnej pojemności budynków  
• optymalizacja zagęszczenia zwierząt  
• obniżenie temperatury, tak jak na to pozwala dobrostan zwierząt i produkcja. 

Pewne możliwości zmniejszania zużycia energii daje: 

• zmniejszenie wentylacji, biorąc pod uwagę minimalne poziomy wymagane z powodu dobrostanu 
zwierząt 

• izolowanie budynek, szczególnie izolując rury od ogrzewania 
• optymalizacja usytuowania i dostosowanie wyposażenia grzewczego 
• rozważenie odzysku ciepła 
• rozważenie zastosowania pieców o dużej wydajności w nowych systemach utrzymania. 

Przy wymuszonych systemach wentylacji wzrasta koncentracja emisji i określone wymagania 
energetyczne wraz ze wzrostem przepływu powietrza, jak to mam miejsce w lecie. Systemy  
z wymuszoną wentylacją są projektowane, budowane i funkcjonują w ten sposób, że opór przepływu 
w systemie wentylacji jest utrzymywany na tak niskim poziomie tak nisko jak to tylko możliwe, np.: 

• stosując krótkie kanały powietrzne 
• nie stosując nagłych zmian kierunków kanałów powietrznych 
• ograniczając zmiany w kierunkach kanałów lub stosowanie przewężeń (np. kryz) 
• usuwając wszelkie osady kurzu w systemach wentylacji i na wentylatorach 
• unikając stosowanie osłon przeciwdeszczowych ponad punktami wylotu powietrza. 

Podniesienie strumieni powietrza wentylacyjnego poprzez zastosowanie wysokich prędkości 
przepływu można stosować tylko w przypadkach gdzie jest to absolutnie konieczne dla kontroli odoru. 
Systemy typu �by-pass� których zadaniem jest zapewnienie dużych prędkości powietrza w przeciągu 
roku powodują podwojenie wymagań energetycznych.  

Powinno dobierać się wentylatory z najniższym możliwym poborem energii dla danego przepływu  
i ciśnienia powietrza. Wentylatory o niskiej prędkości obrotowej zużywają mniej energii niż te, które 
działają przy wysokich obrotach. Niskoobrotowe wentylatory mogą jednakże tylko wtedy zostać 
użyte, jeżeli system wentylacji stawia niski opór przepływu (< 60 Pa). 

Wentylatory zaprojektowane w technologii elektronicznej regulacji obrotów mają znacząco niższe 
wymagania mocy, szczególnie poprzez uregulowany zasięg prędkości, niż wentylatory regulowane 
transformatorowo lub elektronicznie. Nowe energooszczędne wentylatory posiadają o 30 % niższe 
wymagania mocy, tak że nakłady zwracają się stosunkowo szybko pomimo wyższych cen zakupu. 
Jeżeli grupa wentylatorów funkcjonuje w celu wentylowania budynku, zaleca się instalowanie 
włączników wielosekcyjnych. To znaczy, że sukcesywne włączenie albo wyłączenie każdego 
pojedynczego wentylatora kontroluje objętość przepływającego powietrza. Dla maksymalnej 
wydajności w przypadku takiego rozmieszczenia każdy wentylator funkcjonuje i uczestniczy 
zapewnieniu wymaganej objętości powietrza przy jego pełnej wydajności. Objętość przepływu 
powietrza odpowiada liczbie pracujących wentylatorów. 

Znaczące redukcje w zużyciu mocy mogą zostać osiągnięte poprzez połączenie systemu kontroli 
ogrzewania i wentylacji, co jest najbardziej optymalne ze względu na wymagania zwierząt. 

Systemy do oczyszczania wydalanego powietrza mogą znacząco powiększyć opory przepływu  
w systemach wentylacji wymuszonej. Dla zabezpieczenia wymaganej prędkości przepływu powietrza, 
szczególnie w lecie, może być konieczne zastosowanie wentylatorów o wyższej wydajności  
i mocy. Dodatkowa moc jest wymagana dla obsługi pompy cyrkulacyjnej w biopłuczkach i dla 
nawilżania w biofiltrach (Sekcja 4.6.5). 
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W sektorze dla macior instaluje się system ogrzewania gniazd dla prosiąt. Ogrzewanie podłogi ciepłą 
wodą jest pod względem zużycia energii bardziej efektywne niż elektryczny system ogrzewania 
podłogi lub stosowanie promienników podczerwieni. Dla chlewni z naturalną wentylacją, w celu 
uniknięcia dodatkowego ogrzewania, strefa legowiskowa jest zlokalizowana w izolowanych 
termicznie budkach.  

Przy eksploatacji instalacji biogazowej, wyprodukowana z biogazu energia (energia elektryczna  
i ciepło) może zastąpić paliwa kopalne. Jednakże doniesienia mówią, że jedynie odchowalnie prosiąt  
i warchlaków oraz gorzelnie rolnicze są zdolne do wykorzystywania energii grzewczej w ciągu całego 
roku.  

Zużycie energii do przygotowywania pasz może być zmniejszone o około 50 %, gdy karma jest 
przenoszona mechanicznie, w porównaniu z transportem pneumatycznym z mieszalni lub magazynu 
pasz.  

Przykłady pokazują, że używanie ulepszonych lamp grzewczych w pomieszczeniach porodówek 
mogłyby zmniejszyć zużycie energii z 330 kWh/lochę/rok do 200 kWh na lochę rocznie. 

Literatura referencyjna: [27, Veehouderij IKC, 1993] i [72, ADAS, 1999] 

 

 

4.5. Techniki redukcji emisji z budynków dla drobiu 

Niniejszy rozdział dostarcza informacji i koncentruje się na sposobach zmniejszania emisji  
z budynków dla drobiu do atmosfery. Te emisje można zmniejszyć poprzez zmniejszanie ilości 
odchodów, zmianę ich składu i/lub przez usuwanie ich z pomieszczeń, gromadzenie ich gdzie indziej, 
albo też natychmiastowe użycie do nawożenia pól. Redukcja emisji NH3 przez wysuszanie zapobiega 
ucieczce azotu z odchodów i w ten sposób utrzymane jest stężenie N w odchodach. W konsekwencji 
azot zawarty w odchodach i użyty do nawożenia pól może być potencjalnie wyemitowany podczas 
dalszego rozrzucania na polu. 

Techniczny opis kilku technik zostało podany w Sekcji 2.2, ale w tej sekcji techniki zintegrowane, 
ulepszone projekty i filtrowanie powietrza wylotowego będą oszacowane za pomocą wybranych 
parametrów, takich jak ich wydajność i przydatność. 

Ilościowe dane głównie pochodzą z Holandii, Włoch i Niemiec. Inne źródła donoszą o stosowanych 
technikach, ale bez podawania powiązanych ze środowiskiem poziomów wydajności. Poziomy emisji 
w Holandii otrzymano postępując zgodnie ze szczegółowym protokółem (patrz Aneks 7.5), 
przedstawiającym wymagania dotyczące budynków i warunków utrzymania, karmienia etc.  

Włoskie dane zostały obliczone albo zmierzone, ale zastosowana metodyka nie była opisana  
w raporcie. Niemieckie informacje nie zawierają czynników emisji albo procentów redukcji, podczas 
gdy techniki utrzymania i system zarządzania są dobrze opisane.  

Uwaga: dane dotyczące kosztów muszą być interpretowane z ostrożnością. Na przykład włoskie dane 
na temat kosztów biorą pod uwagę korzyści albo koszty ujemne wynikające ze stosowania techniki, 
podczas gdy dane z innych krajów zazwyczaj ich nie zawierają. Niemieckie dane dotyczące kosztów 
zawierają także czynniki stosowane do obliczeń kosztów pracy i kosztów amortyzacji.  

 

 

4.5.1. Techniki utrzymania kur nieśnych w klatkach 
Te systemowo zintegrowane techniki mogą być uważane jako odmiany projektów budynków, typów 
klatek, systemów usuwania i instalacji do przechowywania nawozu. Większość technik dotyczy 
poprawy przechowywania nawozu pod klatkami. Ta technika nie jest uważana za potencjalną BAT, 
ale służy jako system referencyjny i dalej nie jest opisywana. Doniesienia o towarzyszących emisjach 
amoniaku z tego typu systemu utrzymania (kombinacja budynku i przechowywania odchodów), 
zmieniają się od 0,083 (Holandia) do 0,220 (Włochy) kg NH3/ptaka/rok.  
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Przede wszystkim techniki są stosowane w celu usuwania pomiotu ze strefy klatek do miejsca 
przechowywania, które jest powiązane z obszarem klatek albo które może być oddzielnym budynkiem 
do jego przechowywania. Aby móc porównać te systemy, muszą być oszacowane zarówno emisje  
z klatek jak i emisje z obszaru przechowywania. Emisje z miejsca przechowywania zależą od 
zawartości suchej masy (s. m. - %) w pomiocie który opuszcza budynek i od temperatury powietrza  
w miejscu przechowywania i temperatury pryzmy samego nawozu. Emisje amoniaku z warstwy 
odchodów są rezultatem reakcji chemicznych w nawozie i są wzmagane przez jego wilgotność, 
chociaż dodawanie wody by utworzyć gnojowicę zmniejszają emisje amoniaku. Dodawanie wody  
w celu łatwiejszego pompowania gnojowicy nadal jest praktykowane, ale z powodu nieprzyjemnego 
zapachu i nadmiernej objętości jest stosowane coraz rzadziej. Suszenie nawozu jest sposobem na to by 
zahamować chemiczne reakcje i w ten sposób zmniejszyć emisje. Im szybciej pomiot jest wysuszony, 
tym mniejsza jest emisja amoniaku. Stosowane są różne techniki które wytwarzają ruch powietrza 
ponad taśmą którą transportowany jest pomiot. Połączenie częstego usuwania i podsuszania pomiotu 
daje najlepszą redukcję emisji amoniaku z budynków, jak również zmniejsza emisje z miejsc 
przechowywania, ale wymaga to dodatkowych nakładów. 

Jak wyjaśniono w Sekcji 2.2, dokonano rozróżnienia pomiędzy klatkowymi i bezklatkowymi 
systemami utrzymania. Stosowanie tych technik do istniejących systemów utrzymania niosek musi 
być ocenione w świetle nowych europejskich aktów prawnych, dotyczących dobrostanu kur nieśnych 
[74, EC, 1999], w których odchodzi się od powszechnie stosowanych systemów klatek i dopuszcza się 
jedynie konstrukcje klatek wzbogaconych lub systemy alternatywne (wolnowybiegowe lub halowe). 
Sugeruje się, aby okres przejściowy zakończyć do 01-01-2012, a koszty nowych technik 
zastosowanych w nowych i istniejących obiektach pozwalały na ich amortyzację w przeciągu 10 lat. 
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System klatkowy 

 
Redukcja NH3 

(%) 
Interakcje 

 
Zastosowalność 

Dodatkowe 
inwestycje 2) 
(EUR/ptaka/) 

Koszty operacyjne 
(EUR/ptaka/rok) 

Referencyjny: 
Otwarty system magazynowania pod klatką 

0,083-0,220 
(kg NH3/miejsce 

ptaka/rok) 

   
 

 
 

4.5.1.1. System klatkowy napowietrzany z 
otwartym przechowywaniem obornika (głęboki 
zbiornik lub system wysokiej grzędy i budynki 
kanałowe) 

 
-443 do 30 1) 

 
• energia dla wentylatorów 

• niskie nakłady pracy 
• określona konstrukcja 

 
0,8 

 
0,03 (energia) 
0,12 (całość) 

 
4.5.1.2. Kurniki na palach 
 

 
brak danych 

• niższy nakład energii • określona konstrukcja 
• magazynowanie otwarte 

 
brak danych 

 
brak danych 

4.5.1.3. System baterii klatkowych z usuwaniem 
pomiotu do zamkniętego składowiska za pomocą 
zgarniaczy 

0 (wykluczając 
emisję od 

przechowywania) 

• energia dla zgarniaka 
• odory 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

 
brak danych 

 
brak danych 

4.5.1.4. System baterii klatkowych z usuwaniem 
pomiotu do zamkniętego składowiska za pomocą 
przenośnika taśmowego 

 
58-76 

• energia dla przenośników taśmowych 
• emisja z magazynowania 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

• określona konstrukcja kosza 
podającego wymagana dla większej 
redukcji  

 
+ 1,14 

 
+ 0,17 (całość) 

4.5.1.5.1. Warstwowe klatki wertykalne z 
przenośnikami taśmowymi z wymuszonym 
suszeniem  

 
58 

• energia dla przenośników i suszenia 
• niższa emisja z magazynowania 

 (45 % s. m.) 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

0,39 (Włochy) 
2,05 (Holandia) 

0,193 (Włochy) 
0,570 (Holandia) 

4.5.1.5.2. Wertykalne klatki warstwowe z 
przenośnikiem taśmowym z wymuszonym 
kołatką suszeniem  

 
60 

• energia dla ruchomej kołatki i przenośnika  
• niższa emisja z magazynowania  

(45% s. m.) 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

 
2,25 (Włochy) 

0,11 (energia) 
0,310 (całość) 

4.5.1.5.3. Wertykalne klatki warstwowe z 
przenośnikiem taśmowym z wymuszonym 
poprawionym dosuszaniem powietrzem 

 
70-88 

• wyższe nakłady energii  
• niższy poziom odorów 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

• podgrzanie dla zwiększenia redukcji 

0,65 (Włochy) 
2,50 (Holandia) 

0,36 (Włochy) 
0,80 (Holandia) 

4.5.1.5.4. Wertykalne klatki warstwowe z 
przenośnikiem taśmowym z tunelem suszącym 
ponad klatkami 

 
80 

• wyższe nakłady energii 
• bardzo niska emisja z magazynowania  

(80 % s. m.) 

• konieczność oddzielnego 
przechowywania 

• określona konstrukcja w tunelu 
napowietrzającym 

 
2,79 (Włochy) 

0,23-0,28 (energia) 
0,48 całość 
(Włochy) 

 
2.2.1.1.6. Klatki wzbogacone 

 
58 

 

• nakład energii zależny od systemu 
przenośników (25-50 % s. m.) 

• całkowite zastąpienie systemu 
klatkowego 

• system obowiązkowy od 1-1-2012 

] 
brak danych 

 
brak danych 

1) ujemna redukcja oznacza wyższą emisję w porównaniu z techniką referencyjną 
2) koszty różnią się częściowo z powodu uwzględnienia korzyści (Włochy); wyższe koszty w porównaniu z techniką referencyjną  

Tabela 4.17. Skrócona charakterystyka zintegrowanych systemów bateryjnych dla niosek
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4.5.1.1. System klatkowy napowietrzany z otwartym przechowywaniem obornika (głęboki 
zbiornik lub system wysokiej grzędy i budynki kanałowe) 
 

Opis: Te systemy utrzymania zostały opisane w Sekcji 2.2.1.1.2. Rzędy klatek umieszczonych 
wertykalnie w górnej części budynku posiadają otwarte połączenie z obszarem magazynowania  
w dolnej części pod klatkami. 

Korzyści środowiskowe: Wentylator wyciągowy zasysa powietrze poprzez budynek opływające klatki  
i stertę nawozu. Chociaż pomiot jest suszony przez powietrze, może zachodzić fermentacja beztlenowa, 
która powoduje wysoką emisję amoniaku. Dane z raportów odnośnie emisji na wyjściu  
z wentylatora wahają się pomiędzy 0,154 (szacowane we Włoszech) i 0,386 (mierzone w Holandii) kg 
NH3/nioskę/rok. Różnice są znaczące ale jest to spowodowane prawdopodobnie różnicą warunków 
klimatycznych. Ten system lepiej sprawuje się w klimacie śródziemnomorskim niż w klimatach gdzie są 
znacznie niższe temperatury [182, TWG, 2002]. 

Zakłada się, że budynek kanałowy ma takie same poziomy emisji jak budynek z głębokim kanałem. 
Szczególnie zimą, gdy wskaźnik wentylacji jest niższy, stężenie amoniaku w strefie przebywania ptaków 
może być obniżone, ale emisja ze strefy magazynowania nawozu nie jest niższa.  
Dodatkowe napowietrzanie odchodów przy użyciu perforowanych rur polietylenowych może 
spowodować obniżenie emisji, ale brak jest doniesień o rezultatach. 

Interakcje: Zastosowanie takich systemów wymaga energii dla wentylatorów, ale należy zaznaczyć że 
wentylatory będą obsługiwały zarówno magazyn odchodów jak i strefę dla niosek. 

Dane eksploatacyjne: Ten system utrzymania powoduje, że zawartość suchej masy w odchodach wynosi 
od 50-60 %. Ponieważ odchody są suszone szybko, emitowane jest niewiele odorów z klatek. Emisja 
pojawia się na wylocie wentylatorów w otwartych magazynach. Zazwyczaj odchody są magazynowane 
przez cały okres cyklu (13-15 miesięcy). Nie jest potrzebne oddzielne pomieszczenie do przechowywania 
odchodów. 

W praktyce występują problemy z budynkiem kanałowym i głębokim kanałem, ponieważ poziom 
koncentracji amoniaku może być tak wysoki, że występują trudności w pracy w tych obszarach. Muchy  
i zanieczyszczone jaja mogą również powodować problemy, ale zapewnienie właściwego utrzymania 
wystarczyć aby to kontrolować. 

W Holandii ten system jest wycofywany z powodu problemów z emisją amoniaku, muchami  
i odorem [179, Holandia, 2001]. 

Zastosowalność: We Włoszech ten system jest stosowany w dużych fermach, gdzie wymagany nakład 
pracy ludzkiej jest niski. System ten może być stosowany w nowych budynkach, ponieważ wymaga 
dostatecznie wysokiego magazynu odchodów, choć możliwe jest zaadoptowanie istniejących budynków 
np. takich jak dwupoziomowe budynki dla niosek, które mogłyby być przebudowane na budynek 
podwyższony, ale nie ma informacji pozwalających na zademonstrowanie tego. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne dodatkowej podłogi są częściowo równoważone przez fakt, że 
niepotrzebny jest dodatkowy system przechowywania obornika [127, Włochy, 2001]. Dodatkowe koszty 
inwestycyjne w porównaniu z otwartym systemem przechowywania obornika wynosi  
0,8 EUR/ptaka. Dodatkowe koszty na energię to 0,03 EUR/rok/ptaka. Dodatkowe całkowite koszty 
roczne to 0,12 EUR/ptaka/rok. Oznacza to, że redukcja z 0,220 do 0,154 kgNH3/ptaka/rok (tj. 30 %) 
wynosi w przybliżeniu 1,84 EUR/kg NH3. 

Farmy referencyjne: Budynki z głębokim kanałem są używane w kilku krajach członkowskich (Wielka 
Brytania, Holandia (2,5 mln kur) i Włochy ( 8-9 mln kur)). 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999], [119, Elson,1998], [179, Holandia, 2001]. 
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4.5.1.2. System baterii klatkowych w kurniku na palach  
Opis: Krótki opis podano w Sekcji 2.2.1.1.3. W tym systemie wertykalne wielorzędowe baterie klatkowe 
ustawione są na podwyższonej podłodze, a powierzchnia magazynowa zlokalizowana pod spodem nie 
posiada otwartego połączenia. Jednakże strefa przechowywania jest otwarta na zewnątrz budynku.  

Korzyści środowiskowe: Emisje (odory, amoniak) z budynków i miejsc przechowywania powinny być 
szacowane łącznie z właściwą oceną tego systemu utrzymania. Uważa się, że emisje z takich budynków 
są bardzo niskie. Istnieje przekonanie, że budynki na palach funkcjonują lepiej niż system głębokich 
kanałów pod względem manipulowania i suszenia odchodów jak i poziomów emisji amoniaku, ale żadne 
dane ilościowe nie zostały dostarczone na poparcie tych spostrzeżeń. Pomiary emisji z jednostronnie 
osłoniętego miejsca przechowywania nawozu są trudne. Doniesienia mówią, że poziomy azotanu 
amonowego w nawozie pozostają na wysokim poziomie i dlatego zakłada się, że emisja amoniaku jest 
niska. Emisja i w związku z tym oddziaływanie na środowisko będą zmieniać się zależnie od warunków 
klimatycznych.  

Interakcje: Energia jest potrzebna dla wentylacji kurnika dla niosek i do otwierania automatycznych 
wlotów powietrza (jeżeli są stosowane).  

Dane eksploatacyjne: Cały nawóz przechodzi ze szczeliny baterii klatek do zbiornika pod wpływem 
grawitacji. Zgarniacze powinny być uruchamiane dwa albo trzy razy dziennie aby zapewnić 
wystarczającą kleistość odchodów, by utworzyć strome sterty z dużą powierzchnią wysychania. 
Podsuszanie jest zróżnicowane, największe jest wiosną i latem, gdy działa maksymalna wentylacja.  
W testach wilgotność nawozu była poniżej 20 % (lub powyżej 80 % s. m.) pod koniec roku,  
a poziomy stężenia amoniaku w strefie przebywania ptaków nie przekraczały 3 ppm.  

Zastosowalność: Stare budynki z zagłębionymi kanałami na odchody mogą być przebudowane na 
budynki na palach, ale inne konstrukcje wymagałyby podniesienia. Technika ta wymaga różnego 
zarządzania odchodami z systemu głębokiego kanału. Kluczowym zagadnieniem jest konstrukcja zasuwy, 
ponieważ jej otwarcie musi zmieniać się w zależności od intensywności wentylacji i musi być ona 
całkowicie otwarta dla pełnego i niezawodnego usunięcia odchodów. Dobrze zaprojektowane zasuwy 
poprawiają wysychanie odchodów i eliminują wpływ wiatru w sekcji magazynowania odchodów.  

Farmy referencyjne: Budynki na palach opracowano i zastosowano w Wielkiej Brytanii.  

Literatura referencyjna: [119, Elson, 1998] 

 

 

 

 

4.5.1.3. System baterii klatkowych z usuwaniem pomiotu do zamkniętego magazynu za 
pomocą zgarniaczy 
Opis: Ten system jest alternatywą dla otwartego systemu przechowywania, ale tutaj stosowany jest 
płytszy kanał a odchody są często usuwane. Pomiot jest często usuwany i jest wywożony poza fermę albo 
zgromadzony na fermie w oddzielnym magazynie.  

Korzyści środowiskowe: Emisje z tego systemu są połączeniem emisji ze strefy budynków  
i oddzielnego magazynu. Doniesienia mówią, że emisja z budynków dla niosek jest równa emisji  
z systemu referencyjnego, tj. 0,083 kg NH3/ptaka/rok. Uważa się, że emisje odorów są mniejsze niż  
z systemu referencyjnego, ponieważ powstaje mniej ośrodków beztlenowych. 

Interakcje: Zależą one od różnicy między nakładem energii dla pracy ładowacza czołowego raz albo 
dwa razy w roku a energią potrzebną do napędu zgarniacza co kilka dni.  

Dane eksploatacyjne: Nie ma żadnych szczególnych wymagań dla obsługi tego systemu, innych niż dla 
działania zgarniacza. 
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Zastosowalność: Jest to prosty system, ale jego zastosowanie wymaga oddzielnego miejsca dla 
przechowywania odchodów. Nie należy się spodziewać stosowania tego systemu w nowych obiektach. 

Koszty: System ten uważany jest za tani.  

Farmy referencyjne: Dane na temat zastosowania w Holandii wykazują, że mniej niż 1 % ferm dla kur 
niosek stosuje ten system. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999], [26, LNV, 1994], [122, Holandia, 2001] 

 

 

4.5.1.4. System baterii klatkowych z usuwaniem pomiotu do zamkniętego magazynu za 
pomocą przenośnika taśmowego  
Opis: System z usuwaniem pomiotu za pomocą przenośnika jest opisany w Sekcji 2.2.1.1.5. Czyste 
taśmy przenośników i częste usuwanie pomiotu do zamkniętego miejsca przechowywania zapewniają 
niskie emisje amoniaku ze strefy utrzymania. Modyfikacja w systemie baterii klatek umożliwia usuwanie 
pomiotu dzięki wydłużeniu dystansu w zsypie zasilającym, co daje możliwość kierowania odchodów na 
taśmę biegnącą pomiędzy klatkami. System ten wymaga dodatkowego magazynu.  

Korzyści środowiskowe: Efekt środowiskowy tego systemu zależy od częstości usuwania pomiotu, 
chociaż jest on na pewno lepsze niż system ze zgarniaczem (Sekcja 4.5.1.3), który zwykle pozostawia 
resztki odchodów. Im większa częstotliwość usuwania tym niższa emisja z budynków, tzn. jeżeli pomiot 
jest usuwany przynajmniej dwa razy w tygodniu, to osiąga się redukcję emisji 0,035 kg  
NH3/ptaka/rok. Z doniesień wynika, że przy częstotliwości usuwania nawozu dwa razy dziennie, emisja 
amoniaku spada do 0,020 kg NH3/ptaka/rok.  

Ponieważ pomiot jest transportowany poza budynek i na taśmie nie ma jego pozostałości, uzyskuje się 
niższy poziom odoru, co poprawia mikroklimat w budynku. W tym systemie nie występuje podsuszanie  
i wilgotny pomiot opuszcza budynek do oddzielnego magazynu lub używany jest bezpośrednio do 
nawożenia pól.  

Interakcje: Stosowanie tego systemu wymaga dodatkowej energii do napędu przenośnika taśmowego. 
Najniższa emisja jest osiągnięta zarówno poprzez stosowanie urządzenia zgarniakowego przy zsypie 
zasilającym jak i częste uruchamianie przenośnika taśmowego. Zakłada się, że potrzebna niewiele 
dodatkowej energii do częstszego używania przenośnika.  

Dane eksploatacyjne: Zamiast suchego nawozu produkowany jest nawóz mokry.  

W Holandii zaniechano stosowania tego systemu z powodu wysokich kosztów sprzedaży tego "mokrego" 
nawozu i z powodu stosunkowo wysokich emisji amoniaku [179, Holandia, 2001].  

Zastosowalność: Klatki z przenośnikami pomiotu mogą być stosowane w nowych i w istniejących 
obiektach. Stosuje się je zwykle do wielopiętrowych baterii klatek. System referencyjny wymagałby 
całkowitego zastąpienia. Nie ma pewności czy metoda częstego usuwania pomiotu może być uważana za 
lepszą w porównaniu z bardziej skomplikowanym dostępnym systemem.  

Koszty: Dodatkowe nakłady inwestycyjne systemu usuwania pomiotu działającego dwa razy  
w tygodniu w porównaniu z otwartym systemem przechowywania wynoszą 1,14 EUR na jednego ptaka. 
Konstrukcja zbiornika dla częstszego usuwania wymagałaby dodatkowych kosztów. Brak jest informacji 
na temat tych kosztów. Z redukcją emisji 58 % (w porównaniu z systemem referencyjnym) względne 
koszty są mniejsze o około 23,6 EUR/kg NH3. Dodatkowe koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na jedną 
kurę nioskę rocznie wynoszą 0,17 EUR. 

  

 

 

 

 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 175

Farmy referencyjne: w Holandii 3,524 mln kur jest utrzymywanych w takich systemach. Ten system 
jest tylko sporadycznie instalowany w nowych budynkach. Dane dotyczące stosowania systemu ze 
zsypem nie zostały przedłożone. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999], [128, Holandia, 2000], [179, Holandia, 2001]. 
 

 

 

4.5.1.5. Wertykalne rzędy klatek z przenośnikiem taśmowym i suszeniem nawozu 

W tej sekcji prezentowane są różne rozwiązania które zostały zastosowane do suszenia nawozu, 
który z kolei jest zbierany na przenośnikach pod klatkami wewnątrz budynku, łącznie z ich 
korzystnym oddziaływaniem na środowisko.  
 

 

 

4.5.1.5.1. Wertykalne rzędy klatek z przenośnikiem taśmowym i wymuszonym suszeniem 
nawozu 
Opis: Odchody niosek zbierane są na przenośniku taśmowym, który jest umieszczony w każdym rzędzie. 
Nad każdą taśmą umieszczona jest perforowana tuba z której wydmuchiwane jest powietrze (które może 
być podgrzane) na odchody na taśmie. Są one usuwane z budynku raz na tydzień do przykrytego 
magazynu na zewnątrz, gdzie nawóz może być przechowywany lub składowany przez dłuższy czas. Na 
niektórych farmach odchody gromadzone są w zbiorniku i wywożone z farmy w przeciągu dwóch 
tygodni.  

 

Rysunek 4.5. Schemat klatek z wymuszoną (pneumatyczną) instalacją suszącą 
[10, Holandia, 1999] 
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Rysunek 4.6. Schemat rozwiązania powiązania dwóch klatek z przenośnikiem taśmowym  
i kanałem suszącym [10, Holandia, 1999] 

 

Korzyści środowiskowe: Kiedy system wymuszonego suszenia jest zainstalowany z wydajnością 
suszenia 0,4 m3 powietrza/nioskę/godz., wtedy przez okres suszenia 7 dni zawartość suchej masy  
w ściółce wzrasta do przynajmniej 45 %. Emisja NH3 wynosi 0,035 kg amoniaku/nioskę/rok. Resztki 
nawozu nie pozostają na pasach po usunięciu.  

Interakcje: Energia jest potrzebna do obsługi pasa i wentylatorów użytych do nadmuchiwania powietrza 
nad nawóz. Dodatkowy nakład energii jest również wymagany jeśli zastosujemy przed ogrzewaniem.  
W nowoczesnych budynkach klatkowych w których ogrzewanie jest osiągane przez zastosowanie 
wymienników ciepła których powietrze zewnętrzne jest suszone i ogrzewane przez powietrze 
wentylacyjne, które jest emitowane przez budynek. Poziom dodatkowego nakładu energii jest różny; dane 
przedstawione pokazują dodatkowo 1,0 do 1,6 kWh na kurę/miejsce/rok użytych łącznie z systemami 
zalecanymi dając całkowite zużycie energii od 2 kWh na kurę/miejsce/rok. 

Dane eksploatacyjne: W tym systemie możliwe jest osiągnięcie bardzo niskiej emisji NH3 i redukcje 
odorów w budynku. Przed ogrzewane powietrze w budynku suszy ściółkę ale dodatkową korzyścią jest to 
że klimat w klatkach w strefie zwierząt jest bardzo dobry. To powoduję, że osiągane są lepsze rezultaty 
produkcji niż w systemach zalecanych.  

Zastosowalność: Ten system może być stosowany w nowych i istniejących budynkach z trzema lub 
więcej warstwami. Instalacja napowietrzania może zostać dodana do istniejących systemów z pasem, 
które nie mają wyposażenia dosuszającego, ale żadne przykłady praktyczne nie zostały zamieszczone. 

Koszty: Kiedy porównamy koszty z systemami zalecanymi musimy brać pod uwagę, ze zewnętrzny 
system magazynowania nawozu może być prostszy (bez gnojowicy ale suchy nawóz) i to że wertykalne 
klatki warstwowe mogą być zasiedlone większą liczbą ptaków. W zależności od włączonych w te koszty 
czynników dodatkowy koszt inwestycyjny różni się i jest relacjonowany pomiędzy 0,39 EUR we 
Włoszech i 2,05 EUR w Holandii na ptaka/miejsce/rok. 

Dodatkowo koszty energii będą różne tak samo jak koszty roczne. Koszty roczne są przedstawione jako 
0,193 EUR we Włoszech i 0,57 EUR w Holandii na ptaka/miejsce/rok.  

Znacznie różnią się koszty efektywności. Dla 60 % redukcji w porównaniu z systemami referencyjnymi 
jeśli zastosowane we Włoszech będą kosztowały 1,45 EUR na kg obniżonego amoniaku podczas gdy  
w Holandii będą kosztowały 42,70 EUR na kg obniżonego amoniaku. 

Farmy referencyjne: W Holandii 14,598 mln kur jest utrzymywanych w tym systemie. System  
z emisją NH3 0,035 kg na nioskę/rok został rozwinięty około 12 lat temu. W tej chwili ten system jest 
wprowadzony w większości nowych budynków i rekonstrukcji. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 
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4.5.1.5.2. Wertykalne klatki warstwowe z pasem nawozowym z wymuszonym kołatką 
suszeniem powietrzem 

Opis: Ten system posiada taką samą zasadę projektowania jak system poprzedni (Sekcja 4.5.1.5.1.). 
Grupa kołatek umieszczona jest powyżej taśmy, z jedną kołatką na dwie klatki (ustawione tyłem do 
siebie). Każda kołatka jest obsługiwana przez łączące cięgno, które napędza wszystkie kołatki w rzędzie 
jednocześnie, przemieszczając powietrze poprzez ściółkę na taśmie (Rysunek 4.7). Różnica  
w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem wynika stąd, że powietrze suszące nie jest pozyskiwane  
z zewnątrz, ale jest to powietrze wewnętrzne, przemieszczane nad pasem nawozowym. Może to być 
zaletą, ponieważ nie ma potrzeby podgrzewania powietrza lub używania wymienników ciepła, jak to jest 
w przypadku rekuperatorów (później nie ma również problemów z zapychaniem kurzem, jak to się dzieje 
w przypadku wymienników lub kanałów powietrznych). Nawóz jest usuwany z budynków raz  
w tygodniu, przy zawartości suchej masy przynajmniej 50 %. 

Korzyści środowiskowe: Emisja z tego systemu wynosi około 0,089 kg NH3/stanowisko/rok (Włochy). 
To daje 40 % redukcję w porównaniu z systemami referencyjnymi, z poziomem emisji 0,220 kg 
NH3/stanowisko/rok (Włochy). 

Interakcje: Zużycie energii na poruszanie kołatek jest niższe w porównaniu ze zużyciem energii przez 
systemy kanałów perforowanych. Jednakże z ruchem kołatek związane jest występowanie pewnego 
hałasu. 

Dane eksploatacyjne: Tak jak w poprzednim systemie (Sekcja 4.5.1.5.1) uzyskanie niskich poziomów 
emisji NH3 przez ten system jest również możliwe. Dzięki ciągłej recyrkulacji powietrza klimat w 
budynku jest dobry a temperatura w różnych miejscach jest jednolita. Również stwierdza się mniej odoru 
w porównaniu z poprzednią techniką. 

Zastosowalność: Ten system może być zastosowany w nowych i istniejących budynkach. Może być 
zbudowany w 4 do 8 kondygnacjach. Istnieje możliwość zastosowania instalacji kołatkowej  
w klatkowych systemach z przenośnikami taśmowymi, nie posiadającymi wyposażenia suszącego, ale 
żadne przykłady nie zostały przytoczone. 

Rysunek 4.7. Zasada dosuszania powietrzem wymuszonym kołatką [127, Włochy, 2001] 

 

Koszty: W porównaniu z systemem referencyjnym dodatkowe koszty inwestycyjne to 2,25 EUR/ptaka. 
Dodatkowe koszty energii to 1,0-1,2 kW/rok/kurę co odpowiada 0,11-0,14 EUR na rok/stanowisko. 
Całkowite dodatkowe koszty (kapitał i koszty użytkowania) to 0,31 EUR/stanowisko/rok. To oznacza że 
z 60 % redukcją emisji amoniaku w porównaniu z systemami referencyjnymi, koszty obniżają się  
o 2,32 EUR/kg NH3. 
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Farmy referencyjne: System jest obecnie wprowadzany w niektórych wielkich farmach drobiu we 
Włoszech. W przybliżeniu 700-800 tysięcy niosek jest utrzymywanych w tym systemie. 

Literatura referencyjna: [127, Włochy, 2001] 

 

 

4.5.1.5.3. Wertykalne klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym z wymuszonym, 
poprawionym suszeniem powietrzem 

Opis: Zasada jest opisana w Sekcji 4.5.1.5.1. Nawóz jest usuwany z budynku raz na pięć dni do 
przykrytego zbiornika, który musi być wywożony z farmy co 2 tygodnie. Suszenie nawozu w tym 
systemie wymaga instalacji systemu wymuszonego suszenia o wydajności suszenia 0,7 m3/nioskę/godz.  
i temperatury powietrza 17oC. Maksymalny okres suszenia wynosi 5 dni, a nawóz musi zawierać 
przynajmniej 55 % suchej masy.  

Korzyści środowiskowe: Emisja NH3 z tego systemu wynosi od 0,010 kg NH3/stanowisko/rok 
(Holandia) do 0,067 kg NH3/stanowisko/rok (Włochy). 

Interakcje: Poziom odoru w budynkach jest postrzegany jako relatywnie niski. Poziomy hałasu są 
uważane za zbliżone do tych opisywanych we wcześniejszych systemach w Sekcji 4.5.1.5.1. Wysoki 
nakład energii jest wymagany do suszenia odchodów w porównaniu z innymi systemami suszenia 
powietrzem, ale może być zredukowany poprzez podgrzewanie wlotowego powietrza. Poziomy 
zakurzenia są niższe niż w innych systemach utrzymania. 

Dane eksploatacyjne: W systemie tym możliwie jest uzyskanie bardzo niskiej emisji NH3 z budynku. 
Kiedy powietrze jest podgrzewane, nawóz staje się suchszy i klimat w klatkach w otoczeniu zwierząt 
poprawia się, co również wpływa na lepsze wyniki produkcji. W nowoczesnych systemach utrzymania 
niosek podgrzewanie powietrza suszącego jest wykonywane w wymiennikach ciepła, w których 
wychodzące powietrze suszące podgrzewa powietrze wchodzące. 

Zastosowalność: Ten system może być stosowany w nowych i istniejących budynkach. Może być 
zbudowany w 3 do 10 kondygnacjach. Nie ma informacji dotyczących systemów z pasami nawozowymi, 
będących dodatkowo wyposażonych w systemy suszenia.  

Koszty: Ten system jest systemem niskokosztowym, przeznaczonym do obiektów o bardzo dużej liczbie 
ptaków, gdzie chce się efektywnie wykorzystać dostępne miejsce przy wysokim zagęszczeniu inwentarza. 
Odnotowano znaczące różnice w kosztach. Niższe koszty odnotowane we Włoszech częściowo są 
spowodowane dodatkowymi dochodami generowanymi przez wyższe ceny jaj, co miało na celu 
zrównoważenie kosztów wdrażania ulepszonego systemu.  

Dodatkowe koszty inwestycyjne w porównaniu do systemu zalecanego zmieniają się od 0,65 EUR 
(Włochy) do 2,50 EUR (Holandia) na stanowisko nioski. Roczne koszty na nioskę/rok różnią się istotnie 
od 0,365 EUR do 0,80 EUR (włączając koszt energii elektrycznej). Przy 70-78 % redukcji emisji 
amoniaku w porównaniu z systemami zalecanymi, wydajność kosztów zmienia się od 2,34 do 34,25 
EUR/kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: System został rozwinięty w późnych latach 90-tych. Obecnie w Holandii około  
2 mln niosek jest utrzymywanych w tym systemie. Na dziś te systemy stosujące wymuszone suszenie na 
pasach nawozowych są wprowadzane na wielkich obiektach w nowych budynkach i w adaptacjach 
budynków. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999], [124, Niemcy, 2001], [127, Włochy, 2001] 
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4.5.1.5.4. Wertykalne klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym z tunelem suszącym 
ponad klatkami 

Opis: Zasadniczo projekt instalacji jest podobny do wcześniej opisanych systemów z pasem dosuszanym 
powietrzem. Nawóz jest gromadzony na pasach pod klatkami i przemieszczany do jednego końca rzędu 
klatek. Stąd jest on podnoszony do pasów suszących poprzez tunel suszący ponad klatkami, tunel suszący 
przebiega wzdłuż całej długości rzędu klatek. Nawóz jest rozłożony na pasach wewnątrz tunelu, gdzie 
schnie. Na koniec pełnego przesuwu z jednego końca tunelu do drugiego, nawóz jest rozładowywany  
z każdego pasa na najniższy pas wewnątrz tunelu, który gromadzi wszystkie wysuszone odchody  
i wykonuje ostatnie przemieszczenie na przeciwległy koniec. To oznacza że na końcu obiegu nawóz ma 
wysoką zawartość suchej masy. Tunel jest wentylowany przez wentylator odśrodkowy, który wypycha 
powietrze na ponad dach zewnątrz, poprzez komin. Powietrze suszące jest pobierane z wnętrza budynku, 
na dwóch przeciwległych końcach tunelu. Pasy są przesuwane co kilka minut, a cały obieg wewnątrz 
tunelu zajmuje 24-36 godzin. 

 

Rysunek 4.8. Schemat tunelu suszącego nad wertykalnymi klatkami warstwowymi 
 

Korzyści środowiskowe: Odnotowana emisja amoniaku wyniosła od 0,015 (Holandia) do 0,045 
(Włochy) kg NH3/ptaka/rok. Nawóz osiąga bardzo wysoką zawartość suchej masy, do 80 %. 

Interakcje: Energia jest wymagana dla wentylacji tunelu suszącego. Rzeczywisty nakład energii zależał 
będzie od rozmiarów instalacji (liczby klatek) i oporów przepływu powietrza stawianych przez tunel. 
Wymagane jest więcej informacji do oceny jak zmiany wprowadzone w projekcie i obsłudze mogą 
wpływać na zapotrzebowanie energetyczne. Dzięki wyciąganiu powietrza wewnętrznego poziom odoru 
jest bardo niski.  

Dane eksploatacyjne: Ten system jest typowo stosowany w połączeniu z systemem wentylacyjnym 
budynku. Oba systemy wentylacyjne muszą być zsynchronizowane tak aby wykluczyć jakiekolwiek 
wzajemne wpływy, co mogłoby wpływać na działanie systemu tunelowego.  

Zastosowalność: Ten system był stosowany w systemach klatkowych o 4 do 6 rzędach. Odnawianie lub 
przekształcanie istniejących systemów klatkowych nie zostało odnotowane, ale zastosowanie  
w istniejących budynkach będzie wymagało adaptacji dachu przez dodanie kominów do usuwania 
powietrza suszącego. Wysokość kominów będzie wpływała na wydajność wentylatorów i nakłady 
energii. Również zewnętrzne składowanie wysuszonego nawozu jest wymagane (zbiorniki lub inne). 

Koszty: Prezentowane są koszty odnotowane we Włoszech. Dodatkowe koszty inwestycyjne to  
2,79 EUR/stanowisko. Dodatkowe koszty energii to 2,0-2,5 kWh/rok/kurę co odpowiada  
0,23-0,28 EUR/ptaka/rok. Całkowite dodatkowe koszty (kapitał i koszty użytkowania) to  
0,48 EUR/ptaka/rok. 
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To oznacza że z 80 % redukcją emisji amoniaku w porównaniu z systemami referencyjnymi, koszty 
obniżają się o 2,74 EUR/kg NH3.  

Farmy referencyjne: We Włoszech około 1 mln niosek jest utrzymywanych w tym systemie. 

Literatura referencyjna: [127, Włochy,2001]. 

 

4.5.2. Bezklatkowe techniki utrzymywania kur nieśnych 

Systemy utrzymania bezklatkowego wymagają odmiennego systemu zarządzania w produkcji jaj  
i dlatego muszą zostać omówione oddzielnie od systemów utrzymania w klatkach. Odnotowano niewiele 
doświadczeń związanych z takimi systemami, dlatego poświęcono im jednakową uwagę. Nie 
zidentyfikowano żadnego systemu referencyjnego, ale stosuje się podstawowy projekt opisany  
w Sekcji 4.5.2.1.1. Podsumowanie wyników przedstawiono w Tabeli 4.18. 

 
 

Systemy bezklatkowe 
 

Redukcja NH3 
(%) 

 
Interakcje 

 
Zastosowalność 

Koszty 1)  
(EUR/kg NH3 

zredukowanego) 
Referencyjny: 
Sekcja 4.5.2.1.1. System 
głębokiej ściółki dla 
niosek 

 
0,315 (kg NH3 
/stanowisko/rok) 

 
wentylacja naturalna  
80 % s. m.; kurz 

 
powszechnie 
stosowany 

 

Sekcja 4.5.2.1.2. Systemy 
głębokiej ściółki z 
wymuszonym suszeniem 
nawozu 

 
60 

• energia dla 
przepływu powietrza i 
podgrzania powietrza 

• wymaga
nia 
konstrukcyjne 
podłogi  

 
16,13 

Sekcja 4.5.2.1.3. System 
głębokiej ściółki z podłogą 
perforowaną i 
wymuszonym suszeniem 

 
 

65 

• energia dla 
przepływu powietrza i 
podgrzania powietrza 

• wymaga
nia 
konstrukcyjne 
podłogi  

 
 

b. d. 

Sekcja 4.5.2.2. System 
wolierowy 

 
71 

• poziomy 
wysokiego zapylenia 

• energia zależy 
od systemu pasowego 

• specjaln
e wymaganie 
sprzętowe 

 
b. d. 

1)    różnica koszów uwzględnia korzyści (Włochy) 
b .d.   brak danych 

Tabela 4.18. Podsumowanie charakterystyk technik bezklatkowego utrzymania kur nieśnych 

 

4.5.2.1. Głęboka ściółka lub systemy podłogowe 

4.5.2.1.1. System głębokiej ściółki dla kur nieśnych 
Opis: System głębokiej ściółki dla niosek został opisany w Sekcji 2.2.1.2.1.  

Korzyści środowiskowe: Emisja amoniaku wynosi około 0,315 kg NH3 /stanowisko/rok.  

Interakcje: Jeśli zastosowana jest wentylacja naturalna, nakład energii jest stosunkowo niski. Jeśli jest 
otrzymywany nawóz o zawartości suchej masy do 80 %, jeśli ptaki mają swobodę poruszania się to  
w budynku mogą powstawać duże ilości kurzu. 

Dane eksploatacyjne: W duńskich obiektach z głęboką ściółką zagęszczenie inwentarza wynosi około  
7 ptaków/m2, stosowana jest też wymuszona wentylacja. Z powodu występowania wysokich poziomów 
zakurzenia zaleca się stosowanie masek ochronnych przez farmerów. Odchody i ściółka są usuwane  
z boksu na zakończenie okresu nieśności. 
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Dla ptaków ten system oferuje prawie pełną możliwość zachowania się zgodnie z ich behawioryzmem. 
Przestrzeń budynku jest skonstruowana w taki sposób aby zapewnić różne przestrzenie funkcjonalne. To 
powoduje, że ten system jest bardziej przyjazny dla ptaków niż system klatkowy. Również z technicznej 
perspektywy ujednolicenie systemów wentylacji i oświetlenia budynku może być osiągnięte łatwiej niż  
w utrzymaniu klatkowym, a obserwacja ptaków jest prostsza. Obserwowane są jednak mniejsze 
wydajności (tj. wskaźnik nieśności) w porównaniu z systemami klatkowymi i wolierowymi, jak również 
zwiększone zużycie paszy niż przy systemie klatkowym ponieważ aktywność ptaków jest większa  
a zagęszczenie obsady mniejsze. 

Zmniejszone zagęszczenie inwentarza może również spowodować powstanie problemów z wilgotnością 
ściółki i całego budynku w sezonie zimowym. W konsekwencji wzrasta zapotrzebowanie na energię  
w porównaniu z systemami klatkowym i wolierowym. Duże grupy mogą powodować powstawanie 
agresji wśród ptaków (skłonność do wydziobywania piór i kanibalizmu). Sporadycznie mogą wystąpić 
problemy ze składaniem jaj na podłodze na posadzce zamiast w gniazdach. Zagrożeniem mogą być 
również pasożyty jelitowe w przypadku kiedy ptaki mają kontakt z odchodami i ściółką. Jeśli 
praktykowane jest przechowywanie nawozu w budynku, stężenie amoniaku w powietrzu wewnątrz jest 
większe niż w przypadku zastosowania pasów nawozowych do regularnego usuwania odchodów do 
zewnętrznego magazynu.  

Zastosowalność: System ten został zainstalowany w istniejącym budynku. Przejście z systemu 
klatkowego będzie wymagało całkowitej modyfikacji systemu. 

Koszty: Przewiduje się wyższe koszty z powodu niższych wydajności systemu w porównaniu z innymi 
systemami. Szacunki kosztów [124, Niemcy, 2001] wynoszą 20,90 EUR/ptaka i składają się na nie: 

• praca fizyczna  2,70 EUR (12,5 EUR/h) 
• inwestycje kapitałowe  4,20 EUR (11 % koszty roczne, 5 % amortyzacja, 2,5 % naprawy 

  i utrzymanie, 7 % odsetki) 
• koszty operacyjne  14,00 EUR  

  Koszty całkowite  20,90 EUR/stanowisko 

Farmy referencyjne: W Holandii około 1000 takich budynków zostało zbudowanych i zasiedlonych  
6 mln niosek z całkowitej liczby 30 mln niosek (tj. około 20 %). 

Literatura referencyjna: [128, Holandia, 2000], [124, Niemcy, 2001], [179, Holandia, 2001]. 

 

 

4.5.2.1.2. System głębokiej ściółki z wymuszonym suszeniem nawozu powietrzem  

Opis: Założenia tego systemu oparte są na poprzednim systemie, ale tutaj emisja amoniaku jest 
zredukowana dzięki zastosowaniu wentylacji wymuszonej. Wentylacja wymuszona zbudowana jest z rur, 
które wtłaczają 1,2 m3 powietrza/stanowisko/godz., o temperaturze 20oC ponad nawozem składowanym 
pod rusztami lub ponad nawozem (napowietrzanym) który usuwany jest za pomocą pasów nawozowych. 
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Rysunek 4.9. System głębokiej ściółki z wymuszonym suszeniem przez tuby pod podłogą rusztową 
 

Korzyści środowiskowe: Zastosowanie wentylacji wymuszonej i szybkiego suszenia nawozu redukuje 
emisję do 0,125 kg NH3/stanowisko/rok przy przechowywaniu w zagłębionym magazynie. Redukcja 
emisji amoniaku w tym systemie wynosi 60 % w porównaniu z systemem referencyjnym (0,315 kg NH3). 
Przy stosowaniu częstego usuwania za pomocą (napowietrzanych) pasów nawozowych można oczekiwać 
nawet niższych poziomów emisji.  

Interakcje: Można oczekiwać redukcji poziomów odoru w porównaniu z systemem referencyjnym. 
Nakład energii w tym systemie jest wysoki, ponieważ musi być zainstalowany system ogrzewania w celu 
do osiągnięcia temperatury 20oC wymaganej w tubach. Wymagana jest również dodatkowa energia do 
zapewnienia przepływu powietrza. Powietrze jest zasysane przez wloty umieszczone w ścianach 
bocznych i kierowane do otwartej kalenicy w dachu. 

Dane eksploatacyjne: Zarządzanie tym systemem jest zasadniczo takie same jak w systemie 
referencyjnym z głęboką ściółką. 

Zastosowalność: Ten system może być stosowny jedynie w budynkach dla niosek z wystarczającą ilością 
przestrzeni pod rusztami. Tradycyjne zagłębienie na odchody ma głębokość 80 cm, ale przy stosowaniu 
tego systemu konieczne jest pogłębienie o 70 cm. Z doświadczeń rolników używających dotychczas 
systemów z głęboką ściółką wynika, że preferują oni ten system ponieważ wymaga niewielkich zmian 
systemu tradycyjnego. 

Koszty: W porównaniu z systemem referencyjnym (Sekcja 4.5.2.1.) dodatkowe koszty inwestycyjne to 
1,10 EUR/stanowisko nioski. Dodatkowe koszty roczne to 0,17 EUR/ptaka. Oznacza to, że przy 60 % 
redukcji amoniaku (z 0,315 do 0,125 kg NH3) koszty obniżają się o 5,78 EUR/kg NH3.  

Farmy referencyjne: Ten system jest nowy i zaledwie jedna farma (40 tys. niosek) w Holandii używa 
tego systemu i około 5 % ferm w Niemczech. Oczekuje się, że zastosowanie tego systemu wzrośnie  
w przyszłości.  

Literatura referencyjna: [122, Holandia, 2001], [124, Niemcy, 2001], [181, Holandia, 2002] 

 

 

4.5.2.1.3. System głębokiej ściółki z perforowaną podłogą i wymuszonym suszeniem 

Opis: Budynek kurnika jest tradycyjny (ściany, dach etc.). Współczynnik ściółki do �podłogi rusztowej� 
wynosi 30:70. Strefa gniazd znajduje się w strefie podłogi rusztowej. Perforowana podłoga pod 
odchodami i rusztami pozwala na transportowanie powietrza używanego do suszenia odchodów na 
powierzchni (Rysunek 4.10). Maksymalne obciążenie tej perforowanej podłogi to 400 kg/m2. Odległość 
pomiędzy dnem zagłębienia a podłogą perforowaną (kanał powietrzny) musi wynosić 10 cm. Podłoga 
perforowana ma całkowitą powierzchnię otworów 20 % w stosunku do pozostałej powierzchni. 
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Rysunek 4.10. Głęboka ściółka z perforowaną podłogą i wymuszonym suszeniem nawozu 
[128, Holandia, 2000] 
 

 

Korzyści środowiskowe: Możliwe jest osiągnięcie 65 % redukcji emisji NH3 (0,110 kg w porównaniu do 
0,315 kg NH3/ptaka/rok w systemie referencyjnym). 

Interakcje: Wymagany jest większy nakład energii spowodowany wymuszoną wentylacją.  

Dane eksploatacyjne: Odchody kur spadają przez ruszty na perforowaną podłogę. Na początku okresu 
nieśności podłoga perforowana jest pokryta cienką warstwą 4 cm wiórów drzewnych. Powietrze 
(podgrzewane) jest wdmuchiwane pod spodem przez małe otwory wzdłuż podłogi perforowanej pod 
nawóz. Dla właściwego osuszania nawozu instalowane są wentylatory o wydajności 7 m3/godz. przy  
90 Pa. Nawóz pozostaje na podłodze perforowanej przez około 50 tygodni (okres nieśności) i następnie 
jest usuwany z budynku. Minimalna odległość między podłogą perforowaną a rusztami wynosi 80 cm. 
Nawóz jest suszony stale przez stały przepływ powietrza. Zawartość suchej masy w nawozie wynosi 
około 75 %. Rolnik powinien w budynku używać maski. 

Urządzenia do pojenia muszą być instalowane ponad rusztami a dobre zaprojektowanie rur powinno 
wykluczyć utratę wody. 

Zastosowalność: Zastosowanie w nowych warunkach jest bardziej wskazane, ale możliwe jest także 
instalowanie systemu w istniejących budynkach, z tym że wymaga to dodatkowych kosztów. 

Koszty: Koszty inwestycyjne to 1,20 EUR/ptaka. Koszty roczne to 0,18 EUR/ptaka. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 10 ferm (rok 2001) zastosowało ten system. 

Literatura referencyjna: [128, Holandia, 2000], [179, Holandia, 2001], [181, Holandia, 2002] 
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4.5.2.2. System wolierowy 

Opis: Opis został podany w Sekcji 2.2.1.2.2.  

Korzyści środowiskowe: Dane dotyczące emisji amoniaku zostały przedstawiane jedynie przez Holandię 
i kształtowały się na poziomie 0,09 kg NH3/ptaka/rok, co daje 71 % mniej niż w referencyjnych 
systemach bezklatkowych. Ta redukcja emisji związana jest z usuwaniem nawozu, gdzie około 90 % 
nawozu usuwane jest za pomocą przenośników z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień. 
Pozostałe 10 % nawozu jest usuwane z powierzchni ścielonej po zakończeniu cyklu [179, Holandia, 
2001]. 

Interakcje: W porównaniu z systemem klatkowym występuje tu znacznie wyższy poziom zawartości 
kurzu w powietrzu budynku. Powoduje to większe obciążenie błon śluzowych u ludzi i zwierząt. 
Zapotrzebowanie na energię zależy w szczególności od wentylacji i waha się od 2,70 kWh/ptaka/rok dla 
systemu bezpasowego do 3,70 kWh/ptaka/rok dla systemów z pasem napowietrzanym. 

Dane eksploatacyjne: Kury mają większą możliwość poruszania się niż kury utrzymywane w klatkach, 
ale kurki remontowe muszą pochodzić z systemów wolierowych. Systemy wolierowe są bardziej 
przyjazne dla ptaków niż tradycyjne systemy podłogowe, odkąd przestrzeń życiowa kur jest w większym 
stopniu zdominowana przez infrastrukturę. Dogodniejsze warunki temperaturowe występują w zimie,  
a spowodowane są wyższym zagęszczeniem inwentarza. Wykorzystanie paszy i wskaźnik nieśności są 
także wyższe niż w systemach podłogowych. Dostępna przestrzeń wewnątrz budynku może być 
powiększona przez udostępnienie zewnętrznej strefy grzebania.  

Jednak ptaki mogą mieć kontakt z odchodami co powoduje zagrożenie pasożytami jelitowymi.  
W systemie tym występuje także wyższy procent zabrudzonych i/lub zniesionych jaj poza gniazdem. 
Kolejnym wadą jest to, że większe grupy i naturalne oświetlenie sprzyjają agresywnemu zachowaniu 
ptaków, wydziobywaniu piór i kanibalizmowi, powodując wyższy wskaźnik potencjalnych strat. 
Obserwacja ptaków jest znacznie utrudniona a zabiegi medyczne są częstsze.  

Zastosowalność: Systemy utrzymania wolierowego ciągle są mało stosowane w porównaniu  
z systemami utrzymania podłogowego i klatkowego, ale zgromadzono dostateczne doświadczenie 
praktyczne. Dotychczas nie było znaczących wymagań dotyczących jaj pozyskiwanych z systemu 
wolierowego. W Niemczech ten system utrzymania jest aktualnie stosowany w połączeniu  
z wybiegami zewnętrznymi. 

Koszty: Całkowite koszty projektu z napowietrzanym przenośnikiem nawozu wynoszą  
16,5-22 EUR/ptaka/rok: 

• praca fizyczna   1,2-2 EUR (przy 12,5 EUR/h), 
• inwestycje kapitałowe  2,4-5,6 EUR (11 % koszty roczne, 5 % amortyzacja, 2,5 % naprawy 

  i utrzymanie, 7 % odsetki) 
• koszty operacyjne 12,9-14,4 EUR [124, Niemcy, 2001] 

  Koszty całkowite  16,5-22,0 EUR 

 

Siła napędowa wdrażania: Wprowadzanie systemu wolierowego może wzrastać z powodów 
zapewnienia dobrostanu zwierząt. Inny czynnik może stanowić decyzja Komisji Europejskiej (Regulacja 
Komisji nr 1651/2001) w myśl której nakazuje się oznaczania na jajach systemu utrzymania, nie innego 
niż �wolny wybieg, hala albo klatka� [179, Holandia, 2001]. 

Farmy referencyjne: Ogólna liczba budynków z systemem wolierowym jest mała. Dane przedstawione 
przez Holandię pokazują, ze około 3 % (649000) niosek jest utrzymywanych w systemach wolierowych 
w mniej niż 1 % ferm. 

Literatura referencyjna: [124, Niemcy, 2001]. 

 

 

 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 185

4.5.3. Techniki utrzymania broilerów 
 
Tradycyjnie brojlery utrzymywane są w budynkach z całkowicie ścieloną podłogą (zobacz Sekcja 2.2.2). 
Zarówno ze względu na zapewnienie dobrostanu zwierząt jak i minimalizowanie emisji amoniaku należy 
unikać zawilgocenia ściółki. Zawartość suchej masy w ściółce zależy od:  

• systemu pojenia  
• długości okresu tuczu  
• zagęszczenia ptaków  
• izolacji podłogi. 

Nowe techniki utrzymania zostały zaprojektowane w Holandii w celu unikania lub minimalizowania 
zamakania ściółki. W tym ulepszonym rozwiązaniu (znanym jako VEA-system, skrót od holenderskiego 
�niska emisja w utrzymaniu brojlerów�) uwaga zwrócona jest na izolację budynku, system pojenia 
(unikanie rozlewania) i stosowanie wiórów lub trocin drzewnych. Dokładne pomiary wskazują jednak, że 
zarówno system tradycyjny jak i VEA-system wykazują ten sam poziom emisji amoniaku, która wynosi 
0,08 kg NH3/brojlera /rok (Holandia). 

Poziom emisji 0,08 kg NH3/brojlera/rok jest uważany za poziom referencyjny.  
W Holandii, gdzie tworzonych jest wiele technik, obecnie instalowanych jest zaledwie kilka systemów  
o niskiej emisji amoniaku. Wszystkie nowotworzone systemy, które są prezentowane w tej sekcji 
pochodzą z Holandii i posiadają system wymuszonego suszenia, w którym wdmuchuje się powietrze 
przez podłoże, składające się ze ściółki i odchodów [10, Holandia, 1999], [35, Berckmans i inni,1998]. 

Jest oczywiste, że współczynnik wentylacji zależy od naturalnego przepływu powietrza, projektu 
budynku jak i wlotów i wylotów powietrza. Zużycie energii (i koszty) jest niższe niż przy stosowaniu 
wentylatorów w budynku. 
 
 
 

 
Technika utrzymania Redukcja NH3 
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94 
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2,13 

4.5.3.3. Rzędowy system 
klatek z usuwalnymi 
ścianami klatek i 
wymuszonym suszeniem 
nawozu powietrzem 

 
 

94 

• duży nakład 
energii 

• podobne poziomy 
zapylenia 

• zmniejszony 
poziom zapylenia jeśli nie 
jest stosowana ściółka 

• wymag
ane stosowanie 
instalacji 
warstwowej 

• ogranic
zony ze 
względu na 
dobrostan 

 
 

2,13 

Tabela 4.19. Zebrane charakterystyki technik systemów zintegrowanych dla utrzymania brojlerów 
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4.5.3.1. Perforowane podłogi z system wymuszonego suszenia powietrzem 
Opis: System utrzymania jest podobny do systemu referencyjnego dla brojlerów (Sekcja 2.2.2). Ten 
system posiada podwójną podłogę. Górna podłoga posiada perforacje o minimalnej powierzchni 4 %  
w stosunku do całkowitej powierzchni podłogi. Perforacje są zabezpieczone plastikową lub metalową 
siatką. Zapewniony jest stały przepływ strumienia powietrza w górę poprzez perforowaną podłogę  
z minimalną wydajnością 2 m3/h/brojlera. Podłoga perforowana jest przykryta ściółką. Odchody  
i ściółka są przetrzymywane na podłodze przez cały okres tuczu (około 6 tygodni). Ciągły przepływ 
powietrza suszy ściółkę (>70 % suchej masy) i w rezultacie występuje obniżona emisja amoniaku. 
Ulepszone rozwiązania mogą poprawić dystrybucję powietrza suszącego poprzez stosowanie kanałów 
strumienia powietrza. Zobacz Rysunek 4.11. 

Korzyści środowiskowe: Napowietrzanie ściółki i odchodów pozwala na znaczną redukcję emisji 
amoniaku, osiągając poziom emisji wynoszący 0,014 kg NH3/brojlera/rok (w porównaniu  
z referencyjnym, gdzie wynosi on 0,080 kg NH3/brojlera/rok). 

Interakcje: Duży nakład energii jest potrzebny ponieważ wymaga tego jest wentylacja wymuszona, która 
podwaja zużycie energii i koszty w porównaniu z systemem referencyjnym.  

Dane eksploatacyjne: Możliwe jest utrzymanie wzorów zachowań specyficznych dla gatunku, ale  
w dużych grupach może to oznaczać również wystąpienie walk o hierarchię w grupie. Ten system 
stosowany jest w zamkniętych systemach utrzymania. W okresie letnim temperatura wewnątrz jest niższa 
dzięki schładzaniu powietrza w podwójnej warstwie podłogi betonowej. W sytuacji gdy strumień 
powietrza jest blisko zwierząt, poprawiają się warunki wewnątrz budynku. W przypadku kiedy występują 
przerwy w dostawie energii, wentylacja przestaje działać i może gwałtownie wzrosnąć temperatura 
wewnątrz budynku (w konsekwencji wzrost emisji amoniaku i możliwość wystąpienia upadków ptaków). 

Jeśli zawartość suchej masy w nawozie wynosi około 80 %, może wystąpić zwiększona ilość kurzu  
w budynku. Zwierzęta są czystsze, ale rolnicy potrzebują ochrony w postaci masek. Usuwanie nawozu  
i czyszczenie pomiędzy okresami tuczu wymagają większego nakładu pracy fizycznej. 

Zastosowalność: Ten system może być jedynie zastosowany w nowych budynkach jako że wymagane 
jest wykonanie dużego zagłębienia (2 m) pod podłogą perforowaną, co nie jest zazwyczaj osiągalne  
w istniejących budynkach. W ulepszonym rozwiązaniu wymagana będzie mniejsza głębokość. 

Koszty: W porównaniu z systemem referencyjnym ten system wymaga dodatkowych kosztów 
inwestycyjnych na poziomie około 3 EUR/ptaka co oznacza, że jest droższy o około 25 %. Jest to 
dodatkowy koszt inwestycyjny na redukcję kg NH3 wynoszący 45,5 EUR  
(1000 gram/(80 gram � 14 gram) * 3 EUR). Dalsze kalkulacje mogą być wykonane z włączeniem 
dodatkowych kosztów inwestycyjnych dla podłogi perforowanej w wysokości 65,90 EUR/m2  

i zagęszczeniu inwentarza wynoszącym 20 brojlerów/m2. W tym przypadku dodatkowe koszty bieżące to 
0,37 EUR/brojlera/rok. 

Do tej pory zaledwie kilka ferm zastosowało ten system ze względu na wysokie koszty i ograniczone 
korzyści, zawężone jedynie do redukcji emisji amoniaku [179, Holandia, 2001]. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 450 tys. brojlerów jest utrzymywanych w tym systemie. Jest on 
wciąż uważany za nowy. Niektóre kraje centralnej Europy wprowadzają go eksperymentalnie. 

Literatura referencyjna: [26, VRON/LNV, 1996], [124, Niemcy, 2001], [128, Holandia, 2000]. 
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Rysunek 4.11. Schemat systemu wymuszonego suszenia z podłogą perforowaną dla brojlerów  
(A), ulepszane rozwiązanie (B), oraz szczegół podłogi w ulepszonym rozwiązaniu (C)  
[128, Holandia 2000] 

 

 

4.5.3.2. Systemy podłogi warstwowej z wymuszonym suszeniem powietrzem dla 
brojlerów 

Opis: System ten charakteryzuje się ciągłym ruchem powietrza w dół lub w górę poprzez układ podłogi 
warstwowej, która przykryta jest ściółką. Powietrze wentylacyjne usuwane jest przez specjalne kanały 
wentylacyjne pod podłogą warstwową (4,5 m3/h/ptaka). Unoszona podłoga jest zbudowana  
z perforowanych polipropylenowych pasów. Zagrody w których utrzymywane są ptaki mają szerokość  
3 m i długość zależną od długości budynku. System podłogi jest utworzony z 3 do 4 warstw. Po okresie 
tuczu ruchoma podłoga może być wykorzystywana do transportu brojlerów na koniec budynku, gdzie 
zwierzęta są umieszczane w kontenerach do transportu do rzeźni. 
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Rysunek 4.12. Przekrój i zasady działania systemu podłóg wielowarstwowych z wymuszonym 
suszeniem (przepływ w górę) dla brojlerów [10, Holandia, 1999] 

 
Korzyści środowiskowe: Emisja amoniaku jest zredukowana do 0,05 kg NH3/brojlera/rok (94 %  
w porównaniu z systemem referencyjnym, w którym emisja wynosi 0,080 kg NH3/brojlera/rok). 

Interakcje: Więcej energii elektrycznej jest wymagane dla działania wentylatorów.  

Dane eksploatacyjne: W lecie obserwuje się niższy stres cieplny wśród ptaków, ponieważ przepływ 
strumienia powietrza jest blisko nich. Zwierzęta są czyste ponieważ ściółka jest sucha. Przy ruchu 
powietrza w górę i zawartości suchej masy w nawozie 80 % mogą powstawać problemy z kurzem  
i zalecane jest stosowanie masek przez rolników. Kurz jest mniejszym problemem w przypadku 
rozwiązania wykorzystującego przepływ powietrza w dół.  

Zastosowalność: Ten system może być stosowany w nowych i istniejących brojlerniach. Kiedy obiekt 
jest przebudowywany na budynek z podłogą warstwową, musi on posiadać dostateczną wysokość do 
zainstalowania tego systemu. 

Koszty: W porównaniu z systemem referencyjnym koszty rozwiązania z przepływem ku dołowi 
wymagają dodatkowych kosztów inwestycyjnych w wysokości 2,27 EUR/brojlera co daje  
36 EUR/kg NH3. Dodatkowe koszty roczne to 0,38 EUR/ptaka.  

Farmy referencyjne: Ten system jest ostatnio rozwijany. W Holandii około 45 tys. brojlerów jest 
utrzymywanych w tym systemie na jednej fermie. W niektórych krajach Europy Środkowej system ten 
jest ciągle w fazie doświadczeń. 

Literatura referencyjna: [26, VRON/LNV, 1996], [128, Holandia, 2000]. 

 

 
4.5.3.3. Rzędowy system klatek z usuwalnymi ścianami klatek i wymuszonym  

suszeniem nawozu  

Opis: System ten jest modyfikacją systemu opisanego w Sekcji 4.5.3.2. Zobacz także Rysunek 4.13  
i 4.14 przedstawione poniżej. Jest to system klatkowy z kilkoma rzędami. Budynek brojlerni jest 
konwencjonalną konstrukcją wyposażoną w wentylację mechaniczną. Posiada on sekcje rzędów 1,5 m 
szerokich i 5 m długich. Każdy rząd posiada przykryte ruszty które pozwalają powietrzu przechodzić 
przez całą ich długość. Warstwa wiórów drzewnych przykrywających ruszty pozwala brojlerom na 
grzebanie i oddawanie kału. 

Rury powietrzne usytuowane są po bokach systemu po to, aby dostarczać świeżego powietrza i suszyć 
nawóz na pasach. Na środku każdego rzędu znajduje się dodatkowa tuba dostarczająca świeżego 
powietrza brojlerom. Na koniec każdego 6-tygodniowego okresu tuczu, klatki są wynoszone a brojlery są 
zabierane przez poruszający się pas. 
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Nawóz transportowany na tym samym przenośniku do zamkniętego pojemnika i wywożony z farmy. 
System ten jest także stosowany bez ściółki. 

Korzyści środowiskowe: Emisja amoniaku jest zmniejszona o 94 % i jest podobna do emisji  
z systemu wielopodłogowego, tj. 0,005 kg NH3/brojlera/rok. Wydaje się, że stosowanie ściółki nie 
wpływa na emisję amoniaku. 

Interakcje: W porównaniu z systemem referencyjnym, wymagane jest więcej energii, a to z powodu 
wymuszonej wentylacji. Można oczekiwać, że poziom zapylenia w systemie bezściołowym jest niższy 
niż w systemie ściołowym. Zakłada się także, że nakład energii dla wymuszonego suszenia jest podobny. 
Snuje się domysły czy częste usuwanie nawozu może wywierać znaczący wpływ na redukcję emisji.  
W poprzednim systemie odchody pozostają na taśmie przez cały okresu tuczu, a to może wymagać 
bardziej niezawodnego, wysokiego przepływu powietrza, aby osiągnąć tę samą redukcję. 

Dane eksploatacyjne: Również odory w budynku dla brojlerów są silnie zredukowane.  
W stosunku do systemu podłóg podnoszonych różnią się one tym, występuje więcej kurzu w budynku 
kiedy zawartość suchej masy wzrasta do 80 %. Rolnik musi chronić się wówczas za pomocą maski. 

W rozwiązaniu bezściołowym, warunki zarówno dla ptaków jak i dla rolnika są lepsze z tytułu niższego 
poziomu zapylenia, ale równocześnie brak ściółki może mieć niekorzystny wpływ na zachowanie 
ptaków. Najprawdopodobniej mniej pracy fizycznej związane jest z usuwaniem nawozu i czyszczeniem  
w systemie utrzymania typu bezściołowego. 

Zastosowalność: Ten system nie wymaga zmian w konstrukcji budynku dla brojlerów. System klatkowy 
jest specyficzny i powinien być wkrótce instalowany. Osiągnięcia techniczne i środowiskowe są bardzo 
korzystne, ale względy dobrostanowe mogą ograniczyć dalsze zastosowania. 

Koszty: Dodatkowy koszt inwestycyjny wynosi 3 EUR (około 25 %) całkowitych kosztów inwestycji 
wynoszących 12 EUR na stanowisko brojlera. Cena sprzedaży brojlera wzrosła o około 15 %. Dodatkowy 
nakład w porównaniu z systemem referencyjnymi wynosi 40 EUR/kg zredukowanego NH3  
((1000 gram/(80 gram -5 gram))*3 EUR). 

Farmy referencyjne/stanowiska dla brojlerów: Bardzo niewiele gospodarstw w Holandii (mniej  
niż 1 %) stosuje te systemy. Żadne inne zastosowania w Europie nie były odnotowane. 

Literatura referencyjna: [23, VROM/LNV, 1996], [128, Holandia, 2000] 

Rysunek 4.13. Schemat ściołowego, wielopoziomowego systemu klatkowego w budynku dla 
brojlerów [128, Holandia, 2000] 
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Rysunek 4.14. Przekrój klatki w ściołowym, wielopoziomowym systemie klatkowym 
[128, Holandia, 2000] 
 

4.5.4. Systemy utrzymania indyków  
 

Opis: Powszechnie stosowane techniki utrzymania indyków zostały opisane w Rozdziale 2.2.3.1.1.  

Korzyści środowiskowe: Pomiary emisji amoniaku zostały wykonane w warunkach rzeczywistych,  
w typowym budynku dla indyków z całkowicie ścieloną podłogą i wyniosły 0,680 kg NH3/stanowisko 
indyka/rok. Nie rejestrowano stosowanego systemu karmienia. Obiekty z wentylacją naturalną bądź 
systemy otwarte mogą posiadać niższe poziomy emisji i odoru, ale uzyskanie dokładnych pomiarów 
będzie trudne. 

Interakcje: Zużycie energii będzie się różnić w zależności od tego, czy budynek jest zamknięty czy 
otwarty, z wymuszoną czy też bez wymuszonej wentylacji. Dla otwartego budynku  
(100 x 16 x 6 m3) bez wymuszonej wentylacji, zużycie energii zostało określone na poziomie około  
1,50 kWh/ptaka/rok. Przy wentylacji wymuszonej wartość ta będzie wyższa. 

Dane eksploatacyjne: System utrzymania i zarządzanie są dostosowywane do wymagań indyków. 
Regularne sprawdzanie ptaków i wyposażenia jest konieczne, aby uzyskać maksymalne wydajności. 
Indyki lubią korzystać ze swobody ruchu więc rozmieszczenie karmideł i poideł powinno być takie, aby 
ptaki mogły je szybko zlokalizować. Mogą zaistnieć liczne wzorce zachowań specyficzne dla indyków, 
np. grzebanie, kąpiel piaskowa, rozciąganie kończyn i trzepotanie skrzydłami; kontakt pomiędzy ptakami 
nie jest ograniczony. Ustalone są trwałe hierarchie w grupie. Jakość środowiska wewnątrz budynku 
uważana jest za lepszą przy otwartych, aniżeli zamkniętych budynkach. 

Zastosowalność: Większość budynków w komercyjnych fermach indyków stosuje ten typ budynku bez 
żadnych ograniczeń konstrukcyjnych, lub specjalnych wymagań innych niż opisane w Rozdziale 
2.2.3.1.1. 
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Koszty: Otwarty budynek z naturalną wentylacją uważany jest za system tańszy aniżeli zamknięty system 
utrzymania. Szacunki całkowitych kosztów w Niemczech [124, Niemcy, 2001] zostały określone  
(50/50 współczynnik samce/samice) na poziomie 34,71 EUR/ptaka/rok: 
• praca fizyczna   średnio 1,8 EUR (przy 12,5 EUR/godz.), 
• inwestycje kapitałowe  4,46 EUR (11 % kosztów rocznych: 5 % amortyzacja, 2,5 naprawy  
     i wymiana, 7 % odsetki), 
• koszty operacyjne   28,45 EUR  
  koszty całkowite  34,71 EUR 

 
Farmy referencyjne: W Niemczech wiele farm stosuje zamknięte systemy utrzymania, ale istnieje 
tendencja do stosowania systemu otwartego w nowych obiektach. W Holandii 120 budynków dla 
indyków (99 %) stosuje ten (zamknięty) system. 

Literatura referencyjna: [128, Holandia, 2000], [124, Niemcy, 2001] 

 

 

4.5.5. Techniki �końca rury� dla redukcji emisji powietrznych z budynków dla 
drobiu  
4.5.5.1. Mokry filtr chemiczny 
Opis: W tym systemie (patrz Rysunek 4.15) całe powietrze wentylacyjne z budynków, zanim zostanie 
wyemitowane do środowiska, przechodzi przez element chemicznego filtra. W mokrym chemicznym 
filtrze, dookoła pompowany jest kwaśny płyn filtrujący, który absorbuje amoniak w kontakcie  
z powietrzem wentylacyjnym. Po absorpcji, czyste powietrze opuszcza system. W tym systemie jako 
roztwór filtrujący używany jest głównie rozcieńczony kwas siarkowy, ale zamiast niego może też zostać 
użyty kwas chlorowodorowy. Absorpcja amoniaku zachodzi według następującej reakcji: 

2 NH3 + H2SO4 →2 NH4
+ + SO4

2- 

Korzyści środowiskowe: Procentowe redukcje amoniaku dla powszechnie stosowanego systemu 
głębokiej ściółki dla niosek i dla równie powszechnie stosowanego systemu utrzymania brojlerów zostały 
przedstawione w Tabeli 4.20. 

Interakcje: Ten system wymaga przechowywania substancji chemicznych. Ewentualnym czynnikiem 
ograniczającym zastosowanie tej techniki jest wyższy poziom siarczanu albo chlorku, zależnie od 
zastosowanego kwasu, których należy spodziewać się w ściekach. Zastosowywanie filtra podnosi również 
zużycie energii na farmie. 

 

 

Rysunek 4.15. Schemat rozwiązania mokrego filtra chemicznego [10, Holandia, 1999] 
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Zastosowalność: System ten jako technika �końca rury�, może zostać zastosowany w każdym budynku, 
nowym lub istniejącym, w którym przepływ powietrza może zostać skierowany do konkretnego miejsca, 
w którym powietrze przechodzi przez filtr. Technika ta nie jest odpowiednia dla budynków z wentylacją 
naturalną. 

Wysokie poziomy zakurzenia w powietrzu opuszczającym budynki może wpływać na funkcjonowanie 
filtra. To powoduje mniejszą przydatność techniki przy systemach utrzymania w których powstaje nawóz 
o wysokiej zawartości suchej masy bądź w suchym klimacie. Konieczne może być zastosowanie filtra na 
kurz, który zwiększy ciśnienie w systemie i podniesie zużycie energii. System wymaga częstego 
monitorowania i kontroli, co zwiększy koszty pracy. 

Koszty: Zobacz informacje w Tabeli 4.20 przedstawionej poniżej. Objaśnienie danych jest następujące: 
dla brojlerów referencyjna emisja amoniaku wynosi 0,08 kg/ptaka/rok, redukcja przez zastosowanie 
mokrego filtra wynosi 81 %, dając emisję 0,015 kg/ptaka/rok. Koszt tej redukcji wynosi 3,18 EUR na 
stanowisko brojlera, a na kilogram amoniaku koszty wynoszą: (1000/65) * 3,18 = 48,92 EUR. To 
objaśnienie jest również obowiązujące przy kalkulacji kosztów dla niosek. [181, Holandia, 2002] 

 
Wykonanie Rodzaj drobiu 

 Nioski  
(głęboka ściółka) 

Brojlery 

Emisja NH3              kg/ptaka/rok 0,095 0,015 
Procent redukcji       (%)1) 70 81 
Dodatkowe koszty inwestycji     (EUR/stanowisko) 3,18 3,18 
Dodatkowe koszty inwestycji     (EUR/kg NH3) 145,50 48,92 
Dodatkowe roczne koszty           (EUR/stanowisko) 6,70 0,66 
1) dla niosek referencyjna emisja amoniaku wynosi 0,032 kg/ptaka/rok a dla brojlerów  
    wynosi 0,080 kg/ptaka/rok  

Tabela 4.20. Podsumowanie danych eksploatacyjnych i kosztów chemicznego filtra mokrego dla 
emisji z budynków dla niosek i brojlerów 

 
Farmy referencyjne/stanowiska dla brojlerów: W Holandii około 1 miliona niosek i 50000 brojlerów 
jest utrzymywanych w budynkach wyposażonych w chemiczne, mokre filtry. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 

 
 
 
4.5.5.2. Zewnętrzny tunel suszący z perforowanym pasem nawozowym  
Opis: Nawóz jest usuwany z budynku dla niosek na przenośnikach taśmowych i przemieszczany do 
wyżej położonego pasa w tunelu suszącym, uformowanym z przestrzeni między poszczególnymi 
warstwami perforowanego pasa, z nawozem przemieszczanym na pasie od jednego końca do drugiego  
a następnie w przeciwnym kierunku na niższych pasach (patrz Rysunek 4.16). Na końcu przebiegu na 
niższym pasie, nawóz zawiera 65-75 % suchej masy i jest rozładowywany do przykrytych magazynów 
albo do pojemnika. Tunel jest wentylowany, wyciągając powietrze z budynku dla kur, dlatego konieczna 
jest dodatkowa energia elektryczna. Tunel zlokalizowany jest zwykle przy jednym z boków budynku dla 
kur. 
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Rysunek 4.16. Zasada działania zewnętrznego tunelu suszącego z perforowanym pasem 
nawozowym [128, Holandia, 2000] 

 
Korzyści środowiskowe: Według raportów emisja NH3 z budynków wynosi 0,067 kg na stanowisko 
ptaka na rok, ale nie jest jasne, czy wartość ta reprezentuje całkowitą emisję z systemu, tj. wliczając w to 
emisję z tunelu suszącego. 

Interakcje: Wymagana jest tylko ograniczona dodatkowa energia elektryczna dla wentylacji w tym 
systemie, ponieważ wentylatory w tunelu suszącym są takie same jak te zastosowane przy wentylacji  
w budynkach dla kur. Równocześnie musi być obsługiwanych więcej przenośników, więc wymagana jest 
dodatkowa energia, aby je obsłużyć. Poziom odoru w budynku z klatkami jest prawdopodobnie niższy niż 
w przypadku, gdzie nawóz jest suszony w budynku. 

Dane eksploatacyjne: Możliwe jest uzyskane w krótkim czasie bardzo niskiej zawartości suchej masy  
w nawozie. Jeżeli regularne wywożenie pojemnika nie będzie możliwe, konieczne będzie przygotowanie 
oddzielnego magazynu dla wysuszonego nawozu. 

Zastosowalność: Ten system może być stosowany w nowych budynkach, ale polecany jest szczególnie 
dla istniejących budynków, ponieważ ściśle współgra z istniejącymi strukturami. Wymaga jedynie 
urządzeń do wyciągania ciepłego powietrza, dla zasilenia tunelu suszącego. 

Koszty: Koszy dotyczą stosowania systemu we Włoszech. Chociaż koszty inwestycji nie zostały 
przedstawione, dodatkowe koszty inwestycyjne dotyczące tunelu mogą zostać zrównoważone przez to, że 
koszt na magazyn zewnętrzny są niższe. Dodatkowe koszty energii są ograniczone, i wynoszą jedynie 
0,03 EUR/ptaka/rok. Całkowite dodatkowe koszty (kapitał i koszty użytkowania) to 0,06 EUR/ptaka/rok. 
To oznacza, że przy 70% redukcji NH3, koszt wynosi 0,37 EUR/kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: Odnotowano kilka zastosowań we Włoszech. 

Literatura referencyjna: [127, Włochy, 2001], [128, Holandia, 2000] 
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4.6. Techniki obniżenia emisji z systemów utrzymania świń 
Ten rozdział odnosi się do informacji na temat technik, które mają na celu zmniejszanie emisji  
w budynkach dla świń. Dostępne informacje skupiają się całkowicie na emisji NH3 do powietrza. 
Techniki mogą być podzielone na następujące kategorie: 
• łączone techniki  

• żywieniowe środki zaradcze zmniejszające ilość i zawartość N w nawozie (Rozdział 4.2) 
• kontrola klimatu wewnętrznego budynków 
• optymalizacja konstrukcji budynków dla świń 

• techniki �końca rury�. 

Żywieniowe środki zaradcze zostały opisane w Rozdziale 4.2 dla zapobiegania emisji z budynków przez 
zmniejszenie stężenia azotu w odchodach. Chociaż wiele czynników wpływa na poziom emisji do 
powietrza, różnice w dietach powinny być na tyle czytelne, aby umożliwić poprawną interpretację 
uzyskanych danych na temat alternatywnych technik utrzymania. 

W wielu przypadkach informacje związane z konstrukcją budynków i związane z nimi poziomy emisji 
amoniaku nie wskazywały, czy zastosowano dietę o obniżonym poziomie N. Dlatego nie zawsze jest 
jasne, czy wydajność systemu może być całkowicie przypisywana zmianom w konstrukcji, czy też może 
być częściowo skutkiem innych czynników, takich jak techniki żywienia. Stwierdzono, że generalnie 
karmienie fazowe jest stosowane i że poziom emisji (czynniki) mogą być porównane. Aby wyeliminować 
takie efekty albo pozwolić na interpretację różnic w pomiarach, ważne jest by użyć zdefiniowanych 
środków zaradczych, które ujednolicają warunki żywienia i inne aspekty zarządzania, pozwalając na 
porównanie emisji (zobacz na przykład Aneks 7.5). 

Kontrola klimatu wewnętrznego, w warunkach zmniejszania prędkości powietrza nad powierzchnią 
odchodów i w niskich temperaturach wewnątrz budynku (mniej zanieczyszczonych podłóg), może nawet 
w większym stopniu zmniejszyć emisje. Kontrola środowiska w budynkach szczególnie podczas lata, 
może przyczynić się do tego, że zwierzęta oddadzą odchody w strefie gnojowej, podczas gdy strefa 
legowiskowa pozostanie czysta i sucha. Mały strumień przepływu, niska temperatura powietrza 
wlotowego i niska jego prędkość w budynku i nad posadzką, zmniejszają występowanie i uwalnianie 
substancji zanieczyszczających powietrze w budynku. Rodzaj przepływu powietrza w budynkach może 
mieć korzystny wpływ dzięki położeniu i wielkości otworów wlotowych i wylotowych (np. ściana albo 
wyciąg w kalenicy, lub liniowe usuwanie zużytego powietrza poprzez kanały). Napływ powietrza 
dolotowego poprzez perforowane przewody i porowate stropy powodują niskie prędkości powietrza  
w strefie przebywania zwierząt. Temperatury powietrza dolotowego i strumienia przepływu mogą zostać 
zmniejszone przez na przykład umieszczanie wlotu świeżego powietrza w zacienionych obszarach, albo  
prowadzenie powietrza przez korytarz paszowy albo przez ziemny (albo wodny) wymiennik ciepła. 

Te czynniki muszą być kontrolowane, aby zrealizować potrzeby świń i często wymagają odpowiednich 
nakładów energii. Oszacowanie i określenie redukcji emisji przez zastosowanie tych technik jest złożone  
i nie przedstawiono jasnych wniosków. 

Dużo uwagi poświęca się konstrukcji budynków, tj. kombinacji systemów posadzki, gromadzeniu 
odchodów i systemowi ich usuwania. Systemy utrzymania zostały opisane szczegółowo zawierają 
niektóre lub wszystkie z poniższych zasad: 
• zmniejszenie powierzchni emitującej nawozu 
• usuwanie odchodów (gnojowicy) z kanału do zewnętrznego zbiornika 
• zastosowanie dodatkowych zabiegów, takich jak napowietrzanie, aby otrzymać ciecz do spłukiwania 
• schładzanie powierzchni nawozu 
• zmiana chemicznych/fizycznych właściwości odchodów, takich jak np. obniżenie pH 
• zastosowanie powierzchni bardziej gładkich i łatwiejszych do czyszczenia. 
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Można przytoczyć kilka spostrzeżeń. Zmniejszenie powierzchni całkowicie zarusztowanej podłogi do  
50 % zmniejsza powierzchnię emitującą nawozu średnio o 20 %, gdzie pod uwagę wzięto również 
odchody pozostawione na posadzce pełnej. System w 50 % zarusztowanej posadzki sprawdza się  
w zimie, ale już nie tak dobrze w lecie [183, NFU/NPA, 2001]. Także wpływ zarusztowanej posadzki był 
większy, gdy stosunek belek do szczelin wynosił około 1. Zastosowanie bardziej miękkiego materiału dla 
tych posadzek powoduje zmniejszenie parowania amoniaku o prawie 30 %. W wydzielaniu pod 
posadzką, wyższe emisje występują jeżeli odległość między powierzchnią gnojowicy a dolną krawędzią 
podłogi rusztowej jest mniejsza niż 50 cm. 

Zasadniczo emisja jest niższa jeżeli mniejsza jest powierzchnia zarusztowanej posadzki i mniejsza 
powierzchnia emisji, ale ważne jest aby wybrać optymalny stosunek między powierzchnią zarusztowaną  
i niezarusztowaną. Zwiększenie powierzchni niezarusztowanej będzie powodowało pozostawianie 
większej ilości odchodów na pełnej posadzce i prawdopodobnie wzrost emisji amoniaku. To czy zdarza 
się to czy nie, zależy głównie od ilości moczu i szybkości z jaką jest on odprowadzany, jak również od 
odległości od kanału gnojowego. Pochylona gładka posadzka może poprawić usuwanie moczu, ale 
bezpieczeństwo zwierząt także musi być wzięte pod uwagę. 

Uważa się, że usuwanie odchodów jest efektywne (np. przez skrobaki (80 % redukcji) albo spłukiwanie 
(70 % redukcji)), ale w kilku kategoriach zwierząt ten efekt nie zawsze jest jednoznaczny (np. dla 
tuczników i loch prośnych). Fizyczna struktura odchodów i gładka powierzchnia podłogi kanału może 
wpływać na zmniejszenie emisji amoniaku, do której zwykle prowadzi zgarnianie. 

Odnośnie ściółki oczekuje się, że jej zastosowanie w budynkach dla świń będzie wzrastało w całej UE  
z powodu wzrostu świadomości dotyczącej dobrostanu zwierząt. Ściółka może być zastosowana  
w połączeniu ze sterowanym (automatycznie) systemem naturalnej wentylacji, gdzie ściółka pozwala 
zwierzętom kontrolować ich własną temperaturę i mogłaby w ten sposób zredukować ilość energii 
potrzebnej do wentylacji i ogrzewania. Produkcję obornika zamiast gnojowicy z agronomicznego punktu 
widzenia uważa się za zaletę o tyle, że materia organiczna wymieszana z glebą poprawia jej fizyczne 
właściwości, tym samym zmniejszając odpływ składników odżywczych do wód. 

W celu łatwiejszego porównania, techniki te są opisane zgodnie z kategoriami świń zawartymi w IPPC. 
Osiągnięte redukcje, koszty zastosowania i główne cechy zostały podsumowane w tabeli poprzedzającej 
opisy budynków dla każdej kategorii świń. Dla porównania osiągnięć i danych dla kosztów technik 
redukcji, rozważono względy praktyczne przy wyborze techniki referencyjnej dla każdej kategorii świń. 
Takie podejście umożliwia wybór techniki związanej z najwyższym poziomem emisji amoniaku  
i pozwala na ocenę innych technik pod względem ich wpływu na środowisko (procent redukcji). 
Względne wartości umożliwiają wówczas jedynie wskazanie osiągalnego poziomu, a nie wartość 
absolutną, która zależy od większej ilości czynników niż tylko konfiguracja systemu utrzymania. 

Oprócz CH4, warto także wziąć pod uwagę nmVOC i N2O. Najwięcej uwagi poświęcono NH3 jako 
kluczowemu zanieczyszczeniu powietrza, ponieważ emitowany jest w największych ilościach. Prawie 
wszystkie opublikowane informacje o redukcji emisji z budynków dla świń dotyczyły redukcji emisji 
NH3. Stwierdzono że techniki, które zmniejszają emisję NH3, zmniejszają też emisję innych lotnych 
substancji [59, Włochy, 1999]. Ważne jest również żeby zrozumieć, że redukcja emisji z budynków może 
potencjalnie prowadzić do wzrostu emisji NH3 z magazynowania i aplikacji nawozu. 

Należy zauważyć, że nie wszystkie prezentowane dane są wynikiem pomiarów. Niektóre z nich zostały 
oszacowane lub oszacowane na podstawie dostępnych informacji, w przypadkach które zostały wskazane. 
Na przykład w przypadku danych z Włoch, obliczone wartości oparto na stałym stosunku 1,23:1 między 
emisją amoniaku z budynków dla macior w kojcu grupowym a emisją z budynków dla tuczników. Jest 
tak ponieważ dane dla macior utrzymywanych indywidualnie nie zawsze były dostępne. 
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Obliczenia kosztów zależą od analizowanych czynników. Na przykład dane kosztów z Włoch pokazują 
koszty ujemne, które właściwie wyrażają zysk netto z zastosowania systemu utrzymania. W tym 
przypadku zastosowanie systemu referencyjnego byłoby bardziej kosztowne niż zastosowanie 
alternatywnego systemu utrzymania. Za wyjątkiem Włoch, dane dla kosztów nie zawierają zysków. 

W tym rozdziale zostały opisane i porównane potencjalne techniki redukcji. Rozdział 5 przedstawia 
wyniki oceny technicznych i ekonomicznych zalet zastosowania tych technik. W niektórych krajach 
zastosowanie pewnych typów systemów utrzymania jest ograniczone lub niedozwolone z powodu 
regulacji zdrowotnych lub wymagań rynkowych. 

Wszystkie zintegrowane środki zaradcze zmniejszające emisje NH3 z budynków dla świń prowadzą do 
większej zawartości azotu w gnojowicy i w takiej ilości, która może być potencjalnie wyemitowana 
podczas aplikacji. 

 

 

 

4.6.1. Techniki utrzymania w zintegrowanych systemach dla loch luźnych  
i prośnych  
Opis: Parametry technik systemów utrzymania loch luźnych i prośnych są przedstawione w Tabeli 4.21. 
Wiele systemów utrzymania jest także zastosowane dla warchlaków/tuczników (zobacz Rozdział 4.6.4)  
i dla tych kategorii świń parametry technik utrzymania przedstawiono w Tabeli 4.24. 

Aktualnie, lochy luźne i prośne mogą być utrzymywane indywidualnie lub grupowo. Ustawodawstwo UE 
dotyczące dobrostanu świń (91/630/EEC) wprowadza minimalne standardy dla ochrony świń i wymaga 
utrzymywania macior i loszek w grupach, od 4 tygodnia po kryciu do 1 tygodnia przed oczekiwanym 
porodem, dla nowych lub przebudowanych budynków od 1 stycznia 2003, a dla istniejących budynków 
od 1 stycznia 2013 r. 

Jasne jest, że niektóre techniki mają większy potencjał redukcji niż inne, ale nawet dla tej samej techniki 
zostały osiągnięte różne poziomy w poszczególnych krajach członkowskich. Czynniki takie jak grupowe 
czy indywidualne utrzymanie, stosowanie słomy i warunki klimatyczne w trakcie pomiarów wpływają na 
poziom emisji. 

W tym samym ustawodawstwie UE dotyczącym dobrostanu świń, wspomnianym powyżej (91/630/EEC 
poprawiona przez Dyrektywę Rady 2001/88/EC) zawarte są wymagania dotyczące powierzchni 
posadzek. Dla loszek i loch w ciąży, określona część obszaru posadzki musi być posadzką pełną, w której 
maksymalnie 15 % jest przeznaczone na otwory odpływowe. Te nowe postanowienia dotyczą niedawno 
powstałych budynków lub przebudowanych i użytkowanych od 1 stycznia 2003, a dla wszystkich 
budynków od 1 stycznia 2013. Nie zbadano wpływu tych nowych rozwiązań posadzek na emisję  
w porównaniu do typowych istniejących, w pełni zarusztowanych (które są systemem referencyjnym).  
W nowych regulacjach maksymalnie 15 % otworów odpływowych w pełnej posadzce stanowi mniej niż 
20 % szczelin w betonowej podłodze rusztowej (maksymalnie 20 mm wolnej przestrzeni i minimalnej 
szerokości belki 80 mm dla macior i loszek). W końcowym efekcie różnica polega na zmniejszeniu 
powierzchni otworów drenujących. 

Technika referencyjna: Dla macior, jest to głęboki kanał pod w pełni zarusztowaną podłogą  
z betonowymi rusztami. Gnojowica jest usuwana albo często, lub po każdym okresie tuczu, a nawet 
rzadziej. Sztuczna wentylacja usuwa gazowe składniki emitowane przez zmagazynowaną gnojowicę. 

Korzyści środowiskowe: Poziom emisji zmienia się zależnie od systemu utrzymania. Doniesiono że 
emisje dla grupowego utrzymywania loch wynoszą od 3,12 (Dania) do 3,70 (Włochy) kg NH3/lochę/rok, 
podczas gdy w indywidualnym systemie utrzymania emisje te są wyższe i wynoszą (Holandia) 
4,2 kg NH3/lochę/rok. 

Interakcje: Energia potrzebna do sztucznej wentylacji zmienia się, ale średnio we Włoszech oszacowano 
ją na 42,2 kWh/lochę/rok [185, Włochy, 2001]. 
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Dane eksploatacyjne: Warunki w których otrzymano dane o emisji były znormalizowane. To oznacza że 
nie zostały zastosowane żadne szczególne techniki, które mogłyby oddziaływać na emisje, albo takie, 
które znacząco różnią się od tych stosowanych w praktyce przez rolników (jak karmienie, pojenie, 
kontrola klimatu w budynkach). 

Zastosowalność: Ten system jest powszechnie stosowany w Europie. 

Koszty: Koszty nowej instalacji zostały oszacowane na ponad 600 EUR/lochę/rok, wliczając w to koszty 
inwestycyjne (odsetki, środki obrotowe, itp.) i koszty eksploatacyjne (energia, utrzymanie, itp.)  
[185, Włochy, 2001]. 

Farmy referencyjne: Szacuje się że 2381000 loch luźnych (74 % wszystkich w UE) i 4251000 loch 
prośnych (70 % wszystkich w UE) jest utrzymywane indywidualnie. Stwierdza się, że przeważająca ich 
ilość jest utrzymywana na w pełni zarusztowanych posadzkach. 

 
Numer 
sekcji 

System utrzymania Redukcja NH3 
(%) 

Nakład energii 
(kWh/stanowisko/rok) 

 
4.6.1 

Grupowe lub indywidualnie utrzymanie loch na posadzkach 
całkowicie zarusztowanych, sztuczna wentylacja i głęboki 

kanał magazynujący (referencyjny) 

3,12 (DK) do 3,7 (I) 
i 4,2 (NL) 

kg NH3/lochę/rok 

 
42,2 

 Całkowicie zarusztowana posadzka (CZP)   
4.6.1.1 CZP z systemem próżniowyn 25 taki sam jak w referencyjnym 

bez napowietrzania 30 22,8 1) 4.6.1.2 CZP ze spłukiwanymi 
kanałami  z napowietrzaniem 55 40,3 1) 

bez napowietrzania 40 18,5 1) 4.6.1.3 CZP ze spłukiwaniem i 
rynienkami z napowietrzaniem 55 32,4 1) 

 Częściowo zarusztowane posadzki (CzZP)  
4.6.1.4 CzZP ze zredukowanym kanałem gnojowym 20-40 taki sam jak w referencyjnym 
4.6.1.5 CzZP z chłodzoną powierzchnią odchodów 52 większy niż w referencyjnym 

betonowe ruszty 25 taki sam jak w referencyjnym 4.6.1.6 CzZP z systemem 
podciśnieniowym metalowe ruszty 35 taki sam jak w referencyjnym 

bez napowietrzania 50 21,7 1) 4.6.1.7 CzZP ze spłukiwanymi 
kanałami  z napowietrzaniem 60 38,5 1) 

bez napowietrzania 40-60 14,4 1) 4.6.1.8 CzZP ze spłukiwaniem i 
rynienkami z napowietrzaniem 70 30 1) 

betonowe ruszty 15-40 większy niż w referencyjnym 4.6.1.9 CzZP ze zgarniakiem 
(lochy ciężarne) metalowe ruszty 50 większy niż w referencyjnym 

 Stała betonowa posadzka (SBP)  
4.6.1.10 SBP w pełni ścielona 0 do -67 2) mniejszy niż w referencyjnym 
4.6.1.11 SBP ze ściółką i stacją paszową 38 mniejszy niż w referencyjnym 
1) wiąże się z energią wymaganą do spłukiwania a nie wentylacji 
2) ujemna redukcja wskazująca wzrost emisji   

Tabela 4.21. Parametry zintegrowanych systemów utrzymania w nowych budynkach dla loch 
luźnych i prośnych  

 
 
4.6.1.1. Całkowicie zarusztowane posadzki z systemem podciśnieniowym  
(CZP podciśnieniowy) 
Opis: Na dnie kanału pod w pełni zarusztowaną posadzką, umieszczone są otwory wylotowe, każdy na  
10 m2 i połączone z systemem kanalizacyjnym. Gnojowica jest rozładowywana poprzez otwieranie 
zaworu w głównym rurociągu gnojowicowym. Pojawia się niewielkie podciśnienie, co pozwala na 
usunięcie gnojowicy. Kanał może być opróżniany raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od 
pojemności samego kanału. 
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Rysunek 4.17. Całkowicie zarusztowana posadzka z systemem podciśnieniowym  
[185, Włochy, 2001] 

 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji NH3 o około 25 % dzięki częstemu usuwaniu gnojowicy. 
Dane z Włoch donoszą o około 2,77 kg NH3/lochę rocznie. 

Interakcje: Ponieważ system jest obsługiwany ręcznie, żadna dodatkowa energia nie jest wymagana. 
Potrzebne jest mniej wody do czyszczenia posadzki w porównaniu z częściowo zarusztowanymi lub 
pełnymi betonowymi posadzkami. Przypuszcza się, że niektóre aerozole które powstają podczas 
rozładunku gnojowicy są usuwane przez podciśnienie wytworzone w czasie otwierania zaworów. 

Dane eksploatacyjne: Ta technika jest łatwa do zastosowania w porównaniu z techniką referencyjną 
[184, TWG ILG, 2002]. 

Zastosowalność: W istniejących budynkach, technika ta może być stosowana z: 
• betonowymi posadzkami i przy wysokości umożliwiającej nabudowanie na istniejącej posadzce 
• odnowieniem CZP z magazynem zlokalizowanym pod posadzką. 

Koszty: We Włoszech odnotowano ujemne dodatkowe koszty (tj. zysk) 8,60 EUR/lochę/rok jeśli system 
jest stosowany w nowych budynkach, w porównaniu z kosztami dla systemu referencyjnego. 

Farmy referencyjne: Wzrastająca liczba gospodarstw rolnych we Włoszech stosuje ten system  
w nowych obiektach dla loch prośnych, np. na farmie Sartori w Parmie. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 

 

 

 

4.6.1.2. Całkowicie zarusztowana posadzka ze spłukiwaniem stałej warstwy gnojowicy  
w kanałach pod posadzką (CZP spłukiwanie kanałów) 
Opis: Całkowicie zarusztowana posadzka z kanałami pod posadzką, napełnionymi 10 cm warstwą 
gnojowicy. Kanały są spłukiwane świeżą lub napowietrzoną płynną frakcją gnojowicy przynajmniej raz 
dziennie. Napowietrzona ciecz zawiera 5 % suchej masy. Kanały posiadają nieznaczny spadek 
ułatwiający usuwanie gnojowicy a ciecz płucząca jest pompowana z jednej strony obiektu lub budynku  
w drugą stronę, gdzie gromadzona jest w kanale, aby mogła być usunięta do zewnętrznego zbiornika na 
gnojowicę. 
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Rysunek 4.18. Całkowicie zarusztowana posadzka ze spłukiwaniem stałej warstwy gnojowicy  
w kanałach pod posadzką [185, Włochy, 2001] 
 

Korzyści środowiskowe: Połączony efekt zmniejszonej powierzchni nawozu i usuwania gnojowicy 
poprzez spłukiwanie obniża emisje NH3 o 30 % przy spłukiwaniu świeżą cieczą i 55 % przy spłukiwaniu 
cieczą napowietrzoną. 

Interakcje: Energia potrzebna do obsługi tego systemu zależy od odległości między kanałem  
a magazynem na przerobioną gnojowicę. Spłukiwanie wymaga dodatkowej energii, którą oszacowano na: 
• 8,2 kWh/lochę/rok przy spłukiwaniu  
• 14,6 kWh/lochę/rok przy separacji płynnej 
• 17,5 kWh/lochę/rok przy napowietrzaniu. 

Całkowite zużycie energii jest mniejsze lub równe jak przy systemie referencyjnym, ponieważ nie jest 
wymagana sztuczna wentylacja. 

Aerozole mogą także zostać zredukowane poprzez częste spłukiwanie. 

Kumulacje odoru powodowane spłukiwaniem mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych 
blisko farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie 
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze. [184, TWG ILF, 2002] 

Dane eksploatacyjne: Niewymuszona wentylacja jest stosowana w takich systemach przy założeniu, że 
dostateczna wentylacja jest osiągnięta poprzez wentylację naturalną i przy częstym spłukiwaniu 
gnojowicy. 

Stosowanie tego systemu wymaga instalacji do oddzielania płynnej frakcji od gnojowicy przed,  
w przypadku napowietrzania, jej obróbką i pompowaniem z powrotem do płukania. 

Zastosowalność: Konstrukcja (np. głębokość) istniejącego kanału może pozwolić na zastosowanie 
systemu w istniejących budynkach. Istnieją przykłady zastosowania betonowych posadzek, gdzie rynny 
mogą zostać umieszczone na istniejącej posadzce, ale trzeba zapewnić dostateczną wysokość. 

Koszty: zastosowanie systemu w nowych budynkach powoduje ujemne dodatkowe koszty (tj. zysk) 
wynoszący 4,82 EUR/lochę/rok. Przy płukaniu bez napowietrzania, ujemne dodatkowe koszty (tj. zysk) 
wynoszą 12,16 EUR/lochę/rok. W istniejących budynkach koszty są zmienne i zależą od konstrukcji 
istniejącego budynku, patrz wprowadzenie do Rozdziału 4.6.1. 

Farmy referencyjne: Ten system jest coraz częściej stosowany w budynkach dla loch prośnych  
(i tuczników), np. farma Borgo del Sole, Parma. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 
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4.6.1.3. Całkowicie zarusztowana posadzka ze spłukiwanymi rynnami lub tubami  
(CZP spłukiwane rynny) 
 

Opis: Małe plastikowe lub metalowe rynny umieszczone są pod całkowicie zarusztowaną posadzką. 
Mocz spływa w sposób ciągły dzięki niewielkiemu spadkowi (pochyleniu) w tych rynnach. Gnojowica 
jest usuwana raz lub dwa razy dziennie przez spłukiwanie płynną frakcją gnojowicy, patrz Rysunek 4.19. 
Mocz spływa w sposób ciągły w kierunku zbiornika do przechowywania gnojowicy. 

 

Rysunek 4.19. Całkowicie zarusztowana posadzka ze spłukiwanymi rynnami [185, Włochy, 2001] 
 

Alternatywny system składa się z kojców z całkowicie zarusztowaną posadzką z tubami z PVC, które są 
włączone w beton pod każdym rusztem, patrz Rysunek 4.20. Spadek pozwala moczowi na spływ  
w sposób ciągły. Raz dziennie albo nawet częściej wykonywana jest recyrkulacja odseparowanej  
i napowietrzonej gnojowicy w celu usunięcia odchodów i oczyszczenia tub. 

Rysunek 4.20. Całkowicie zarusztowana posadzka ze spłukiwanymi tubami [ 59, Włochy, 1999] 

 

 

Korzyści środowiskowe: Zmniejszenie powierzchni gnojowicy, częste jej usuwanie i ciągły spływ 
moczu, wszystko to pomaga zmniejszyć emisję NH3 o 40 % przy spłukiwaniu świeżą gnojowicą  
i o 55 % przy spłukiwaniu napowietrzoną gnojowicą. Nie stwierdzono żadnej różnicy między używaniem 
rynien i tub. 

Interakcje: Spłukiwanie wymaga energii, którą oszacowano na: 
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• 3,9 kWh/lochę/rok przy spłukiwaniu  
• 14,6 kWh/lochę/rok przy separacji płynnej 
• 13,9 kWh/lochę/rok przy napowietrzaniu. 

Tam gdzie nie jest zastosowana sztuczna wentylacja, jak np. we Włoszech, całkowita użyta energia jest 
mniejsza niż dla systemu z całkowicie zarusztowaną posadzką i wymuszoną wentylacją. 

Aerozole mogą także zostać zredukowane poprzez częste spłukiwanie. 

Kumulacje odoru powodowane spłukiwaniem mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych 
blisko farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie 
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze [184, TWG ILF, 2002]. 

Dane eksploatacyjne: patrz Rozdział 4.6.1.2. 

Zastosowalność: patrz Rozdział 4.6.1.2. We Włoszech, rynny i tuby są stosowane dla loch prośnych  
i wzrastająca liczba farm stosuje system z tubami przy produkcji tuczników. 

Koszty: Zastosowanie w nowych budynkach powoduje dodatkowe koszty zmieniają się od  
0,56 EUR/lochę/rok (rynny), do ujemnych kosztów dodatkowych (tj. zysku) 5,54 EUR/lochę/rok (tuby). 
W płukaniu bez napowietrzania, ujemne dodatkowe koszty (tj. zyski) wynoszą 2,44 - 8,54 
EUR/lochę/rok. Roczne dodatkowe koszty eksploatacyjne wykazują zysk 1,22 - 4,27 EUR/lochę/rok przy 
braku napowietrzania, a z napowietrzaniem zmieniają się one od kosztu dodatkowego 0,28 EUR do zysku  
2,77 EUR [184, TWG ILF, 2002]. Koszty są nieznacznie wyższe aniżeli dla systemu płukania kanałów, 
dając niższe zyski. Rynny z napowietrzaniem generują koszt netto w porównaniu z systemem 
kanałowym. 

W istniejących budynkach, koszty są zmienne i zależą od konstrukcji istniejącego budynku, patrz 
wprowadzenie do Rozdziału 4.6.1. 

Farmy referencyjne: We Włoszech, około 5000 macior (farma Bertacchini) jest utrzymanych na CZP  
z rynnami i 7000 macior na CZP z tubami. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 

 

 

 

4.6.1.4. Częściowo zarusztowana posadzka ze zredukowanym kanałem na odchody (ZKO) 
Opis: Emisje amoniaku mogą zostać zmniejszone poprzez zastosowanie zasady zmniejszania 
powierzchni odchodów, szczególnie przez zastosowanie małego zbiornika na odchody o maksymalnej 
szerokości 0,60 m. Zbiornik ten jest zaopatrzony w trójkątne metalowe ruszty lub ruszty betonowe. 
Maciory utrzymywane są indywidualnie. 

We Włoszech system utrzymywania wolnowybiegowego jest stosowany z całkowicie zarusztowanym 
korytarzem zewnętrznym i ze zbiornikiem gnojowicy pod spodem; sama gnojowica nie jest usuwana zbyt 
często. Wewnątrz, zwierzęta utrzymywane są na betonowej posadzce, otwierany właz umożliwia dostęp 
do zewnętrznego korytarza (patrz Rysunek 4.22). To rozwiązanie nie może być porównywane  
z systemami luźnego utrzymywania macior na częściowo zarusztowanych posadzkach wewnątrz 
budynku. Zastosowane techniki redukcji wykazują podobne korzyści dla środowiska i warunki obsługi, 
ale mogą nieznacznie różnić się kosztami. 
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Rysunek 4.21. Utrzymanie indywidualne z małym kanałem na odchody [10, Holandia, 1999] 
 

 

Rysunek 4.22. Pełna posadzka betonowa i całkowicie zarusztowany korytarz zewnętrzny  
z kanałem pod spodem [185, Włochy, 2001] 

 
Korzyści środowiskowe: Połączenie zmniejszenia kanału gnojowego i powierzchni gnojowicy oraz 
szybkiego odprowadzenia odchodów poprzez użycie trójkątnych rusztów zmniejsza emisje NH3  
od 20 do 40 %. 

Utrzymanie indywidualne i grupowe wykazują różnice w emisji z powodu różnej powierzchni emitującej 
przypadającej na lochę. W systemach wolnowybiegowych dla macior poziomy te wynoszą, 2,96 kg NH3 
na lochę na rok (Włochy). Dla indywidualnego systemu utrzymania macior poziomy te wynoszą 
odpowiednio 1,23 (Dania) i 2,40 (Holandia) NH3/lochę/rok. 

Interakcje: Budynki te mogą być wentylowane naturalnie albo mechanicznie. W Danii mechaniczna 
wentylacja jest stosowana i dobrana dla wydajności maksymalnej 100 m3/godz./lochę. W rejonach  
z niskimi temperaturami zewnętrznymi, obiekty te mogą też być wyposażone w pomocnicze ogrzewanie. 
Nakład energii jest niezmienny. 

W przypadku zewnętrznego kanału na gnojowicę, zmniejszenie emisji nie przyniesie korzyści 
mikroklimatowi budynku, które może być rozważane jako jedna z zalet redukcji kanału wewnątrz. 

We Włoszech oszczędności energii są możliwe, ponieważ wymuszona wentylacja nie jest wymagana 
[185, Włochy, 2001]. 
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Dane eksploatacyjne: Gnojowica jest zazwyczaj usuwana przez główny system kanalizacji poprzez 
otwarcie zaworu i zastosowanie pochylenia rurociągu na gnojowicę. Niektóre systemy są zaopatrzone  
w zgarniaki (patrz Rozdział 4.6.1.9). 

Zastosowalność: W istniejących budynkach zależy ona od konstrukcji istniejącego kanału gnojowego, 
ale jest to przeważnie trudne, jeśli nie niemożliwe, do zastosowania. Dla istniejących budynków  
z wewnętrzną pełną posadzką betonową, możliwe byłoby przedłużenie zewnętrznego korytarza  
z kanałem gnojowym [185, Włochy, 2001]. 

Zastosowanie maksymalnej szerokości 0,60 m może wymagać większej głębokości kanału albo 
częstszego usuwania, tym samym przechowywania odchodów na zewnątrz. Jeżeli minimalna wielkość 
kanału jest narzucona, wówczas powiązana z nim redukcja nie wystąpi (np. Irlandia: >0,90 m). 

W niektórych krajach europejskich (np. Dania) system indywidualnego utrzymania loch będzie 
stosowany rzadziej z powodu zmiany aktów prawnych zalecających systemy utrzymania 
wolnowybiegowego. 

Koszty: Występująca emisja amoniaku w porównaniu z całkowicie zarusztowaną posadzką zależy od 
systemu referencyjnego. Przy 40 % redukcji (4,2 do 2,4 kg NH3), dodatkowy koszt inwestycji wynosi 
około 17,75 EUR/lochę lub 9,85 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne 
wynoszą 5,80 EUR/lochę lub 3,25 EUR/kg NH3. Przy 20 % redukcji dodatkowy koszt inwestycji wynosi 
1,76 EUR/lochę. System z zewnętrznym kanałem gnojowym i zarusztowaną posadzką wymagają 
dodatkowych kosztów inwestycji 8,92 EUR/lochę/rok [185, Włochy, 2001]. 

Farmy referencyjne: Jest to bardzo popularny system utrzymania dla loch luźnych i prośnych w wielu 
państwach członkowskich. We Włoszech 40 % warchlaków/tuczników utrzymywane jest w tego rodzaju 
systemach [185, Włochy, 2001]. 

Literatura referencyjna: Rosmalen, Research Institute for Pig Husbandry, raport PV P1.158  
[10, Holandia, 1999] [59, Włochy, 1999] i [185, Włochy, 2001]. 

 

 

 

4.6.1.5. Częściowo zarusztowana posadzka z panelami do chłodzenia powierzchni 
odchodów 
Opis: Panele unoszące się na powierzchni odchodów schładzają ich powierzchnię, patrz Rysunek 4.23. 
Woda gruntowa stosowana jest jako środek chłodzący. Kilka paneli jest zainstalowanych w kanale 
gnojowym. Są one napełnione wodą i unoszą się na powierzchni odchodów. Całkowita powierzchnia 
paneli musi wynosić przynajmniej 200 % w porównaniu z powierzchnią odchodów. Wymiennik ciepła 
jest użyty jako schładzalnik. Uzyskane ciepło może zostać użyte w podłogowym systemie ogrzewania. 
Temperatura najwyższej warstwy odchodów nie powinna być wyższa niż 15°C. Zastosowanie systemu 
możliwe jest również w kojcach z pochyloną posadzką. Pochylona posadzka oddziela oba kanały. Ruszty 
są wykonane z betonu [186, Dania/Holandia, 2002]. 

Korzyści środowiskowe: Osiągnięta emisja amoniaku wynosi 2,2 kg NH3/lochę/rok. W porównaniu  
z w pełni zarusztowaną posadzką emisja amoniaku jest zmniejszona o około 50 % (indywidualny system 
utrzymania macior). 

Interakcje: Chociaż występuje zmniejszenie energii dzięki wymiennikowi ciepła uważa się, że całkowita 
wymagana energia jest wyższa niż w systemie referencyjnym [184, TWG ILF, 2002]. 

Zastosowalność: Doświadczenia z Holandii wykazują, że ten system jest bardzo łatwy do zastosowania  
w nowych i modernizowanych budynkach. Konstrukcja i wielkość kojca nie są decydujące dla 
przydatności systemu. Jednakże inne kraje członkowskie nie podzielają tych doświadczeń i stwierdzają że 
ta technika jest nie łatwa w obsłudze ani w zastosowaniu [184, TWG ILF, 2002]. 
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Rysunek 4.23. Panele chłodzące powierzchnię odchodów [186, Dania/Holandia, 2002] odniesienie do 
Wageningen, IMAG-DLO, raport 96-1003  
 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycji wynoszą 112,75 EUR/lochę. To oznacza że przy 50 % redukcji, tj.  
z 4,2 do 2,2 kg NH3, koszty wynoszą 56,35 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe koszty roczne 
wynoszą 20,35 EUR/lochę. To oznacza 9,25 EUR na kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 3000 stanowisk dla loch luźnych i prośnych wyposażonych jest 
w ten system. Aktualnie ten system jest wprowadzany w wielu modernizowanych i nowych budynkach. 

Literatura referencyjna: [186, Dania/Holandia, 2002] odniesienie do Wageningen, IMAG-DLO, raport 
97-1002. 

 

 

4.6.1.6. Częściowo zarusztowana posadzka z system podciśnieniowym (PSF 
Vacuum System) 
Opis; interakcje: Patrz Rozdział 4.6.1.1. 

 

 

Rysunek 4.24. Częściowo zarusztowana posadzka z system podciśnieniowym [185, Włochy, 2001] 
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Korzyści środowiskowe: Dla częściowo zarusztowanej posadzki i systemu podciśnieniowego emisja 
NH3 jest zredukowana do 2,77 kg NH3/lochę/rok na betonowych rusztach i do 2,40 kg NH3/lochę/rok na 
rusztach metalowych w systemie wolnowybiegowym. To odpowiada względnej redukcji jak w systemie 
referencyjnym odpowiednio 25 % i 35 %. 

Dane eksploatacyjne: Technika ta jest łatwa w obsłudze w porównaniu z techniką referencyjną  
[184, TWG ILF, 2002]. 

Zastosowalność: W istniejących budynkach zastosowanie systemu jest ograniczone do częściowo 
zarusztowanej posadzki i kanału gnojowego o dostatecznej głębokości. 

Koszty: Nie ma żadnych dostępnych danych o kosztach kapitałowych ale sądzi się, że roczne koszty 
eksploatacyjne są takie same jak dla warchlaków/tuczników i ocenia się je jako ujemne koszty dodatkowe 
(tj. zysk) 4 EUR przy stosowaniu betonowych rusztów i 1,50 EUR (także zysk) kiedy w nowych 
budynkach zastosowane są metalowe ruszty [184, TWG ILF, 2002]. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 

 
 
 
4.6.1.7. Częściowo zarusztowana posadzka ze spłukiwaniem stałej warstwy gnojowicy  
w kanałach pod posadzką (CzZP spłukiwanie kanałów) 
Opis i dane eksploatacyjne: Patrz Rozdział 4.6.1.2 i zwróć uwagę na konstrukcję zewnętrznego 
korytarza w Rozdziale 4.6.1.4. Rysunek 4.25 przedstawia rozwiązanie z zewnętrznym korytarzem, ale to 
samo rozwiązanie jest również zastosowane przy zarusztowanej posadzce i kanale wewnątrz budynku. 

Korzyści środowiskowe: Spłukiwanie napowietrzoną gnojowicą zmniejsza emisję do 1,48 kg 
NH3/lochę/rok (60 %), a świeżą gnojowicą do 1,85 kg NH3/lochę/rok (50 %). Nie stwierdzono wpływu 
rusztów wykonanych z różnych materiałów na poziom emisji NH3. 

Zastosowalność: System ten może być zastosowany w istniejących budynkach z częściowo 
zarusztowaną posadzką i kanałem gnojowym pod spodem. 

 

Rysunek 4.25. Częściowo zarusztowana posadzka i zewnętrzny korytarz ze spłukiwaniem stałej 
warstwy gnojowicy w kanałach pod posadzką 

 
Interakcje: Energia potrzebna do obsługi tego systemu zależy od odległości między kanałem  
a zbiornikiem na gnojowicę. Wskazania dla wymaganej energii są następujące: 
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• 3,4 kWh/lochę/rok przy spłukiwaniu  
• 18,3 kWh/lochę/rok przy separacji płynnej 
• 16,8 kWh/lochę/rok przy napowietrzaniu. 

Całkowite zużycie energii jest mniejsze lub równe jak w systemie referencyjnym, ponieważ nie jest 
wymagana sztuczna wentylacja. 

Aerozole mogą także zostać zredukowane poprzez częste spłukiwanie. 

Kumulacje odoru powodowane spłukiwaniem mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych 
blisko farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie 
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze. [184, TWG ILF, 2002] 

Koszty: Nie ma żadnych dostępnych danych o kosztach kapitałowych ale sądzi się, że roczne koszty 
eksploatacyjne są takie same jak dla warchlaków/tuczników i ocenia się je jako ujemne koszty dodatkowe 
(tj. zysk) 6,07 EUR, kiedy nie stosuje się napowietrzania, lub 2,89 EUR (też zysk) kiedy napowietrzanie 
jest zastosowane w nowych budynkach. [184, TWG ILF, 2002]  

Farmy referencyjne: Wzrasta liczba rolników stosujących tę technikę w nowych budynkach dla loch 
prośnych w indywidualnych jarzmach kojcach (a także dla warchlaków/tuczników). 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 

 
 
4.6.1.8. Częściowo zarusztowana posadzka ze spłukiwanymi rynnami lub tubami  
(CzZP spłukiwane rynny) 
Opis: Zastosowanie możliwe jest przy indywidualnych stanowiskach i w systemach utrzymania 
grupowego. Powierzchnia odchodów nie powinna być większa niż 1,10 m2/lochę. Odchody są często 
usuwane przez system spłukiwania. Ruszty wykonane są z betonu. Ścianki rynien powinny mieć kąt 
nachylenia 60o. Rynny powinny być spłukiwane dwa razy dziennie. Spłukiwanie powinno być 
wykonywane świeżą lub napowietrzoną płynną frakcją odchodów (po separacji) a zawartość suchej masy 
nie powinna być wyższa niż 5 % (patrz też Rozdział 4.6.1.3). 

 

Rysunek 4.26. Częściowo zarusztowana posadzka ze spłukiwanymi rynnami przy indywidualnych 
stanowiskach utrzymania [10, Holandia, 1999] 
 

 

Przy utrzymania grupowym przedstawiono ten sam opis jak w Rozdziale 4.6.1.3. Rysunki różnią się tylko 
tym, że powierzchnia betonowej posadzki jest większa a część rusztowa z rynnami/tubami pod spodem 
jest mniejsza. 

Korzyści środowiskowe: Emisja ze zredukowanej powierzchni odchodów i ze spłukiwania w rynnach 
lub tubach jest zmniejszona w indywidualnym systemie utrzymania na betonowych rusztach do 2,50 kg 
NH3/lochę/rok (Holandia, Belgia). W przypadku utrzymania wolnowybiegowego loch, poziomy emisji 
wynoszą 1,48 kg NH3/lochę/rok (Włochy) bez napowietrzania oraz 1,11 kg NH3/lochę/rok (Włochy)  
z napowietrzaniem. W warunkach włoskich stosowane są także betonowe ruszty. Kolejne trzy wartości 
przedstawiają procent redukcji, odpowiednio 40%, 60% i 70% w porównaniu z systemem referencyjnym. 
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Interakcje: energia wymagana dla tych systemów wykazuje dużą zmienność, której nie można wyjaśnić 
za pomocą dostępnych informacji. Poziomy zużycia energii są następujące: 
• 2,4 kWh/lochę/rok przy spłukiwaniu  
• 12,0 kWh/lochę/rok przy separacji płynnej 
• 15,6 kWh/lochę/rok przy napowietrzaniu. 

Te poziomy różnią się nieznacznie od tych przedstawionych w Rozdziale 4.6.1.3. Energia na 
pompowanie zmienia się wraz z odległością od zbiornika ze spłukującą cieczą. Dodatkowe zużycie 
energii wynosi 0,5 kWh/lochę na dodatkowe pompowanie, kiedy spłukiwanie odbywa się dwa razy 
dziennie. Również w przypadku odchodów loch skomentowano, że ciecz spłukująca może zostać cofnięta 
z powrotem do zbiornika dzięki grawitacji. Osiadanie części stałych odchodów świńskich (5 %) 
pozwoliłoby na pompowanie czystej cieczy z wierzchniej warstwy zbiornika i w ten sposób nie 
wymagałoby mechanicznego oddzielania. Po jakimś czasie warstwa ta opadnie na dno zbiornika i będzie 
musiała być wypompowana w celu dalszej obróbki. 

Gdy sztuczna wentylacja nie jest stosowana w tym systemie, np. we Włoszech, całkowita zużyta energia 
jest mniejsza niż dla systemu z w pełni zarusztowaną posadzką i sztuczna wentylacją. 

Kumulacje odoru powodowane spłukiwaniem mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych 
blisko farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie 
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze. [184, TWG ILF, 2002] 

Dane operacyjne: Stosowanie tego systemu wymaga instalacji (zbiornika) do rozdzielania ciekłej frakcji 
gnojowicy, zanim zostanie ona użyta lub przerobiona, w przypadku napowietrzania, i wtedy 
przepompowana z powrotem do spłukiwania. 

Zastosowalność: W istniejących budynkach przydatność zależy od konstrukcji istniejącego kanału 
gnojowego. Tylko kilka zmian jest potrzebnych, aby zastosować system z kanałem gnojowym  
o dostatecznej głębokości. 

Koszty: Koszty wprowadzenia indywidualnego systemu utrzymania wg danych z Holandii są znaczne. 
Przy uzyskanej emisji amoniaku 2,5 kg NH3/lochę/rok dodatkowy koszt inwestycyjny (dla systemu  
z napowietrzaniem) wynosi 161,80 EUR/lochę. Odpowiada to 95,20 EUR/kg zredukowanego NH3. 
Dodatkowe koszty rocznie wynoszą 57,40 EUR/lochę. To oznacza 34,05 EUR/kg NH3. Dla systemu bez 
napowietrzania dodatkowy koszt inwestycji wynosi 59 EUR/lochę, a dodatkowe koszty roczne  
9,45 EUR/lochę.  

Włochy donoszą o dużo niższych kosztach, aczkolwiek były one związane z warchlakami i tucznikami, 
utrzymywanymi w systemie grupowym, który jest rzecz jasna tańszy w przeliczeniu na jedno stanowisko. 
Te koszty są na tym samym poziomie jak przedstawiono w Rozdziale 4.6.1.3 dla systemu z w pełni 
zarusztowaną posadzką [185, Włochy, 2001]. 

Farmy referencyjne: Przykłady dotyczą gospodarstw we Włoszech, np. farma Bertacchini. W Holandii 
2000 stanowisk dla świń jest wyposażonych w ten system. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [59, Włochy, 1999] [127, Włochy, 2001] 

 

 

4.6.1.9. Częściowo zarusztowana posadzka ze zgarniaczem (CzZP zgarniacz) 
Opis: Kojec podzielony jest na zarusztowaną część betonową (strefa gnojowa) i pełną betonową 
posadzkę (strefa legowiskowa) z pochyleniem w stronę rusztu. Gnojowica jest zbierana w kanale pod 
rusztami, z którego stałe części odchodów są bardzo często usuwane przy użyciu zgarniacza do 
zewnętrznego zbiornika. Mocz może spływać bezpośrednio do zbiorczego kanału poprzez drenaże w dnie 
kanału gnojowego. Zwróć również uwagę na rozwiązanie korytarza zewnętrznego w Rozdziale 4.6.1.4. 
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Rysunek 4.27. Częściowo zarusztowana posadzka ze zgarniaczem [185, Włochy, 2001] 

 

Korzyści środowiskowe: Zmniejszenie powierzchni gnojowicy i częste jej usuwanie do zewnętrznego 
zbiornika obniża emisje NH3 do poziomów zaobserwowanych we Włoszech od 1,85 (na metalowych 
rusztach) i 2,22 (na betonowych rusztach) do 3,12 (Dania, betonowe ruszty) kg NH3/lochę/rok. Poziomy 
te odpowiadają redukcji 50 % dla metalowych rusztów i 15 do 40 %, dla rusztów betonowych  
w porównaniu z systemem referencyjnym. Częstotliwość zgarniania i gładkość powierzchni kanału są 
czynnikami, które pomagają w osiągnięciu redukcji emisji. 

Interesujące jest to, że dane duńskie przedstawiają brak wpływu zgarniania w zredukowanym kanale 
gnojowym w porównaniu z w pełni zarusztowaną podłogą i w każdym z tych systemów poziomy emisji 
wynoszą 3,12 kg NH3/lochę/rok. 

Interakcje: Obsługa zgarniaka wymaga energii. 

Dane eksploatacyjne: Emisje zostały pomierzone dla średnich warunków. Zgarnianie odbywało się raz 
dziennie. Ogólnie system ten działał dobrze ale eksploatacja jest trudna, ponieważ na dnie kanału mogą 
tworzyć się kryształy, które utrudniają pracę zgarniacza [184, TWG ILF, 2002]. Potrzeba więcej badań 
aby zoptymalizować eksploatację tego systemu. 

Zastosowanie metalowych rusztów daje niższe emisje ponieważ gnojowica jest szybciej usuwana do 
kanału. 

Zastosowalność: Technika ta uważana jest za trudną do zastosowania i ściśle zależy od konstrukcji 
kanału gnojowicowego. 

Koszty: Dane dotyczące kosztów kapitałowych nie są dostępne, ale koszty eksploatacyjne/świnię/rok 
uważa się za wysokie[184, ILF TWG, 2002]. 

Farmy referencyjne: We Włoszech występuje bardzo mało zastosowań systemu z zewnętrznym 
korytarzem. Ten system stosowany jest również w Danii i w Holandii. 

Literatura referencyjna: [59, Włochy, 1999] [127, Włochy, 2001] 
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4.6.1.10. Pełna betonowa posadzka w pełni ścielona (PBP w pełni ścielona) 
 
Opis: Lochy są utrzymywane na betonowej posadzce, prawie całkowicie pokrytej warstwą słomy lub 
innym lignino-celulozowym materiałem absorbującym mocz i wymieszane odchody (patrz Rysunek 
2.15). Uzyskany obornik musi być okresowo usuwany w celu uniknięcia nawilgacania ściółki. 
Korzyści środowiskowe: Odnotowane poziomy są zmienne i albo nie wykazują różnic w stosunku do 
systemu referencyjnego (w pełni zarusztowana posadzka), w którym emisja wynosi 3,7 kg NH3/lochę/rok 
(Włochy) lub wykazują istotny wzrost o 67 % (5,20 kg NH3/lochę/rok (Dania)). 

Interakcje: Wytwarzanie obornika zamiast gnojowicy jest uważane za zaletę z agronomicznego punktu 
widzenia. Materia organiczna zadana do gleby poprawia jej fizyczne właściwości; ogranicza wymywanie 
i wypłukiwanie składników pokarmowych do cieków wodnych.  

Można oczekiwać wzrostu zapylenia. Wysokie emisje NO i N2O występują przy tuczu świń i przy 
produkcji świń w systemach referencyjnych przedstawionych poniżej [188, Finlandia, 2001]. 

Dane eksploatacyjne: W Danii ten system utrzymania może być wyposażony w wentylację naturalną 
bądź mechaniczną. Budynki wentylowane naturalnie posiadają wloty powietrza od frontu, a wylot 
powietrza w kalenicy dachu. W budynkach izolowanych wloty i wyloty powietrza są często regulowane. 
Budynki wentylowane mechanicznie często posiadają albo system podciśnieniowy albo zrównoważony.  

Wentylacja posiada maksymalną wydajność powietrza 100 m3/godz./stanowisko lochy. Chociaż lochy są 
w stanie zrównoważyć niskie temperatury przez zagrzebanie się w ściółce, w chłodniejszych rejonach 
Europy stosowane są pomocnicze systemy grzewcze w celu zredukowania wilgoci przy ograniczonej 
wentylacji. 

Zastosowalność: Uwzględniając aktualny system utrzymania loch, zastosowanie zależy od aktualnej 
sytuacji i konstrukcji budynku. Ten system może zyskać na znaczeniu w przyszłości, ze względu na 
zmiany w europejskiej legislacji dotyczące dobrostanu zwierząt. 

Farmy referencyjne: Ten system można spotkać w wielu krajach członkowskich. 

Literatura referencyjna: [87, Dania, 2000] [127, Włochy, 2001] Przy wysokich emisjach NO i N2O: 

• Groenstein, Oosthoek, Faasen; �Microbial processes in deep-litter systems for fattening pigs and 
emissions of ammonia, nitrous oxide and nitric oxide�, 1993 

• Verstegen, Hartog, Kempen, Metz; �Nitrogen flow in pig production and environmental 
consequences�, EAAP publication number 69, 1993. 

 

 

 

4.6.1.11. Pełna betonowa posadzka ze słomą i elektroniczną stacją paszową 
 
Opis: Obiekty składają się z powierzchni legowiskowej, centralnej części gnojowej i części żywieniowej 
z elektronicznymi stacjami paszowymi. Cześć gnojowa zlokalizowana jest na pełnej betonowej posadzce. 
Zgarniacz zamocowany na ciągniku usuwa codziennie obornik z obszaru pełnej posadzki. Obornik  
z obszaru głębokiej ściółki jest usuwany tylko 1-2 razy na rok. 
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Rysunek 4.28. System pełnej betonowej posadzki ze słomą i elektronicznymi stacjami paszowymi  

[175, IMAG-DLO, 1999] 

 
Korzyści środowiskowe: Korzyści ze stosowania tego systemu zależą od zachowania zwierząt, na które 
z kolei wpływa rozwiązanie kojca. Dostępny dla pojedynczej lochy obszar leżenia wynosi co najmniej  
1,3 m2 i musi być do niego łatwy dostęp, szczególnie dla młodych loszek, poprzez tworzenie szerokich 
przejść pomiędzy strefami legowiskową i gnojową (min. 2 metry, max 4 metry). Odległość od wejścia do 
obszaru legowiskowego, do najdalszej (separacja) ściany nie powinna być większa niż 16 metrów. 
Emitująca powierzchnia gnojowa nie powinna być większa niż 1,1 m2 na lochę. Kanał gnojowy pod 
zarusztowaną posadzką wyposażony w system podciśnieniowy. Redukcja emisji amoniaku wynosi 38 % 
(2,6 kg/lochę/rok, Holandia). 

Interakcje: Zużycie energii jest niskie, ponieważ ten system nie wymaga systemu ogrzewania  
i zazwyczaj wyposażony jest w wentylację naturalną. Emisja tlenku azotu jest pomijalna. Emisja metanu 
wynosi 39 gramów/dzień/lochę, ale konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, jak to się ma do 
systemu referencyjnego.  

Zastosowalność: Ten system jest bardzo dobry, gdy jest stosowany w nowych budynkach  
i niektórych budynkach już użytkowanych. W tych użytkowanych obiektach zastosowanie systemu 
zależy od rozwiązania kanału gnojowego, ale z reguły jest trudne do wprowadzenia. 

Koszty: Koszty w tym systemie nie są wyższe niż w systemie referencyjnym. Niemniej nie skalkulowano 
kosztów dodatkowej pracy ludzkiej i nie są one tym samym znane. 

Farmy referencyjne: Zgodnie z prawodawstwem UE istnieje obowiązek utrzymywania loch  
w grupach. W Holandii ponad 50 % nowych budynków stosuje ten system, jest on także stosowany  
w sytuacjach odtwarzania systemu utrzymania w budynku. 

Literatura referencyjna: [175, IMAG-DLO, 1999] 
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4.6.2. System zintegrowanego utrzymania loch z prosiętami 
 

Opis: Dla loch z prosiętami dane eksploatacyjne dla systemów referencyjnego i alternatywnych 
podsumowano w Tabeli 4.22. Lochy te także są utrzymywane w kojcach grupowych na betonowej pełnej 
posadzce z dużą ilością ściółki, która umożliwia im budowę gniazd. W tym systemie odchody 
utrzymywane są w stanie suchym. 

System referencyjny został opisany i zilustrowany w Rozdziale 2.3.1.2.1 jako najczęściej stosowany, 
włączając w to nowe obiekty. Projekt systemu może się różnić co do usytuowania miejsca przebywania 
prosiąt czy rodzaju zastosowanych rusztów, ale zasadniczo założenia projektu i emisje utrzymują się na 
tym samym poziomie. Wolnowybiegowy system utrzymania dla loch (jak opisano  
w Rozdziale 2) jest również uznany za alternatywny względem referencyjnego.  

Dla systemu referencyjnego zmierzone emisje od loch, włączając prosięta, wahają się między 8 a 9 kg 
NH3/lochę/rok. W systemie tym stosuje się sztuczną wentylację. 

Koszty różnią się istotnie i są niezależne od osiąganej redukcji. Na przykład 50 % redukcja NH3 może być 
osiągnięta przy bardzo nieznacznym zwiększeniu nakładów w porównaniu z systemem referencyjnym. 

 

 
 

Sekcja 
 

System utrzymania 
Redukcja 

emisji NH3 [%]
Dodatkowe 

koszty 
inwestycji 

[EUR/stanow.] 1)

Dodatkowe roczne 
koszty eksploatac. 
[EUR/stanowisko 

/rok] 

Nakład energii 
[kWh/stanowisko

/rok] 

2.3.1.2.
1 

Kojce z w pełni zarusztowaną 
posadzką oraz kanałem 
gnojowym pod spodem 
(referencyjny) 

8,70 (Włochy)
8,30 (NL, B) 

kg 
NH3/lochę/rok

   

 Kojce na całkowicie zarusztowanej posadzce 
(CZP) 

   

4.6.2.1 CZP i pochylnia pod rusztami  30-40 260 29,5 Taki sam jak w 
referencyjnym 

4.6.2.2 CZP i kombinacja kanałów na 
wodę i gnojowicę 52 60 1,00 Taki sam jak w 

referencyjnym 
4.6.2.3 CZP i system spłukiwania z 

rynnami na odchody 60 535 86 Taki sam jak w 
referencyjnym 

4.6.2.4 CZP i wanna na odchody 65 280 45,85 Taki sam jak w 
referencyjnym 

4.6.2.5 CZP i panele chłodzące 
powierzchnię gnojowicy 70 302 54,25 Taki sam jak w 

referencyjnym 
 Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką 

(CzZP) 
   

4.6.2.6 CzZP i jarzma 34 Brak danych około 0 Taki sam jak w 
referencyjnym 

4.6.2.7 CzZP i zgarniacz obornika 35 785 147,20 Taki sam jak w 
referencyjnym 

( ) kraje członkowskie z których pochodzą dane 
1) źródła: [10, Holandia, 1999] [185, Włochy, 2001] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] [184, TWG ILF, 2002] 

Tabela 4.22. Poziomy eksploatacyjne systemów zintegrowanego utrzymania w nowych instalacjach 
dla loch z prosiętami 
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4.6.2.1. Kojce z w pełni zarusztowaną posadzką i pochylnią 
 

Opis: Pochylnia (betonowa lub z innego materiału) z bardzo gładką powierzchnią jest umiejscowiona pod 
zarusztowaną podłogą. Rozmiar pochylni uzależniony jest od rozmiarów kojca. Pochylnia posiada spadek 
co najmniej 12o w kierunku centralnego kanału gnojowego, połączonego z systemem ściekowym. 
Gnojowica usuwana jest co tydzień do zbiornika, grawitacyjnie lub przy użyciu pomp. Ruszty wykonane 
są z metalu lub plastiku. 

 
Rysunek 4.29. Pochylnia pod zarusztowaną posadzką [10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Korzyści ze stosowania tego systemu zależą od stopnia gładkości powierzchni 
pochylni, która umożliwia ciągły spływ moczu i gnojowicy w kierunku centralnego kanału. Częste 
opróżnianie tego kanału będzie również miało wpływ na wzrost redukcji. Emisje przeważnie pochodzą  
z pozostałości gnojowicy zalegających na pochylni. Redukcja będzie się zmieniać, ale odnotowano 
redukcje od 30 % (6,0 kg NH3/lochę/rok (Włochy)) do 40 % (5,0 kg NH3/lochę/rok (Holandia i Belgia)). 

Interakcje: W tym systemie występuje dużo problemów z muchami i dlatego technika ta uważana jest za 
przestarzałą. 

Zastosowalność: System ten jest łatwy do wdrożenia, zarówno w nowych obiektach jak  
i modernizowanych budynkach. Rozwiązanie kojca nie jest ograniczeniem dla zastosowania tego 
systemu. Opracowano także nowy system (patrz Rozdział 4.6.2.2), który oparty jest na tych samych 
wytycznych jak opisywany system. Nowy system, w którym zastosowano kombinację kanałów na wodę  
i odchody, charakteryzuje się większą redukcją amoniaku i nie jest droższy od tego systemu.  

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 260 EUR/świnię. To oznacza, że przy 40 % redukcji 
koszty wynoszą 78,80 EUR/kg NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą  
29,50 EUR/świnię lub 8,95 EUR/kg NH3. Niższe koszty inwestycyjne niż przy systemie referencyjnym 
stwierdzono we Włoszech.  

Farmy referencyjne: W Holandii i we Włoszech kilka ferm dla loch pracuje w tym systemie. System ten 
jest wypierany przez nowy system (patrz Rozdział 4.6.2.2), który opiera się na tych samych założeniach, 
ale posiada inny projekt. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [185, Włochy, 2001] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 
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4.6.2.2. Kojce z w pełni zarusztowaną posadzką i kombinacją kanałów na wodę  
i gnojowicę  

 

Opis: Locha ma ustalone położenie, co w oczywisty sposób wyznacza strefę gnojową. Kanał gnojowy 
podzielony jest na szeroki kanał wodny z przodu i mały kanał gnojowy na końcu. Znacznie ogranicza to 
powierzchnię odchodów, co w efekcie redukuje emisję amoniaku. Przedni kanał jest częściowo 
wypełniony wodą. Ruszty wykonane są z metalu lub plastiku. 

 

 

Rysunek 4.30. Kombinacja kanału wodnego i gnojowego [10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Powierzchnia odchodów jest ograniczona i występuje częste usuwanie 
gnojowicy poprzez kanalizację ściekową. Można oczekiwać redukcji na poziomie 52 % (4 kg 
NH3/lochę/rok (Holandia, Belgia)). 

Interakcje: Częste usuwanie gnojowicy może wymagać dodatkowych nakładów energii. Wymagana jest 
woda dla wypełnienia przedniego kanału. 

Zastosowalność: System ten jest łatwy do zastosowania przy modernizacji istniejących budynków  
z systemem referencyjnym, a konstrukcja kojca nie jest krytyczna dla jego wdrożenia. Wymagane jest 
jedynie rozdzielenie dwóch kanałów. 

Dane eksploatacyjne: Przypuszczalnie oba kanały są opróżniane do tego samego systemu ściekowego  
i dalej do zbiornika na gnojowicę. Woda wymieniana jest po każdym cyklu (około 4 tygodni). Przednia 
część jest opróżniana całkowicie, czyszczona, dezynfekowana i ponownie napełniania świeżą wodą. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 60 EUR/świnię. To oznacza, że przy 52 % redukcji 
koszt wynosi 13,85 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe koszty eksploatacyjne wynoszą  
1 EUR/stanowisko, lub 0,25 EUR/kg NH3.  

Farmy referencyjne: W Holandii około 5000 stanowisk dla loch jest wyposażonych w ten system. 

Lliteratura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 
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4.6.2.3. Kojce z w pełni zarusztowaną posadzką oraz systemem spłukiwania z rynnami 
Opis: Małe rynny ograniczają powierzchnię odchodów. To redukuje emisję amoniaku. Zastosowanie jest 
możliwe w kojcach z w pełni lub częściowo zarusztowaną posadzką. Gnojowica jest często usuwana 
poprzez system spłukiwania. Ruszty wykonane są z trójkątnych elementów metalowych. Ściany rynien 
powinny być nachylone pod kątem 60 stopni. Rynny powinny być spłukiwane dwa razy dziennie. 
Spłukiwanie będzie wykonywane za pomocą ciekłej frakcji odchodów (po separacji), w której zawartość 
suchej masy nie powinna przekraczać 5 %. 

 

 
Rysunek 4.31. System spłukiwania z rynnami na odchody 
[10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni gnojowicy w kanale gnojowym, w połączeniu  
z szybkim opróżnianiem odchodów z części zarusztowanej, dzięki stalowym lub plastikowym rusztom  
o trójkątnym kształcie oraz usuwanie odchodów dwa razy dziennie poprzez spłukiwanie redukuje emisje 
amoniaku o 60 % (3,3 kg NH3/lochę/rok (Holandia, Belgia)). 

Interakcje: Ten system wymaga dodatkowych nakładów energii rzędu 8,5 kWh/lochę/rok, związanych 
ze spłukiwaniem rynien. 

Kumulacje odoru w wyniku spłukiwania mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych blisko 
farmy. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując system bez 
spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze [184, TWG ILF, 2002]. 

Zastosowalność: Zastosowanie w istniejących budynkach zależy od rozwiązania kanału gnojowego, ale 
system ten nie wydaje się trudny do wprowadzenia na tle systemu referencyjnego. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 535 EUR/lochę. To oznacza, że przy 60 % redukcji tj.: 
z 8,3 do 3,3 kg NH3, koszt wynosi 107 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe koszty eksploatacyjne 
wynoszą 86 EUR/stanowisko/rok. To oznacza 17,20 EUR/kg NH3.  

Aby osiągnąć nieznacznie tylko lepszą redukcję, dodatkowe koszty są znacznie większe niż te 
stwierdzone w systemie z odseparowaną wodą i kanałem gnojowym. Na podstawie dostępnych informacji 
nie można wytłumaczyć tej różnicy. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 500 stanowisk dla loch z prosiętami jest wyposażone w ten 
system. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 
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4.6.2.4. Kojce z całkowicie zarusztowaną posadzką i wanną na odchody 
 
Opis: Prefabrykowana wanna znajduje się pod zarusztowaną podłogą i może być dostosowana do 
rozmiarów kojca. Wanna jest najgłębsza na końcu kojca i posiada spadek co najmniej 3o w kierunku 
centralnego kanału gnojowicowego. Wanna jest połączona do systemu ściekowego. Co trzy dni odchody 
powinny być usuwane poprzez system ściekowy. Możliwość zastosowania nie zależy od konstrukcji 
kojca, ani od tego czy posiada on całkowicie czy częściowo zarusztowaną podłogę. Ruszty wykonane są  
z metalu lub plastiku. 

 

 
Rysunek 4.32. Całkowicie zarusztowana posadzka z wanną na odchody 
[10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni gnojowicy i częste jej usuwanie poprzez system 
ściekowy pozwala na zredukowanie emisji NH3 o 65 % (2,9 kg NH3/lochę/rok). Osiąga się zwiększoną  
o 50 % redukcję w porównaniu z konstrukcją z pochylnią, choć oba systemy wydają się być podobne. 
Mniejsza powierzchnia emisji i częstsze usuwanie gnojowicy uważane są za najważniejsze czynniki 
determinujące tą różnicę.  

Zastosowalność: ten system jest łatwy do wdrożenia poprzez przebudowę użytkowanych budynków. 
Konstrukcja kojca nie jest krytyczna dla zastosowania systemu.  

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 280 EUR/stanowisko świni. To oznacza że przy 65 % 
redukcji, tj. z 8,3 do 2,9 kg NH3, koszty wynoszą 53,85 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe koszty 
eksploatacyjne wynoszą 45,85 EUR/stanowisko/rok. To oznacza 8,80 EUR/kg NH3  

Farmy referencyjne: W Holandii około 10000 stanowisk dla loch jest wyposażonych w ten system. Był 
on rozwijany w ostatnim czasie (1998). Obecnie system ten stosowany jest zarówno w obiektach 
modernizowanych jak i nowych budynkach. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 
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4.6.2.5. Kojce z całkowicie zarusztowaną posadzką i panelami schładzającymi 
powierzchnię gnojowicy 
 

Opis, interakcje, zastosowalność: patrz Rozdział 4.6.1.5. 

 
Rysunek 4.33. Kojec porodowy z panelami schładzającymi 
[10, Holandia, 1999] 

 
Korzyści środowiskowe: Chłodzenie powierzchni gnojowicy pozwala na 70 % redukcję (tj. z 8,3 do 2,4 
kg NH3/stanowisko/rok (Holandia, Belgia)). Z uzyskanej redukcji wynika, że temperatura powierzchni 
jest jednym z najważniejszych czynników determinujących emisję NH3. Zaleca się utrzymywania 
możliwie najniższej temperatury z uwzględnieniem wymagań dobrostanu zwierząt i produkcji. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne szacuje się na 302 EUR/stanowisko świni, lub przy 70 % 
redukcji koszty wynoszą 51,20 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe koszty eksploatacyjne wynoszą 
54,25 EUR/stanowisko/rok. To oznacza 9,20 EUR/kg zredukowanego NH3.  

Farmy referencyjne: W Holandii około 10000 kojców porodowych jest wyposażonych w ten system. 
Obecnie system ten stosowany jest w wielu modernizowanych obiektach jak i budynkach nowych.  

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 

 

 

4.6.2.6. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką  
Opis: We wszystkich systemach odchody przechowywane są w formie gnojowicy. Jest ona często 
usuwana poprzez system rur, w którym poszczególne sekcje kanałów gnojowych są opróżniane przez 
zatyczki w tych rurach. Kanały gnojowe mogą też być opróżniane poprzez zasuwy. Kanały są czyszczone 
po każdym wyproszeniu, gdy kojce porodowe są dezynfekowane tj. w odstępach około 4-5 tygodni. 

Rozwiązanie tego systemu jest porównywalne z systemem referencyjnym (Rozdział 2.3.1.2)  
i z Rysunkiem 4.34, tyle że bez zgarniacza. Zredukowana powierzchnia ogranicza emisję amoniaku. 

Korzyści środowiskowe: Odnotowano 34 % redukcję NH3, w wyniku ograniczenia powierzchni 
emisyjnej gnojowicy. 

Interakcje: Nie odnotowano zmiany w zużyciu energii w porównaniu do systemu z w pełni 
zarusztowaną posadzką. 

Ze względu na dobrostan zwierząt, podłoga pełna jest lepsza niż zarusztowana, jakkolwiek korzyści są 
zauważalne jedynie dla prosiąt a nie dla loch [184, TWG ILF, 2002]. 
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Dane eksploatacyjne: Ten system utrzymania jest właściwy dla wentylacji mechanicznej, 
podciśnieniowej bądź zrównoważonej. Wentylacja posiada maksymalną wydajność na wylocie powietrza 
250 m3/h/kojec porodowy. Obsługę opisano w Rozdziale 2.  

Zastosowalność: Ta technika jest szeroko stosowana w Danii. Stwierdzono, że zastosowanie jej  
w istniejących budynkach inwentarskich będzie zależeć od konstrukcji istniejącego kanału gnojowego, 
ale zasadniczo jest to trudne do wdrożenia, o ile nie niemożliwe. 

Farmy referencyjne: Zastosowano w Danii. 

Literatura referencyjna: [87, Dania, 2000] 

 

 

4.6.2.7. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką i zgarniaczem nawozu 
Opis: Patrz poprzedni Rozdział 4.6.1.9. i Rysunek 4.34. Ruszty mogą być wykonane z metalu lub 
plastiku (nie z betonu). 

 

 
Rysunek 3.34. Posadzka częściowo zarusztowana ze zgarniaczem nawozu 
[10, Holandia, 1999] 

 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji NH3 jest osiągana poprzez zmniejszenie powierzchni 
gnojowicy oraz przez częste jej zgarnianie i odciek moczu. Efekty przy częściowo zarusztowanej 
podłodze to od 35 % (5,65 kg NH3/lochę/rok (Włochy) do 52 % (4,0 kg NH3/lochę/rok (Holandia, 
Belgia)). 

Interakcje: Zużycie energii przy zgarnianiu zależy od jego częstotliwości i waha się od 2,4 (Włochy) do 
3,5 (Holandia) kWh/lochę/rok. 

Dane eksploatacyjne: Działanie systemu zależy od trwałości pokrycia górnej posadzki. Odnotowano 
redukcję na poziomie 35-52 %.  

Zastosowalność: System z częściowo lub całkowicie zarusztowaną podłogą może być stosowany  
w nowych budynkach. Niemniej do wprowadzenia tego systemu potrzebne jest wykonanie pewnych 
przeróbek w kanale gnojowym, a w istniejących budynkach zastosowanie systemu zależy od konstrukcji 
istniejącego kanału. Zasadniczo system ten jest trudny do wprowadzenia. 

Koszty: Odnotowano relatywnie wysoki koszt, choć włoskie źródła podają niższe koszty niż  
w systemie referencyjnym (brak danych). Porównując system do podłogi w pełni zarusztowanej, redukcja 
amoniaku może wynieść 52 %, jednak wymaga to dodatkowych nakładów 785 EUR/lochę lub 182,55 
EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty to 147,20 EUR/lochę lub 34,20 EUR/kg NH3. 

Farmy referencyjne: Kilka farm w Holandii. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [59, Włochy, 1999] [127, Włochy, 2001]. 
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4.6.3. Systemy zintegrowanego utrzymania odsadzonych prosiąt 
 

Dane dotyczące prosiąt odsadzonych przedstawiono w Tabeli 4.23. Warchlaki są utrzymywane grupowo. 
Kojce i systemy dwuklimatyczne (tzw. �flat decks�) są skonstruowane podobnie (Rozdział 2.3.1.3). 
System referencyjny dla warchlaków jest połączeniem standardowego kojca z w pełni zarusztowaną 
posadzką, wykonaną z plastikowych lub metalowych elementów oraz kanału pod spodem, z którego 
nawóz usuwany jest na końcu cyklu produkcyjnego. Emisje amoniaku z tego systemu utrzymania szacuje 
się na około 15 % całkowitej emisji azotu wydalanego przez warchlaki, co odpowiada 0,6-0,8 kg 
NH3/warchlaka/rok. Ten system chowu jest wyposażony w wentylację mechaniczną, podciśnieniową 
bądź zrównoważoną. Wentylacja posiada maksymalną wydajność na wylocie powietrza  
40 m3/h/stanowisko. Stosowane jest także pomocnicze ogrzewanie w formie elektrycznych nagrzewnic 
lub instalacji centralnego ogrzewania z rurami grzewczymi.  

W następnej rozdziałach będą omówione zasady projektowe stosowanych kanałów na gnojowicę oraz 
techniki jej usuwania, które zostały już omówione we wcześniejszych sekcjach. 

Przedstawiono koszty dodatkowe występujące w rozwiązaniach alternatywnych, które porównano do tych 
występujących w systemie referencyjnym. Dla pozostałych kosztów załączono wskaźnik informujący czy 
system alternatywny jest droższy czy też tańszy od systemu referencyjnego. 
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Sekcja 

 

 
System chowu 

 

Redukcja 
NH3 
(%) 

Dodatkowe 
koszty 

inwestycyjne 
(EUR/stanow.) 1)

Roczne dodatkowe 
koszty 

eksploatacyjne 
(EUR/stanow./rok) 1) 

Nakład 
energii 
(kWh/ 

stanow./rok)
 
 

Kojce lub system dwuklimatyczny 
(2-klimat.) z podłogą w pełni 
zarusztowaną i z głębokim kanałem 
gnojowym (referencyjny) 

0,6 (NL, I)  
0,80 (DK)  

kg 
NH3/lochę/rok

 
 

 
 

 
 

 
 

Podłoga w pełni zarusztowana 
(CZP) 

    

4.6.1.1 
 

Kojce lub 2-klimat. z CZP z 
systemem podciśnieniowym 

25 brak danych brak danych niższy niż w 
referencyjnym

4.6.3.1 
 

Kojce lub 2-klimat. z CZP i 
betonową pochyloną podłogą do 
gromadzenia odchodów i moczu 
 

30 
 

niższe 
 

niższe 
 

taki sam jak w 
referencyjnym

4.6.3.2 Kojce lub 2-klimat. z CZP i 
kanałem gnojowym ze zgarniaczem 

35 
 

68,65 
 

12,30 
 

 
0,24 2) 

bez aeracji  40 25 4,15  
1,9 2) 

4.6.3.3 
 

Kojce lub 2-klimat. z 
CZP i spłukiwanymi 
rynnami lub tubami 

z aeracją 50 bardzo wysokie bardzo wysokie 3,l 2) 

 
 

Podłogi częściowo zarusztowane 
(CzZP) 

    

4.6.1.6 
 

Kojce lub 2-klimat. z CzZP z 
systemem podciśnieniowym 

25 - 35 brak danych brak danych 
 

niższy niż w 
referencyjnym

4.6.3.4 
 

Kojce z CzZP z systemem dwu-
klimatycznym 

34 takie same jak w 
referencyjnym 

takie same jak w 
referencyjnym  

taki sam jak w 
referencyjnym

4.6.3.5 Kojce z CzZP z pochyloną lub 
wypukłą podłogą pełną 

43 takie same jak w 
referencyjnym 

takie same jak w 
referencyjnym 

taki sam jak w 
referencyjnym

4.6.3.6 
 

Kojce z CzZP z płytkim kanałem 
gnojowym oraz kanałem dla 
rozlanej wody pitnej  

57 
 

2,85 
 

0,35 
 

taki sam jak w 
referencyjnym

4.6.3.7 
 

Kojce z CzZP z trójkątnymi 
metalowymi rusztami i kanałem 
gnojowym z rynnami  

65 
 

25 
 

4,15 
 

 
0,75 2) 

 
4.6.3.8 Kojce z CzZP i zgarniaczem 

nawozu 
40 do 70 68,65 12,30  

0,15 2) 
4.6.3.9 
 

Kojce z CzZP z trójkątnymi 
metalowymi rusztami i kanałem 
gnojowym z pochylonymi ścianami 
 

72 
 

4,55 
 

0,75 
 

 
taki sam jak w 
referencyjnym

4.6.3.10 
 

Kojce z CzZP z panelami 
chłodzącymi powierzchnię 
gnojowicy 

75 
 

24 
 

9,75 
 

wyższy niż w 
referencyjnym

4.6.3.11 
 

CzZP z trójkątnymi rusztami i 
przykrytą budką 

55 takie same jak w 
referencyjnym 

brak danych niższy niż w 
referencyjnym

 Pełna betonowa podłoga ze słomą (PBP)    
4.6.3.12 
 

PBP ze słomą i naturalną 
wentylacją 

brak danych 
 

takie same jak w 
referencyjnym  

wyższe niż w 
referencyjnym 

niższy niż w 
referencyjnym

( )   kraje z których pochodzą dane 
1)  źródło: [10, Holandia, 1999] {37, Bodemkundige Dienst. I999] [185, Włochy, 2001] [87, Dania, 2000] 
    [187, IMAG-DLO, 2001][184, TWG ILF, 2002] [189, Włochy/Wielka Brytania, 2002]  

2)  liczba dotyczy tylko energii wymaganej dla spłukiwania bądź zgarniania, nie zaś wentylacji 

Tabela 4.23. Poziomy produkcji dla systemów zintegrowanego utrzymania w nowych instalacjach 
dla warchlaków  
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4.6.3.1. Kojce lub systemy dwuklimatyczne z w pełni zarusztowaną posadzką i pochyloną 
betonową podłogą do gromadzenia odchodów i moczu 
 

Opis: Podstawowe informacje przedstawiono w Rozdziale 4.6.2.1. Na końcu okresu odchowu, suche 
odchody są z łatwością usuwane przez ciśnieniowe myjki wodne. 

 
Rysunek 4.35. Systemy dwuklimatyczne lub kojce z pochyloną betonową podłogą pod spodem, 
oddzielającą odchody i mocz [59, Włochy, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Natychmiastowe usuwanie nawozu do centralnego kanału i szybkie oddzielenie 
moczu pozwala na osiągnięcie 30 % redukcji (0,42 kg NH3/stanowisko/rok (Włochy)). 

Interakcje: Nie jest wymagana dodatkowa energia. 

Zastosowalność: Z kanałem gnojowym o wystarczającej głębokości, technika ta może być z łatwością 
zastosowana w istniejących budynkach inwentarskich. 

Koszty: Szacuje się, że koszty inwestycyjne są niższe niż w systemie referencyjnym, o ile korzyści ujęto 
w kalkulacji kosztów. 

Farmy referencyjne: Kilka zastosowań we Włoszech. 

Literatura referencyjna: [59, Włochy, 1999] [185, Włochy, 2001]  

 

 

4.6.3.2. Kojce lub systemy dwuklimatyczne z w pełni zarusztowaną posadzką i kanałem 
gnojowym ze zgarniaczem 

 

Opis: Patrz Rozdział 4.6.1.9 i Rysunek 4.36. Ruszty mogą być wykonane z metalu lub plastiku ale nie  
z betonu. 

Korzyści środowiskowe: Częste usuwanie nawozu do kanału gnojowego na zewnątrz budynku  
i separacja moczu pozwala na uzyskanie trochę większej 35 % redukcji (0,39 kg NH3/stanowisko/rok). 

Interakcje: Energia wymagana do pracy zgarniacza szacowana na jest 0,25 kWh na stanowisko 
warchlaka rocznie. 

Dane eksploatacyjne: Działanie systemu zależy od trwałości pokrycia górnej posadzki. Wymagane są 
dodatkowe badania dla zoptymalizowania obsługi systemu. 
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Rysunek 4.36. System dwuklimatyczny ze zgarniaczem pod całkowicie zarusztowaną posadzką 
[185, Włochy, 2001] 
 

Zastosowalność: System nie został opisany jako możliwa przeróbka istniejącego systemu utrzymania 
warchlaków, gdzie wymagane są zmiany w kanale gnojowym. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 68,65 EUR/stanowisko świni, a roczne dodatkowe 
koszty eksploatacyjne wynoszą 12,30 EUR [184, TWG ILF, 2002]. 

Literatura referencyjna: [59, Włochy, 1999] 

  

4.6.3.3. Kojce lub systemy dwuklimatyczne z w pełni zarusztowaną posadzką  
i spłukiwanymi rynnami bądź tubami 
Opis: Patrz Rozdział 4.6.1.3 i opis rozwiązania kanału. 

 

 
Rysunek 4.37. Kojce z w pełni zarusztowaną posadzką i spłukiwanymi rynnami bądź tubami [185, 
Włochy, 2001] 
 

Korzyści środowiskowe: Zmniejszenie powierzchni gnojowicy w kanale gnojowym oraz usuwanie 
nawozu dwa razy dziennie poprzez spłukiwanie pozwala na 40 % redukcję (0,36 kg NH3/stanowisko/rok) 
przy świeżej gnojowicy i 50 % (0,30 kg NH3/stanowisko/rok) przy gnojowicy napowietrzanej. 

Interakcje: Ten system wymaga nakładów energii na dwukrotne spłukiwanie w ciągu dnia, około  
1,9 kWh/warchlaka/dzień przy świeżej gnojowicy i około 3,1 kWh/warchlaka dziennie przy gnojowicy 
napowietrzanej. 
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Kumulacje odoru w wyniku spłukiwania mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych blisko 
farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie  
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze. [184, TWG ILF, 2002] 

Dane eksploatacyjne: Do działania tego systemu poza budynkiem musi być dostępna instalacja 
oddzielająca ciecz od gnojowicy i w niektórych przypadkach instalacja do napowietrzania tej cieczy 
przed jej zastosowaniem do spłukiwania.  

Zastosowalność: System ze spłukiwanymi rynnami może być stosowany w nowych budynkach. 
Możliwość jego zastosowania w budynkach modernizowanych zależy od konstrukcji kanału gnojowego. 
Aby zastosować ten system, niezbędne jest tylko kilka przeróbek (dotyczących posadzki). 

Koszty: Dla systemu bez napowietrzania dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 25 EUR/stanowisko 
świni, a roczne dodatkowe koszty eksploatacyjne wynoszą 4,15 EUR/stanowisko. System  
z napowietrzaniem uważany jest za bardzo drogi [184, TWG ILF, 2002]. 

Literatura referencyjna: [59, Włochy, 1999] 

 

4.6.3.4. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką; system dwuklimatyczny 

Opis: Nawóz jest pozyskiwany w postaci gnojowicy. Często jest ona usuwana poprzez rurowy system 
opróżniania, w którym indywidualne sekcje kanałów gnojowych są opróżniane poprzez korki  
w rurociągach odpływowych. Kanały mogą być także opróżniane przy zastosowaniu zasuw. Kanały są 
opróżniane po usunięciu grupy świń, często w połączeniu z przeprowadzeniem dezynfekcji, tj.  
z częstotliwością co 6-8 tygodni. 

 
Rysunek 4.38. Przekrój kojca porodowego z częściowo zarusztowaną posadzką; dwuklimatyczny 
[87, Dania, 2000] 

 

Korzyści środowiskowe: Zastosowanie tej techniki pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku o 34 % 
(0,53 kg NH3/stanowisko/rok). System ten został wdrożony w Danii i dlatego jego wyniki zostały 
porównane z poziomami emisji systemu referencyjnego, które zgromadzono w warunkach duńskich  
(0,8 kg NH3/stanowisko/rok). 

Interakcje: Obiekty z wentylacją naturalną wymagają mniej energii w porównaniu z systemem 
referencyjnym [184, TWG ILF, 2002]. 

Dane eksploatacyjne: Ten system utrzymania jest zazwyczaj wyposażony w wentylację mechaniczną, 
typu podciśnieniowego bądź zrównoważonego. Wentylacja posiada maksymalną wydajność na wylocie 
powietrza 40 m3/h/stanowisko. Pomocnicze ogrzewanie jest dostępne w formie elektrycznych nagrzewnic 
lub instalacji centralnego ogrzewania z rurami grzewczymi. Stosowany jest również system wentylacji 
naturalnej.  
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W budynku instalowane są także okna, co pozwala na łatwą kontrolę świń. 

Zastosowalność: Ten system może być stosowany w obiektach nowych i eksploatowanych. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne i roczne dodatkowe koszty eksploatacyjne są szacowane na 
poziomie takim samym jak w systemie referencyjnym [184, TWG ILF, 2002]. 

Farmy referencyjne: Szacuje się, że w Danii 30-40 procent warchlaków, co odpowiada 1600000 
stanowisk, w przedziale wagowym 7,5 do 30 kg, jest utrzymywanych na częściowo zarusztowanych 
posadzkach. Spodziewany jest wzrost tej liczby. 

Literatura referencyjna: [87, Dania, 2000] 

 

 

4.6.3.5. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką i pochyłą bądź wypukłą podłogą pełną 

Opis: Stosowanie w części pełnych betonowych posadzek ogranicza powierzchnię przechowywanych 
odchodów. Ograniczenie powierzchni nawozu zmniejsza emisję amoniaku. Zastosowanie jest możliwe  
w kojcach z wypukłą posadzką. Rozdziela ona dwa kanały. Zastosowanie jest także możliwe  
w kojcach z częściowo zarusztowaną posadzką, zawierającą betonową podłogę, pochyloną we frontowej 
części kojca. Ruszty mogą być wykonane z metalu lub plastiku (nie z betonu). 

 
Rysunek 4.39. Częściowo zarusztowana posadzka z metalowymi bądź plastikowymi rusztami  
i wypukłą bądź pochyloną betonową podłogą [10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym pozwala na uzyskanie 
43 % redukcji (0,34 kg NH3/stanowisko/rok). Redukcja ta może być uzyskana jedynie po zmianie 
konstrukcji kojca. Rozwiązanie takie jest podobne do poprzedniego, a przy tym możliwe jest uzyskanie 
wyższej redukcji, co wiąże się z zastosowaniem wypukłej bądź pochylonej podłogi. 

Dane eksploatacyjne: Uważa się, że ten system jest podobny do systemu referencyjnego. 

Zastosowalność: System z częściowo zarusztowaną posadzką lub wypukłą podłogą może być stosowany 
w nowych budynkach. W obiektach eksploatowanych jego zastosowanie zależy od konstrukcji 
istniejącego kanału gnojowego. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne nie są wymagane, o ile ta alternatywa mogłaby być wdrożona 
zamiast całkowicie zarusztowanej podłogi. Roczne koszty także są podobne. 

Farmy referencyjne: Co najmniej 10000 stanowisk dla prosiąt wyposażono w ten system w Holandii.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 
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4.6.3.6. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką, płytkim kanałem gnojowym  
i kanałem na rozlaną wodę pitną  

 
Opis: Stosowanie w części pełnych betonowych posadzek ogranicza powierzchnię przechowywanych 
odchodów. Ograniczenie powierzchni nawozu zmniejsza emisję amoniaku. Zastosowanie jest możliwe  
w kojcach z wypukła posadzką. Rozdziela ona dwa kanały. Frontowy kanał jest częściowo wypełniony 
wodą, gdyż zazwyczaj świnie nie wykorzystują frontowej części kojca do oddawania odchodów. Jedynie 
rozsypane pasze dostają się do tego frontowego kanału. Główną funkcją wody jest zabezpieczenie przed 
rozwojem much.  

 

 
Rysunek 4.40. Płytki kanał gnojowy z kanałem na rozlaną wodę pitną z przodu, w połączeniu 
 z wypukłą podłogą z metalowymi bądź plastikowymi rusztami  
[10, Holandia, 1999] 

 
Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym w połączeniu  
z szybkim usuwaniem nawozu z zarusztowanej powierzchni, dzięki stosowaniu metalowych trójkątnych 
rusztów i częstemu usuwaniu odchodów poprzez system ściekowy, redukuje emisje o 57 % (0,26 kg 
NH3/stanowisko/rok (Holandia, Belgia)). 

Interakcje: Nie jest wymagana dodatkowa energia. 

Dane eksploatacyjne: Uważa się, że ten system jest podobny do systemu referencyjnego. 

Zastosowalność: W istniejących obiektach zastosowanie systemu zależy od rozwiązania kanału 
gnojowego. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 250000 stanowisk dla warchlaków wyposażono w ten system.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 

 

 
4.6.3.7. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką, z trójkątnymi metalowymi rusztami  
i kanałem gnojowym z rynnami 
Opis: Zobacz poprzedni opis systemu ze spłukiwanymi rynnami w Rozdziale 4.6.3.3 i Rysunek 4.41. 
Różnicę stanowi dodatkowy kanał wodny. Małe rynny ograniczają powierzchnię nawozu. Będzie on 
często usuwany poprzez system spłukiwania. Ruszty wykonane są z trójkątnych, metalowych bądź 
plastikowych elementów. Ściany rynien powinny posiadać pochylenie 60 stopni. Rynny powinny być 
spłukiwane dwa razy dziennie. Spłukiwanie jest wykonywane za pomocą płynnej frakcji nawozu  
(po separacji) a zawartość suchej masy w niej nie powinna być większa jak 5 %. 
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Rysunek 4.41. Wypukła posadzka z trójkątnymi metalowymi rusztami w połączeniu z systemem 
rynien [10, Holandia, 1999] 
 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym, usuwanie go dwa razy 
dziennie poprzez spłukiwanie i szybkie usuwanie nawozu z zarusztowanej powierzchni, dzięki 
stosowaniu metalowych trójkątnych rusztów, pozwala na 65 % redukcję (0,21 kg NH3 na stanowisko na 
rok (Holandia, Belgia)). 

Interakcje: Ten system wymaga dodatkowych nakładów energii na spłukiwanie (dwa razy dziennie) 
rzędu około 0,75 kWh/warchlaka/rok. 

Kumulacje odoru w wyniku spłukiwania mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych blisko 
farmy. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując system bez 
spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze [184, TWG ILF, 2002]. 

Dane eksploatacyjne: Do działania tego systemu poza budynkiem musi być dostępna instalacja 
oddzielająca ciecz od gnojowicy, a w niektórych przypadkach instalacja do napowietrzania tej cieczy 
przed jej zastosowaniem do spłukiwania.  

Zastosowalność: W istniejących obiektach zastosowanie systemu zależy od rozwiązania kanału 
gnojowego. Ten system jest łatwy do wdrożenia w kojcach z wypukłą centralnie lub częściowo 
zarusztowaną podłogą i pochyloną, pełną betonową posadzką (Rozdział 4.6.3.5). Do wdrożenia tego 
systemu potrzeba tylko niewielu przeróbek. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 25 EUR/stanowisko świni. To oznacza, że przy 65 % 
redukcji (od 0,60 do 0,21 kg NH3) koszty wynoszą 64,10 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe 
roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 4,15 EUR na stanowisko. To oznacza 10,64 EUR/kg 
zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 75000 stanowisk dla warchlaków wyposażono w ten system.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 

 

 

4.6.3.8. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką i zgarniaczem odchodów 

 

Opis, zastosowalność: patrz Rozdział 4.6.1.9 i Rysunek 4.42. Ruszty mogą być wykonane z metalu lub 
plastiku (nie z betonu). 

Korzyści środowiskowe: Częste usuwanie nawozu z kanału gnojowego na zewnątrz budynku redukuje 
emisje od 40 % (0,36 kg NH3 na stanowisko/rok (Włochy)) do 70 % (0,18 kg NH3 na stanowisko/rok 
(Holandia, Belgia)). Rodzaj rusztów, częstotliwość usuwania i gładkość podłoża w kanale wpływają na 
możliwą do uzyskania redukcję.  
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Rysunek 4.42. Częściowo zarusztowana posadzka ze zgarniaczem nawozu [10, Holandia, 1999] 

 
Interakcje: Wymagana jest dodatkowa energia na zgarnianie, rzędu około 0,15 kWh na stanowisko 
warchlaka rocznie. 

Dane eksploatacyjne: Działanie systemu zależy od trwałości pokrycia górnej posadzki. Wymagane są 
dodatkowe badania dla zoptymalizowania obsługi systemu. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 68,65 EUR/stanowisko warchlaka. To oznacza, że 
przy 70 % redukcji (od 0,60 do 0,18 kg NH3) koszty wynoszą 163,5 EUR/kg zredukowanego NH3. 
Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 12,30 EUR/stanowisko warchlaka lub 29,30 EUR/kg 
NH3. 

Farmy referencyjne: Część stanowisk dla prosiąt (40000) w Holandii wyposażono w ten system.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 

 

 
4.6.3.9. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką, z trójkątnymi metalowymi rusztami  
i kanałem gnojowym z pochylonymi ścianami 
Opis: Pochylenie bocznych ścian ogranicza powierzchnię nawozu, patrz Rysunek 4.43. To wpływa na 
redukcję emisji amoniaku. Wdrożenie jest możliwe w kojcach z wypukłą podłogą, która rozdziela dwa 
kanały. Frontowy kanał jest częściowo wypełniony wodą, gdyż zazwyczaj świnie nie wykorzystują 
frontowej części kojca do oddawania odchodów. Jedynie rozsypane pasze dostają się do tego frontowego 
kanału. Główną funkcją wody jest zabezpieczenie przed rozwojem much. Zastosowanie jest również 
możliwe w kojcach z częściowo zarusztowaną podłogą wraz z pochyloną w przedniej części kojca 
betonową posadzką pełną. Nawóz będzie często usuwany poprzez system ściekowy. Ruszty wykonane są 
z trójkątnych elementów metalowych. Powierzchnia nawozu w kanale gnojowym nie powinna być 
większa niż 0,07 m2/stanowisko świni. Powierzchnia pochylonych ścian powinna być wykonana  
z gładkiego materiału, aby nawóz do niej nie przywierał. Pochylenie ściany na końcu nie jest wymagane, 
ale gdy ono występuje, ściana powinna być pochylona pod kątem od 60 do 90 stopni. Ściana granicząca  
z pełną posadzką betonową powinna mieć spadek pomiędzy 45 a 90 stopni. 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym łącznie z szybkim jego 
usuwaniem z zarusztowanej powierzchni, dzięki stosowaniu metalowych trójkątnych rusztów, oraz 
częstemu usuwaniu odchodów za pomocą systemu ściekowego, pozwala osiągnąć 72 % redukcję (0,17 kg 
NH3 na stanowisko świni/rok). 

Interakcje: Ten system nie wymaga dodatkowej energii w porównaniu do systemu referencyjnego.  

Dane eksploatacyjne: Podobne do systemu referencyjnego. 
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Rysunek 4.43. Wypukła posadzka z trójkątnymi metalowymi rusztami w połączeniu z systemem 
ściekowym i pochylonymi bocznymi ścianami kanału gnojowego [10, Holandia, 1999] 
 

Zastosowalność: System z pochylonymi ścianami może być zastosowany w istniejących obiektach, 
istnieje potrzeba wykonania tylko niewielkich przeróbek. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 4,55 EUR/stanowisko świni. Przy 72 % redukcji 
wynoszą one 10,58 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 
0,75 EUR na stanowisko lub 1,74 EUR/kg NH3. 

Farmy referencyjne: System ten jest wciąż rozwijany (1998). Obecnie jest on wdrażany w wielu 
nowych obiektach i budynkach modernizowanych w Holandii.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] 

 

4.6.3.10. Kojce z częściowo zarusztowaną posadzką i panelami schładzającymi 
powierzchnię nawozu 
Opis, interakcje, zastosowalność: patrz Rozdział 4.6.1.5. 

 
Rysunek 4.44. Kojec dla warchlaków, częściowo zarusztowana posadzka i powierzchniowe 
schładzanie nawozu [10, Holandia, 1999] 

 
Korzyści środowiskowe: Chłodzenie nawozu w połączeniu z częściowo zarusztowaną posadzką daje 
największa redukcję, do 75 % (0,15 kg NH3 na stanowisko świni/rok (Holandia, Belgia)). 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 24 EUR na stanowisko świni. 75 % redukcja 
powoduje spadek z 0,6 do 0,15 kg NH3, tj. około 53,30 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne 
koszty eksploatacyjne wynoszą 4,40 EUR na stanowisko świni. To oznacza 9,75 EUR/kg zredukowanego 
NH3. 
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Farmy referencyjne: System ten został rozwinięty kilka lat temu. Obecnie jest on wdrażany w wielu 
modernizowanych obiektach i nowych budynkach w Holandii.  
Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [37, Bodemkundige Dienst, 1999] 

 

4.6.3.11. Częściowo zarusztowana posadzka z zakrytą budką: system utrzymania  
w budkach 

Opis: W środkowej części znajduje się podłoga pełna z karmnikami. Podłoga jest ścielona niewielką 
ilością słomy dla poprawy warunków (dobrostan zwierząt). Obszar oddawania odchodów jest 
zlokalizowany po krótszej stronie kojca. Przykryta powierzchnia legowiskowa umiejscowiona jest wzdłuż 
kojca. Powierzchnia emitująca (metalowych trójkątnych) rusztów wynosi max 0,09 m2/prosię.  

Dzięki przykryciu budek do leżenia temperatura wewnątrz budynku może być niższa. Ten system jest 
również dobry do stosowania w budynkach z wentylacją naturalną. 

Zasadą pracy jest to, że redukcja amoniaku w porównaniu do systemu referencyjnego jest sprowadzona 
do zależności z małym, emitującym kanałem gnojowym. Dostarczenie pewnej ilości słomy na pełną 
podłogę betonową będzie zabezpieczać przed brudzeniem posadzki. 

 

 
Rysunek 4.45. System utrzymania w budkach 
[187, IMAG-DLO, 2001] 
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4.6.3.12. Kojce z betonową pełną posadzką ścieloną słomą: wentylacja naturalna 
Opis: Pełna betonowa posadzka prawie całkowicie pokryta jest warstwą słomy albo innymi materiałami 
lignino-celulozowymi, wchłaniającymi mocz i kał. W ten sposób otrzymuje się obornik, który należy 
często usuwać, aby uniknąć nadmiernego zawilgocenia ściółki. W regionach o chłodniejszym klimacie 
powierzchnię posadzki można podzielić w taki sposób, że jej część jest w pełni osłonięta daszkiem  
z zasłoną, z możliwością dogrzewania. Zapewnia to prosiętom powierzchnię do leżenia z dostępem do 
powierzchni całkowicie pokrytej słomą, przeznaczonej do oddawania odchodów. Do takich budek także 
dostarcza się pewną ilość słomy. Ten system stosuje się dla prosiąt od odsadzenia do masy ciała 25 kg. 

 

 
Rysunek 4.46. Kojce z pełną betonową posadzką zaścieloną słomą: wentylacja naturalna  
[189, Włochy/Wielka Brytania, 2002] 

 

Korzyści środowiskowe: Emisja amoniaku nie jest określona. 

Zastosowalność: System można stosować we wszystkich nowych budynkach. Dla istniejących obiektów 
może on być przydatny w budynkach z pełnymi betonowymi posadzkami. Szczegóły projektów mogą się 
zmieniać. 

Dane eksploatacyjne: Oczekuje się, że użycie słomy pozwoli prosiętom samodzielnie regulować sobie 
temperaturę w miejscu przebywania w izolowanych budkach, nie wymagających żadnej dodatkowej 
energii dla ogrzewania. 

Interakcje: System jest polecany z powodu zapewnienia zwierzętom dobrostanu. Produkcja obornika 
zamiast gnojowicy uważana jest za korzystną z agronomicznego punktu widzenia. Substancja organiczna 
wprowadzana do gleby poprawia jej fizyczne właściwości, zmniejszając wymywanie i wypłukiwanie 
substancji nawozowych do wód gruntowych.  

Mogą występować problemy z odorem, jeżeli nie używa się wystarczającej ilości słomy [184, ILF TWG, 
2002]. 

Koszty: Nakłady kapitałowe mogą być na tym samym poziomie jak w technice referencyjnej. Roczne 
koszty użytkowania mogą być wyższe [184, ILF TWG, 2002]. 

Farmy referencyjne: Gospodarstwo rolne Sartori (Parma) we Włoszech. Około 4 % odsadzonych prosiąt 
we Włoszech jest utrzymywanych w systemach całkowicie ścielonych. W Wielkiej Brytanii, budki  
i osłony (z dogrzewaniem) w połączeniu z w pełni ścieloną posadzką są systemem ogólnie stosowanym,  
z liczebnościami grup około 100 świń i masą ciała od 7 kg (po odsadzeniu) do 15 albo 20 kg. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] [189, Włochy/Wielka Brytania, 2002] 
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4.6.4. Techniki zintegrowanego utrzymania warchlaków/tuczników  
 

W Tabeli 4.24 przedstawiono potencjalne techniki BAT dotyczące utrzymania tuczników. Większość 
prezentowanych alternatywnych systemów opisano w sekcji dotyczącej pomieszczeń dla loch luźnych  
i prośnych.  

Technika referencyjna: technika referencyjna dla warchlaków/tuczników jest to podłoga w pełni 
zarusztowana z głębokim kanałem, w której poziom emisji zawiera się między 2,39 a 3,0 kg NH3 na 
stanowisko świni na rok. We Włoszech zapotrzebowanie energii dla wentylacji wymuszonej oszacowano 
na 21,1 kWh/stanowisko warchlaka(tucznika) na rok [185, Włochy, 2001], Niemcy donoszą o przedziale 
20 do 30 kWh na warchlaka/tucznika rocznie przy wymuszonej wentylacji [124, Niemcy, 2001]. 

To jest najczęściej stosowany system i opisano go w Rozdziale 2.3.1.4.1.  

Dla opisania i zobrazowania technik, dokonano odniesienia do wcześniejszych rozdziałów w Sekcji 4.6.1. 
W tym rozdziale przedstawiono jedynie paragrafy związane z daną techniką, jeżeli dane są inne niż 
opisane w Rozdziale 4.6.1. Jest to jest ważne dla:  

• W pełni zarusztowanej posadzki z systemem podciśnieniowym (Sekcja 4.6.1.1) 
• W pełni zarusztowanej posadzki z ciągłym spłukiwaniem gnojowicy w kanałach (Sekcja 4.6.1.2) 
• W pełni zarusztowanej posadzki ze spłukiwaniem rynien lub tub (Sekcja 4.6.1.3). 

W Sekcji 4.6.1 opisano i omówiono projekty posadzek częściowo zarusztowanych dla 
warchlaków/tuczników:  

• Posadzka częściowo zarusztowana z głębokim kanałem pod spodem (Sekcja 4.6.1.4) 
• Posadzka częściowo zarusztowana z systemem podciśnieniowym (Sekcja 4.6.1.6) 
• Posadzka częściowo zarusztowana z ciągłym spłukiwaniem warstwy gnojowicy w kanałach  

(Sekcja 4.6.1.7) 
• Posadzka częściowo zarusztowana ze zgarniaczem (Sekcja 4.6.1.9). 

W Niemczech, kojce z posadzką częściowo zarusztowaną, z płytkim kanałem gnojowym po obu stronach 
wypukłej posadzki też są stosowane (patrz Sekcja 4.6.3.6). Doniesienia mówią, że ten system nie 
prowadzi do zredukowania emisji w porównaniu z techniką referencyjną, jako że emisje amoniaku 
wynoszą około 3 (2-5) kg NH3/świnię/rok. Koszty tego rozwiązania (posadzka pośrodku albo na jednej 
stronie) są tego samego rzędu.  
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Nr 
sekcji System utrzymania Redukcja NH3 

(%) 
Nakład energii 

(kWh/stanowisko/rok) 

 
Grupowy, na całkowicie zarusztowanej posadzce 
(CZP), wentylacja wymuszona, kanał pod rusztem  
(referencyjny) 

2,39 (DK) do 3,0 
(I, NL, D) kg 

NH3/stanow./rok 

21,1 (I)  
20 do 30 (D) 

4.6.1.1 CZP z systemem podciśnieniowym 25 taki sam jak w referencyjnym 
bez napowietrzania 30 22,8 1) 

4.6.1.2 
CZP ze spłukiwaniem 
kanałów z napowietrzaniem 55 40,3 1) 

bez napowietrzania 40 18,5 1) 
4.6.1.3 

CZP ze spłukiwaniem 
rynien z napowietrzaniem 55 32,4 1) 

4.6.1.4 Częściowo zarusztowana posadzka ze 
zredukowanym kanałem (CzZP) 20 do 33 taki sam jak w referencyjnym 

ruszty betonowe 50 większy niż w referencyjnym 4.6.4.4 
CzZP z chłodzeniem 
gnojowicy w kanale ruszty metalowe 60 większy niż w referencyjnym 

ruszty betonowe 25 taki sam jak w referencyjnym 
4.6.1.6 

CzZP z systemem 
podciśnieniowym ruszty metalowe 35 taki sam jak w referencyjnym 

bez napowietrzania 50 21,7 1) 4.6.1.7 
CzZP ze spłukiwaniem 
kanałów z napowietrzaniem 60 38,5 1) 

ruszty beton. 60 14,4 1) 
bez napowietrzania 

ruszty metal. 65 14,4 1) 4.6.4.1 
CzZP ze spłukiwaniem 
rynien 

z napowietrzaniem 70 30 1) 
ruszty betonowe 60 taki sam jak w referencyjnym 

4.6.4.2 
CzZP, kanał ze 
skośnymi ścianami ruszty metalowe 66 taki sam jak w referencyjnym 

ruszty betonowe 60 taki sam jak w referencyjnym 
4.6.4.3 

CzZP, kanał ze 
skośnymi ścianami, 
system podciśnieniowy ruszty metalowe 66 taki sam jak w referencyjnym 

ruszty betonowe 40 większy niż w referencyjnym 
4.6.1.9 

CzZP ze zgarniaczem 
ruszty metalowe 50 większy niż w referencyjnym 

4.6.4.5 CzZP+ zewnętrzna powierzchnia/ściółka 30 12,6 1) 
4.6.4.6 CzZP+ ruszty trójkątne i boksem 36 znacznie mniej niż w referenc. 
4.6.4.7 Pełna betonowa podłoga (PBP) + otwarty front -33 2) znacznie mniej niż w referenc. 
4.6.4.8 PBP + ścielony ganek zewnętrzny 20 do 30 2,43 

1) tylko dla usuwania odchodów (gdy wentylacja nie jest używana) 
2) znak ujemny przy redukcji oznacza wzrost emisji 

Tabela 4.24. Poziomy parametrów dla zintegrowanych systemów utrzymania świń w nowych 
instalacjach przeznaczonych dla warchlaków/tuczników 
  

 

 

 

4.6.4.1. Częściowo zarusztowana posadzka ze spłukiwaniem rynien lub tub  
(CzZP spłukiwane rynny) 
Opis: (zobacz także Rozdział 4.6.1.8): Małe rynny ograniczają powierzchnię gnojowicy. Zmniejsza to 
emisję amoniaku. Możliwe jest ich stosowanie w kojcach z wypukłą posadzką. Wypukła posadzka 
rozdziela dwa kanały. Możliwe jest także stosowanie systemu w kojcach z posadzką częściowo 
zarusztowaną, składającą się z pełnej posadzki betonowej, pochylonej z przodu kojca. Nawóz usuwa się 
często (raz albo dwa razy dziennie) przez system spłukiwania. Ruszty są wykonane z betonu lub z metalu 
o przekroju trójkątnym. Kanał gnojowicowy ma szerokość co najmniej 1,10 metra. Rynny powinny mieć 
ścianki pochylone pod kątem 60 stopni. Rynny są spłukiwane świeżą ciekłą frakcją odchodów albo 
napowietrzaną gnojowicą. 
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Rysunek 4.47. Wypukła posadzka z betonowym(lub metalowym o trójkątnym przekroju) rusztem  
w połączeniu z systemem z rynien [10, Holandia, 1999] 
 

 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym łącznie z szybkim jego 
usuwaniem z zarusztowanej powierzchni, dzięki stosowaniu metalowych trójkątnych rusztów pozwala 
osiągnąć 60-65 % redukcję. Spłukując napowietrzoną gnojowicą można osiągnąć redukcję emisji 
amoniaku do 70 %. 

Doniesienia o wynikach są następujące:  

• 0,9 kg NH3/stanowisko/rok (Włochy) na rusztach betonowych, spłukiwanie napowietrzoną 
gnojowicą;  

• 1,0 kg NH3/stanowisko/rok (Holandia, Belgia) na trójkątnych stalowych rusztach, spłukiwanie świeżą 
gnojowicą;  

• 1,2 kg NH3/stanowisko/rok (NL, B, I) na rusztach betonowych, spłukiwanie świeżą gnojowicą. 

Interakcje: Poziomy zużycia energii są następujące:  

• 1 do 1,5 kWh na jedno stanowisko świni rocznie przy spłukiwaniu  
• 5,1 kWh na jedno stanowisko świni rocznie przy separacji cieczy  
• 7,2 kWh na jedno stanowisko świni rocznie przy napowietrzaniu. 

Gdy w tym systemie nie jest zastosowana sztuczna wentylacja, np. we Włoszech, całkowite zużycie 
energii jest mniejsze niż w przypadku posadzki w pełni zarusztowanej w połączeniu ze sztuczną 
wentylacją. 

Kumulacje odoru w wyniku spłukiwania mogą powodować niedogodności dla osób zamieszkałych blisko 
farmy. Piki te są wyższe, jeżeli spłukiwanie wykonywane jest bez napowietrzania, a nie  
z napowietrzaniem. Dla konkretnego przypadku trzeba zdecydować, czy całkowite obciążenie (stosując 
system bez spłukiwania) czy też wartości szczytowe są istotniejsze [184, TWG ILF, 2002]. 

Dane eksploatacyjne: Stosowanie tego systemu wymaga instalacji (zbiornika) do oddzielenia frakcji 
ciekłej od gnojowicy zanim będzie użyta albo dalej poddana procesom, w tym przypadku napowietrzania  
i przepompowaniu dla spłukiwania. 

Zastosowalność: System ze spłukiwaniem rynien może być stosowany w nowych budynkach.  
W obiektach istniejących jego przydatność zależy od rozwiązania istniejącego zbiornika. 

Koszty: według doniesień koszty wprowadzania systemu z betonowymi rusztami są znaczne, ale mogą 
się zmieniać. Holenderskie sprawozdanie na ten temat mówi o dodatkowych kosztach inwestycyjnych 
rzędu 59 EUR/stanowisko świni. Oznacza to redukcję kosztów o około 60 %, tj. 32,77 EUR/kg 
zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 9,45 EUR/stanowisko świni, 
albo 5,25 EUR/kg NH3. Włoskie dane podają koszty ujemne (tj. zyski) w porównaniu z systemem 
referencyjnym, wynoszące około 2,96 EUR/kg zredukowanego NH3. 
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Koszty wdrożenia systemu z rusztami metalowymi o przekroju trójkątnym są według doniesień 
nieznacznie wyższe niż systemów z rusztami betonowymi, ale dają wyższy procent redukcji emisji. 
Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 79 EUR/stanowisko świni. Oznacza to przy 65 % redukcji 
koszt 40 EUR/kg NH3. Dodatkowe roczne koszty wynoszą 12,50 EUR/stanowisko świni lub  
6,25 EUR/kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: Ten system zastosowany jest we Włoszech i w Holandii (około 50000 stanowisk 
do odchowu świń). Dla tuczników był on opracowywany ostatnio (początek 1999).  

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999], [59, Włochy, 1999] i [185, Włochy, 2001]. 

 

 

4.6.4.2. Częściowo zarusztowana posadzka z kanałem gnojowym ze skośnymi ścianami 
bocznymi 
Opis: Skośne ściany kanału zmniejszają powierzchnię gnojowicy. Zmniejsza to emisję amoniaku. 
Możliwe jest zastosowanie systemu w kojcach z wypukłą posadzką. Wypukła posadzka rozdziela dwa 
kanały. Przedni kanał częściowo jest napełniony wodą, ponieważ świnie zazwyczaj nie używają przedniej 
części podłogi do oddawania odchodów. Jedynie resztki paszy wpadają do przedniego kanału. Główną 
funkcją wody w kanale jest zapobieganie rozmnażaniu się much. Możliwe jest też zastosowanie systemu 
w kojcach z częściowo zarusztowaną podłogą betonową, składającą się z litej betonowej posadzki, 
pochyłej z przodu kojca. Odchody będą często usuwane poprzez system ściekowy. Kanał gnojowy ma 
szerokość co najmniej 1,10 metra. Powierzchnia gnojowicy w kanale nie powinna być większa niż  
0,18 m2/stanowisko świni. Powierzchnia pochyłej ściany (ścian) powinna być wykonana z gładkiego 
materiału, aby utrudnić przyleganie odchodów do powierzchni. Pochyła ściana z tyłu nie jest konieczna, 
ale gdy jest zastosowana w kanale, wtedy powinna ona mieć pochylenie pomiędzy 60 a 90 stopni. Ściana 
przylegajaca do pełnej posadzki betonowej powinna być pochylona pod kątem pomiędzy 45 a 90 stopni. 
Ruszty wykonane są z betonu.  

 

Rysunek 4.48. Wypukła posadzka z betonowymi rusztami i skośnymi ścianami bocznymi w kanale 
gnojowym [10, Holandia, 1999] 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie powierzchni nawozu w kanale gnojowym i jego częste usuwanie 
przez system ściekowy zmniejsza emisję o 60 % (1,2 kg NH3/stanowisko/rok) dla betonowych rusztów  
i do 66 % (1,0 kg NH3/stanowisko/rok) dla rusztów metalowych o przekroju trójkątnym. 

Interakcje: Ten system nie wymaga dodatkowej energii. 

Dane eksploatacyjne: System jest podobny do systemu referencyjnego. 

Zastosowalność: System z pochylonymi ścianami bocznymi może być stosowany w nowych budynkach. 
W obiektach istniejących jego przydatność zależy od wymiarów istniejącego kanału gnojowego. Aby 
wdrożyć ten system, potrzeba wykonać tylko kilka przeróbek i wprowadzić zaledwie niewielkie zmiany  
w technice zarządzania lub wymaganiach. Powierzchnia nawozu powinna wynosić maksymalnie 0,18 m2 
na stanowisko świni. 
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Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 3,00 EUR na stanowisko świni. Oznacza to obniżenie 
emisji o 60 % (tj. z 3,0 do 1,2 kg NH3), koszty wynoszą około 1,65 EUR na kg zredukowanego NH3. 

Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 0,50 EUR na stanowisko świni. To oznacza 0,28 EUR 
na kg zredukowanego NH3. Dla rusztów wykonanych z metalu koszty są nieco inne. Dodatkowe koszty 
inwestycyjne wynoszą 23,00 EUR na stanowisko świni. Oznacza to że przy 65 % redukcji koszty 
wynoszą około 12 EUR/kg zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 
15,00 EUR na stanowisko świni lub 2,70 EUR kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: System z metalowymi rusztami o przekroju trójkątnym został opracowany  
w połowie lat dziewięćdziesiątych i wprowadzony w wielu nowych i modernizowanych budynkach  
w Holandii. 

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999]. 

 

 
4.6.4.3. Częściowo zarusztowana posadzka ze zredukowanym kanałem gnojowym  
z pochylonymi ściankami oraz system podciśnieniowy  

Opis: Patrz Rozdział 4.6.4.2, gdzie opisano system posiadający pochylone ściany i Rozdział 4.6.1.1, 
gdzie opisano system podciśnieniowy. Połączenie pozytywnych efektów tych dwóch technik daje  
w wyniku podłogę częściowo zarusztowaną ze zredukowanym kanałem, posiadającym pochylone ściany  
i system podciśnieniowy.  

Korzyści środowiskowe: Dzięki ograniczeniu powierzchni gnojowicy w kanale i częstemu jej usuwaniu 
przez system podciśnieniowy, szacuje się, że emisja mogłaby być zmniejszona co najmniej o około 60 % 
przy zastosowaniu rusztów betonowych i 66 % w przypadku rusztów metalowych o przekroju 
trójkątnym.  

Interakcje: Ponieważ system jest obsługiwany ręcznie, nie jest wymagana dodatkowa energia. Sugeruje 
się, aby podciśnienie wytwarzane w czasie otwierania zaworów usuwało aerozole powstające podczas 
spuszczania gnojowicy. 

Dane eksploatacyjne: Podobne do systemu referencyjnego. 

Zastosowalność: System ze skośnymi ścianami bocznymi można stosować w nowych budynkach.  
W istniejących budynkach przydatność zależy od wymiarów istniejącego kanału gnojowego. W celu 
wdrożenia systemu wystarczy wprowadzić tylko kilka zmian i prawie wcale nie ma potrzeby wprowadzać 
zmian w zarządzaniu. Powierzchnia gnojowicy powinna wynosić maksymalnie 0,18 m2/stanowisko świni. 

Koszty: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 3,00 EUR/stanowisko. Dodatkowe roczne koszty 
eksploatacyjne wynoszą 0,50 EUR/stanowisko. Dodatkowy system podciśnieniowy może wymagać 
pewnych dodatkowych nakładów. 

Dla rusztów wykonanych z metalu, dane dotyczące kosztów różnią się nieznacznie. Dodatkowe roczne 
koszty inwestycyjne wynoszą 23 EUR/stanowisko. 

Farmy referencyjne: Takie połączenie technik nie zostało jeszcze zastosowane.  

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] [10, Holandia, 1999] [184, ILF TWG, 2002] 

 

 

 

4.6.4.4. Częściowo zarusztowana posadzka z panelami do ochładzania powierzchni 
odchodów 
Opis, interakcje i zastosowalność: patrz Sekcja 4.6.1.5. 

Dodatkowy opis: System ten jest także stosowany z trójkątnymi rusztami metalowymi zamiast rusztów 
betonowych [186, Dania/Holandia, 2002]. 
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Rysunek 4.49. Kojce do odchowu z posadzką częściowo zarusztowaną, z betonowymi lub 
metalowymi trójkątnymi rusztami i chłodzeniem powierzchni odchodów [10, Holandia, 1999] 

 

Korzyści środowiskowe: Zimna woda przepływająca przez panele unoszące się na powierzchni 
odchodów redukuje parowanie amoniaku w podobnym zakresie jak poprzedni system tj. 50-60 % 
zależnie od materiału i typu stosowanych rusztów (1,2 � 1,5 kg NH3/stanowisko/rok). 
 

Koszty: 

Ruszty betonowe: Dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 30,40 EUR/stanowisko świni. To oznacza, 
że przy redukcji emisji amoniaku o 50 % (tj. z 3,0 do 1,5 kg NH3), koszt wynosi 20 EUR/kg 
zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 5,50 EUR/stanowisko świni. 
Oznacza to koszt 3,65 EUR/kg zredukowanego NH3. 

Ruszty metalowe trójkątne: Dla tych rusztów dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą 43 EUR na 
stanowisko świni. To oznacza, że przy redukcji emisji amoniaku o 60 % koszt wynosi 24 EUR/kg 
zredukowanego NH3. Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne wynoszą 8 EUR/stanowisko świni lub 
4,50 EUR/kg zredukowanego NH3. 

Farmy referencyjne: W Holandii około 20000 miejsc odchowu świń jest wyposażonych w ten system. 
Został on opracowany niedawno (początek roku 1999). Jest on obecnie wprowadzany przy okazji 
modernizacji i w nowych budynkach.  

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999] [186, Dania/Holandia, 2002] 

 

 

 
4.6.4.5. Częściowo zarusztowana posadzka z szybkim usuwaniem gnojowicy i ścielonym 

gankiem zewnętrznym (CzZP + GZ ściółka)  
 
Opis: Poza częściowo zarusztowaną posadzką stosuje się zewnętrzny ganek gnojowy, patrz Rysunek 
4.50. Wewnętrzny kanał gnojowy umożliwia świniom na oddawanie odchodów, gdy nie są one w stanie 
dotrzeć do zewnętrznego ganku, który jest już zajęty przez sztuki dominujące. Gnojowica gromadzona 
jest w kanale pod rusztami i usuwana za pomocą jednego z systemów opisanych wcześniej. 

Korzyści środowiskowe: Emisje zredukowane są do 2,1 kg NH3/stanowisko/rok, co stanowi około 30 % 
w stosunku do podłogi całkowicie zarusztowanej.  
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Rysunek 4.50. Częściowo zarusztowana posadzka z systemem szybkiego usuwania gnojowicy  
i ścielonym gankiem zewnętrznym [185, Włochy, 2001] 

 
Interakcje: Energia jest potrzebna do usuwania gnojowicy z kanału podrusztowego, jak też do usuwania 
obornika z kanału na zewnętrznym ganku. Zużycie energii przy usuwaniu odchodów zostało oszacowane 
na poziomie 12,6 kWh/stanowisko/rok. Całkowite zużycie energii jest mniejsze niż w systemie 
referencyjnym, ponieważ wentylacja mechaniczna nie jest stosowana [184, ILF TWG, 2002]. 

Dla włoskich ciężkich świń, zazwyczaj karmionych paszą płynną, użycie ściółki na wszystkich 
powierzchniach funkcjonalnych nie jest uważane za ogólnie stosowaną praktykę, ponieważ w bardzo 
krótkim czasie ściółka staje się zbyt wilgotna. Stosowanie ściółki tylko na zewnętrznym ganku pozwala 
uniknąć tego negatywnego skutku i równocześnie zapewnia produkcję obornika. Jest on stosowany na 
polu jako nawóz organiczny, gdzie pozytywnie oddziałuje na strukturę gleby.  

Odory mogą stanowić problem, jeżeli nie użyje się wystarczającej ilości słomy [184, ILF TWG, 2002]. 

Koszty: Dla nowych budynków szacuje się, że koszty inwestycyjne są porównywalne z systemem 
referencyjnym. Roczne koszty eksploatacyjne są oszacowane na nieco wyższym poziomie niż w systemie 
referencyjnym. W wypadku modernizacji, spodziewane koszty mogą być wyższe niż w systemie 
referencyjnym [184, ILF TWG, 2002]. 

Literatura referencyjna: [59, Włochy, 1999] [185, Włochy, 2001] 

 

 

 

4.6.4.6. Częściowo zarusztowana posadzka z osłoną termiczną: system budek 

Opis, zastosowalność, dane eksploatacyjne, koszty: patrz Rozdział 4.6.3.11. 

Dodatkowy opis: System różni się od systemu stosowanego dla warchlaków tylko powierzchnią 
emitującą (metalowych trójkątnych) rusztów, która dla tucznika wynosi maksymalnie 0,14 m2 dla świń do 
50 kg i 0,29 m2 dla świń o masie ciała ponad 50 kg. Nakłady energii w tym systemie są niskie dzięki 
niskiej temperaturze w pomieszczeniu. 

Korzyści środowiskowe: Emisje amoniaku są zmniejszone o 36 % w porównaniu do systemu 
referencyjnego, przy emisji amoniaku wynoszącej 1,9 kg NH3/stanowisko/rok. 

Literatura referencyjna: [187, IMAG-DLO, 2001] 
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4.6.4.7. Pełna betonowa podłoga ze ściółką i klimatem zewnętrznym 
Opis: Świnie są utrzymywane w jednym dużym kojcu albo dwóch mniejszych z centralnym gankiem 
pośrodku dla karmienia i kontroli. Budynek ma otwarty front i jest wentylowany całkowicie w sposób 
naturalny. Słoma dla świń dostarczana jest w wystarczającej ilości i zapewnia im ochronę przed niskimi 
temperaturami. Odchody (zmieszane ze słomą) są usuwane w formie obornika przez ładowacze czołowe, 
po każdym cyklu produkcyjnym.  

Korzyści środowiskowe: Emisje amoniaku są albo zbliżone albo wyższe niż w systemie referencyjnym 
(podłoga w pełni zarusztowana) o 33 % (3 - 4 kg NH3/stanowisko/rok). 

Interakcje: Nie ma zapotrzebowania na energię dla wentylacji. Poziomy odorów są niskie  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków inwentarskich, jeśli tylko zastosowano wystarczającą ilość 
słomy. Wytwarzana jest mieszanina słomy i odchodów, z której może powstać nawóz o dobrej strukturze. 

System może powodować powstawanie dużych pryzm w strefie oddawania odchodów, które nie są 
korzystne ani dla wewnętrznego mikroklimatu ani dla emisji na zewnątrz.  

Dane eksploatacyjne: Ten system wyraźnie wymaga dodatkowych nakładów pracy, ale ścielenie  
i usuwanie obornika mogą być efektywnie zmechanizowane. Ilość zużywanej słomy wynosi około 1,2 kg 
na świnię dziennie. System jest dość przestronny, ale latem wymaga określonych powierzchni 
betonowych w strefach karmienia świń, aby mogły się one ochłodzić. W regionach o gorącym klimacie 
pełne ścielenie nie jest zazwyczaj stosowane.  

Koszty: W porównaniu z systemem referencyjnym, dodatkowe koszty eksploatacyjne wynoszą około  
8 EUR/stanowisko/rok, ale to zależy od cen ściółki. Nakłady inwestycyjne dla budynków są dużo 
mniejsze niż dla systemu referencyjnego.  

Miejsce zastosowania techniki referencyjnej: Zastosowano w niektórych gospodarstwach rolnych np.  
w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Nie jest jeszcze szeroko stosowany, ale należałoby zwrócić na niego 
więcej uwagi z racji zapewnienia dobrostanu zwierząt. 

Literatura referencyjna: arkusze faktów (Model 6) w [124, Niemcy, 2001].  

 

 

 

 
4.6.4.8. Pełna betonowa podłoga ze ścielonym gankiem zewnętrznym (PBP + GZ ściółka) 

Opis: Patrz Rysunek 2.28. Małe drzwi pozwalają świniom wychodzić w celu pozostawienia odchodów na 
zewnętrznym ganku z betonową posadzką przykrytą słomą (0,3 kg słomy/świnię/dzień). Posadzka 
posiada niewielkie nachylenie (4 %) kończące się na ganku gnojowym ze zgarniaczem. Poruszając się po 
zewnętrznym ganku zwierzęta spychają słomę z odchodami do bocznego kanału. Wszystek nawóz spada 
do kanału i jest zgarniany jeden stopień niżej, a raz dziennie jest zgarniany na taśmę przenośnika nawozu. 
Boczny kanał jest odgrodzony, co zapewnia przestrzeń dla odpływu ścieków.  

Zgarniacz usuwa odchody ze ściółką (3 - 7 kg substancji stałej na świnię dziennie) na pryzmę obornika. 
Są one przesuwane wzdłuż kanału, posiadającego przed wzniosem nad pryzmą perforowaną 
powierzchnię, co pozwala na odseparowanie większości frakcji płynnej. Sama pryzma obornika też 
posiada odcieki, a pod miejscem przechowywania frakcja ciekła jest gromadzona do odpowiedniego 
zbiornika (około 0,5 � 2 litra cieczy/świnię/dzień).  

Korzyści środowiskowe: Osiągnięto redukcję emisji amoniaku o 20 do 30 % w porównaniu z podłogą 
całkowicie zarusztowaną  

Interakcje: Zużycie energii przez system wynosi około 6 kWh, przy pracy 0,5 godziny na dzień  
w pomieszczeniu dla 450 świń.  

Stosowanie ściółki na pełnej posadzce wewnątrz budynku nie jest zalecane dla ciężkich świń włoskich, 
ponieważ zazwyczaj są one karmione paszą płynną i w bardzo krótkim czasie ściółka staje się zbyt 
wilgotna. Stosowanie ściółki tylko na zewnętrznym ganku pozwoli wyeliminować te negatywne skutki,  
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a równocześnie utrzymywana jest stała produkcja obornika. Obornik stosowany jest na polu jako nawóz 
organiczny, który pozytywnie wpływa na strukturę gleby. 

Odory mogą być problemem, jeżeli nie stosuje się wystarczającej ilości słomy [184, TWG ILF, 2002]. 

Dane eksploatacyjne: Wentylacja jest naturalna i jest sterowana ręcznie. Stosowane jest automatyczne 
(fazowe) karmienie i pojenie. Ogrzewanie nie jest wymagane.  

Koszty: Koszty inwestycyjne dla nowych budynków szacowane są na takim samym poziomie jak  
w systemie referencyjnym. Koszty eksploatacji wahają się od dodatkowego kosztu 6,00 EUR na świnię 
na rok do zysku 1,09 EUR/świnię/rok w porównaniu z systemem referencyjnym [184, ILF TWG, 2002]. 

Literatura referencyjna: [185, Włochy, 2001] 

 

 

4.6.5. Środki zaradcze techniki �końca rury� dla redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza z obiektów dla świń 
4.6.5.1. Biopłuczka 
Opis: W tych systemach całe powietrze wentylacyjne znad kojca przechodzi prze biofiltr. Biologicznie 
czynna warstwa utworzona na powierzchniach zagęszczonego materiału absorbuje amoniak, który 
następnie jest rozkładany przez mikroorganizmy. Cyrkulacja wody zapewnia biologicznie czynnej 
warstwie właściwą wilgotność i dostępność pożywki dla mikroorganizmów. 

 
Rysunek 4.51. Dwa rozwiązania biopłuczek [10, Holandia, 1999]  
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Korzyści środowiskowe i koszty: Zestawiono w Tabeli 4.25. 

Interakcje: Zużycie wody jest zwiększone o około 1 m3/stanowisko/rok i w wyniku tego wytwarzane są 
dodatkowe ilości ścieków, które muszą być odprowadzone. Wymagania dotyczące ich neutralizacji mogą 
ograniczyć stosowanie tego systemu. System ten charakteryzuje się większym zużyciem energii 
(dodatkowe 35 kWh/stanowisko świni). Dla warchlaków, według doniesień, dodatkowy nakład energii 
jest mniejszy, tj. około 8 kWh/stanowisko świni. 

W systemach oczyszczania powietrza wylotowego znacząco mogą wzrosnąć opory przepływu przez 
system wentylacji wymuszonej. W celu zapewnienia wymaganego natężenia przepływu powietrza, 
szczególnie w lecie, nieodzowna może być większa wydajność wentylatorów o większym zużyciu 
energii. Ponadto, zużywana jest energia do napędu cyrkulacyjnej pompy wodnej w biopłuczce i do 
nawilżania biofiltra.  

Parametry biopłuczki Kategorie świń 

 Lochy 
luźne/prośne

Lochy w 
kojcach 

porodowych 
Warchlaki Tuczniki 

Procent redukcji (%) 70 (50 - 90) 70 (50 - 90) 70 (50-90) 70 (50 - 90) 
Dodatkowe koszty inwestycyjne (EUR/stanowisko) 111,35 111,35 10 49 
Dodatkowe koszty inwestycyjne {EUR/kg NH3) 38,4 19,2 23,8 22,25 
Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne (EUR/stanow.) 16,7 32,75 3,35 16,7 
Dodatkowe roczne koszty redukcji (EUR/kg NH3) 5,50 5,61 5,58 8,9 

Technika referencyjna (liczba stanowisk) 1000 brak danych brak danych 100000 
(Holandia) 

Uwaga: koszty są obliczone z 70 % efektywnością redukcji 

Tabela 4.25. Zestawienie redukcji emisji amoniaku i kosztów biopłuczek dla różnych kategorii świń 

 

Zastosowalność: Ten system można bardzo łatwo wprowadzić jako dodatkowy do nowych  
i modernizowanych budynków, w których już zastosowano wymuszoną wentylację podciśnieniową. 
Projekt i wielkość kojca nie są istotne dla zastosowalności systemu. Wewnątrz budynku nie ma potrzeby 
wykonywania żadnych adaptacji. Nie można stosować tego systemu w budynku z wentylacją naturalną, 
chyba, że zostaną wykonane kanały wentylacyjne, odpowiednie dla wentylacji wymuszonej  
(podciśnieniowej lub nadciśnieniowej). Filtr przeciwpyłowy może okazać się konieczny tam, gdzie 
poziomy zapylenia są wyższe (w systemach ściołowych), co podnosi ciśnienie w systemie, jak również 
zwiększa zużycie energii. 

Farmy referencyjne: Ten system został opracowany i wdrożony zaledwie kilka lat temu w Holandii. 
Obecnie jest on także wprowadzany przy okazji niektórych modernizacji i remontów.  

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999]  

 
 
4.6.5.2. Mokra płuczka chemiczna  
Opis: Cała ilość powietrza wentylacyjnego jest przetłaczana przez chemiczną jednostkę oczyszczającą. 
Roztwór kwasu używany do oczyszczania jest przepompowywany przez urządzenie. Gdy powietrze 
wentylacyjne styka się z cieczą płuczącą, amoniak jest pochłaniany, a czyste powietrze opuszcza system. 
Najczęściej stosowany jest rozcieńczony kwas siarkowy. Można również stosować kwas solny.  

Zasada działania: Absorpcja amoniaku: 2 NH3 + H2S04 → 2 NH4
+ + SO4

2- (patrz Rysunek 4.15). 

Korzyści środowiskowe i koszty: Patrz Tabela 4.26. 
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Interakcje: Ścieki wypływające z płuczki zawierają podwyższone poziomy siarczanu lub chlorku,  
w zależności od rodzaju użytego kwasu. Ścieki muszą być neutralizowane i to może ograniczyć 
zastosowanie. Ten system cechuje się większym zużyciem energii w porównaniu z poprzednim systemem 
oczyszczania powietrza. Poziomy są różne dla różnych kategorii świń. 

 
Parametry mokrej płuczki chemicznej Kategorie świń 

 Lochy 
luźne/prośne

Lochy w 
kojcach 

porodowych 
Warchlaki Tuczniki 

Procent redukcji (%) 90 90 90 90 
Dodatkowe koszty inwestycyjne (EUR/stanowisko) 62,75 83,65 9 43 
Dodatkowe koszty inwestycyjne {EUR/kg NH3) 16,5 11,15 16,65 15,95 
Dodatkowe roczne koszty eksploatacyjne (EUR/stanow.) 25,05 28 3 14 
Dodatkowe roczne koszty redukcji (EUR/kg NH3) 6,96 3,89 5,56 5,19 

Technika referencyjna (liczba stanowisk) 2000 brak danych brak danych 100000 
(Holandia) 

Uwaga: koszty są obliczone z 90 % efektywnością redukcji 

Tabela 4.26. Zestawienie redukcji emisji amoniaku i kosztów mokrej płuczki chemicznej dla 
różnych kategorii świń 

 

Zastosowalność: Ten system można bardzo łatwo wprowadzić jako dodatkowy do nowych  
i modernizowanych budynków, w których już zastosowano wymuszoną wentylację podciśnieniową. 
Projekt i wielkość kojca nie są istotne dla zastosowalności systemu. Wewnątrz budynku nie ma potrzeby 
wykonywania żadnych adaptacji. Nie można stosować tego systemu w budynku z wentylacją naturalną, 
chyba, że zostaną wykonane kanały wentylacyjne, odpowiednie dla wentylacji wymuszonej  
(podciśnieniowej lub nadciśnieniowej).  

Farmy referencyjne: Ten system został opracowany i wdrożony zaledwie kilka lat temu w Holandii. 
Obecnie jest on także wprowadzany przy okazji niektórych modernizacji i remontów.  

Literatura referencyjna: [10, Holandia, 1999]  

 

 

 

 

4.7. Techniki redukcji odoru  
Dane sugerują, że niskobiałkowe diety zmniejszają emisje zarówno amoniaku jak i odorów. Stężenie 
odoru można zmniejszyć na kilka różnych sposobów, włączając w to:  

• dobre gospodarowanie 
• magazynowanie nawozu na zewnątrz pod przykryciem 
• unikanie opływania powietrza nad pryzmą nawozu. 

Ze względu na odory opracowano terminy i techniki aplikacji na polach. Stosuje się także dodatkowe 
techniki, by zmniejszyć odory w pobliżu farmy, gdzie zastosowany jest system utrzymania z wentylacją 
mechaniczną. Jednakże zastosowalność, interakcje i koszty mogą ograniczać stosowanie następujących 
technik: 
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• płuczka; patrz biopłuczka i mokra płuczka chemiczna w Sekcjach 4.6.5.1 i 4.6.5.2  
• biodegradacja - przeprowadzanie powietrza z budynku przez biofiltr, wykonany z włóknistego 

materiału roślinnego, komponenty odoru są niszczone przez bakterie. Skuteczność zależy od 
wilgotności, składu, przepływu powietrza/m2 filtra i jego wysokości. Szczególnym utrudnieniem 
może być kurz, powodujący wzrost oporów przepływu powietrza 

• poziomy kanał wylotu powietrza � jego zadaniem nie jest redukcja odoru, ale kierowanie powietrza  
z budynku w różne strony gospodarstwa, aby zmniejszyć potencjalny wpływ na obiekty wrażliwe na 
odory (tereny zamieszkałe) 

• rozrzedzanie koncentracji, która jest wyjaśniona poniżej i opiera się na właściwym projekcie budynku 
inwentarskiego i wymiarowaniu wentylacji.  

Rozrzedzanie substancji zapachowych: Koncentracja substancji zapachowej w strefie wrażliwej zależy 
głównie od stopnia rozrzedzania tych substancji, wyemitowanych podczas ich transportu w strumieniu 
powietrza. Ważnymi czynnikami oddziaływującymi na stężenie substancji zapachowej są:  

• natężenie przepływu substancji zapachowej 
• odległość od źródła  
• efektywna wysokość źródła. 

Ponadto, rozrzedzenie atmosferyczne wzrasta w miarę wzrostu turbulencji w atmosferze i strumieniu 
powietrza. Mechaniczne turbulencje można uzyskać przez efektywne rozmieszczenie barier na drodze 
strumienia powietrza (np. roślinność). 

Warunki wypuszczania powietrza do atmosfery: Zasady wentylacji naturalnej i wymuszonej wpływają 
na różne warunki wypuszczania zużytego powietrza. Podczas gdy otwory wylotowe są ograniczone do 
wąskich przekrojów w przypadku wentylacji wymuszonej, to w przypadku wentylacji naturalnej są one 

czasami dość duże. W takich budynkach przekroje, przez które powietrze wpada i uchodzi są regulowane 
zgodnie z meteorologicznymi i lokalnymi warunkami klimatycznymi oraz zgodnie ze specyficznymi 
wymaganiami zwierząt wewnątrz budynku. Wspólne dla obydwu systemów są wahania termiczne 
wewnątrz budynków, powodowane wydzielaniem ciepła przez zwierzęta i ewentualne stosowanie 
urządzeń do ogrzewania. 

Zasadniczo, należy zapewnić niezakłócony wlot i wylot strumienia powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
budynku (około 3 do 5-krotnej wysokości budynku). Przy wentylacji wymuszonej, wykorzystanie 
obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie budynku określa dobór warunków wypuszczania powietrza, np. 
wentylację poprzeczną prowadzącą do podwórza, albo kominy wylotowe ponad kalenicą. W przypadku 
budynków  
z wentylacją naturalną, miejscowe zapachy mogą być uznane jako akceptowalne, gdzie nacisk kładziony 
jest przeważnie na wpływ emisji z daleka. 

Wentylacja wymuszona: Z reguły, w budynkach z wentylacją wymuszoną, dużą uwagę odnośnie 
redukcji kładzie się na uzyskanie zadowalającego rozrzedzenia zużytego powietrza poprzez wiatr. W celu 
ochrony lokalnego sąsiedztwa, celowym może być zapewnienie, aby strumienie powietrza z emisjami 
przechodziły na określonej minimalnej wysokości ponad tym obszarem. W celu wypuszczania ponad  
i poza lokalne siedziby ludzkie, zużyte powietrze musi zostać wprowadzone do niezakłóconego 
zewnętrznego strumienia powietrza poprzez podniesienie wysokości źródła tak, aby wprowadzanie słupa 
zużytego powietrza do strefy brzegowej budynku (efekt odchylania strugi) było utrzymane na 
minimalnym poziomie. Ten skutek można osiągnąć poprzez zwiększanie prędkości wylotu zużytego 
powietrza i/albo podwyższenie jego wylotu. 

Zużyte powietrze powinno być wypuszczane przez wystarczająco wysokie kominy, pionowo w górę, 
ponad kalenicą dachu i do atmosfery bez żadnych spowalniających przepływ kapturów lub osłon. W tym 
celu należy dokładnie sprawdzić lokalizację pod kątem określenia warunków pogodowych. Na przykład, 
punkt wylotu zużytego powietrza powinien być wyniesiony na wyższy poziom szczytu, np. budynku 
stodoły, gdy ta stodoła góruje ponad budynkiem inwentarskim. 

Słup zużytego powietrzna może otrzymać dodatkowy impuls w górę, przez nadanie mu większego 
mechanicznego pędu, poprzez zwiększanie prędkości wylotu powietrza. Prędkość wylotu zużytego 
powietrza może na przykład być zwiększona w ciągu roku, np. przez sprzężone włączanie grupy 
wentylatorów w centralnym kanale wentylacyjnym. 
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Instalacja dodatkowego wentylatora w układzie �bypass� jest skuteczna jako środek zaradczy redukujący 
wpływ tylko w określonych przypadkach w warunkach lokalnych i najczęściej nie wywiera żadnego 
wpływu. Oprócz wzrostu nakładów inwestycyjnych i zużycia energii, należy wziąć pod uwagę 
dodatkowe emisje hałasu. 

Przy planowaniu układu wylotowego zużytego powietrza ważne jest rozważenie wpływów budynków 
inwentarskich i przeszkód utrudniających przepływ w najbliższym otoczeniu, zarówno po nawietrznej jak 
i po zawietrznej stronie budynku (np. kalenice dachów pobliskich budynków i drzewa). Budynki 
inwentarskie i bariery przepływu powodują wzrost efektu odchylenia słupa powietrza. 

W przypadku pojedynczego budynku inwentarskiego, efekt odchylenia strugi zależy od relacji pomiędzy 
efektywną wysokością położenia źródła a wysokością budynku. Efekt odchylenia strugi opisuje wpływ 
budynku na słup zużytego powietrza, a następstwie redukcji efektywnej wysokości źródła. Niezakłócony 
przepływ powietrza osiągnięty jest na wysokości równej dwukrotnej wysokości budynku. 

Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych w indywidualnych przypadkach mogą być wskazane, jeżeli 
występują z deflektorami, które kierują zużyte powietrze ku ziemi i jeżeli powietrze jest rozproszone po 
stronie budynku przeciwnej do wrażliwego miejsca wymagającego ochrony. Kiedy z jednej strony 
porównano skutki spowodowane przez wentylację boczną a wentylacją kalenicową, zanieczyszczenie 
otaczającego powietrza w dalszej odległości było zbliżone. 

W przypadku ferm z kilkoma budynkami inwentarskimi, położenie i wysokość wylotu zużytego 
powietrza odgrywają drugorzędną rolę w zanieczyszczaniu powietrza w większych odległościach.  
W takich przypadkach, całkowity obszar farmy może być tak duży, że słupy zużytego powietrza schodzą 
ku ziemi jeszcze w jej obrębie, nawet wtedy, gdy początkowe wysokości położenia źródła emisji są duże. 
Cała farma pod względem skutków jest wtedy rozpatrywana jako pojedyncze źródło na poziomie gruntu.  

 

Wentylacja naturalna: W celu zapewnienia zadowalającej efektywności funkcjonalnej wentylacji 
naturalnej, muszą być spełnione pewne wymagania, jak na przykład: 

• kąt pochylenia dachu co najmniej 20° dla wentylacji z otwartą kalenicą, w celu wytworzenia 
niezbędnego ciągu termicznego  

• średnia różnica wysokości między położeniem wlotów powietrza a wylotem z kanału wentylacyjnego 
co najmniej 3 m  

• wymiarowanie wlotów świeżego powietrza i wylotów zużytego powietrza powinno być zgodne  
z obsadą zwierząt i wysokością wznoszenia ciągu termicznego  

• gwarantowanie wolnego od turbulencji napływu świeżego powietrza i wypływu powietrza zużytego  
• oś kalenicy usytuowana poprzecznie do przeważającego kierunku wiatru. 

Jeżeli budynki o otwartym systemie utrzymania są usytuowane z prądem i/lub pod prąd przeważających 
wiatrów, to należy upewnić się, żeby budynek inwentarski nie był umieszczony w strefach o bardzo 
wolnym albo znaczącym ruchu powietrza. Odległość od budynków inwentarskich do sąsiednich domów 
powinna wynosić przynajmniej od 3 do 5-krotnej wysokości sąsiednich budynków. 

W przypadku chlewni i budynków dla drobiu, korzystne są instalacje i urządzenia zmieniające czynne 
przekroje wlotów świeżego i wylotów zużytego powietrza. 

Przy ustawieniu budynku inwentarskiego w stosunku do przeważającego kierunku wiatru, decydujący 
wpływ może być wywarty zarówno na wewnętrzne warunki środowiskowe w budynku jak i emisje  
z niego pochodzących. Występują różne koncentracje i pola prędkości, w zależności od tego, czy kalenice 
dachów budynków są usytuowane poprzecznie, ukośnie albo równolegle do głównego kierunku wiatru.  
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Szczególnie przy przepływie równoległym, skuteczność wentylacji w porównaniu z ustawieniem 
poprzecznym jest zmniejszona o około 50 %. W takich warunkach występują najwyższe stężenia odorów  
i amoniaku wewnątrz budynku.  

W celu wyeliminowania tego efektu, otwory w ścianie szczytowej mogą poprawić przepływ powietrza 
wywołany wiatrem. Otwory pośrodku kalenicy dodatkowo wspomagają termiczny ciąg w górę.  
Z otworem szczelinowym biegnącym wzdłuż całej kalenicy, uzyskuje się większą przepustowość niż  
z kominami wentylacyjnymi. Dlatego oś wzdłużna budynku inwentarskiego powinna być ustawiona do 
wiatru w taki sposób, że w przeciągu całego roku przeważające kierunki wiatrów spowodują najlepszy 
efekt wentylacji. Wloty i wyloty powietrza muszą być tak zwymiarowane, aby w okresach wysokich 
temperatur zewnętrznych występowała nadal wystarczająca cyrkulacja powietrza. W przeciwnym razie 
drzwi muszą być otwarte, co ogólnie spowoduje rozproszenie emisji na poziomie przyziemia i to  
w sposób niekontrolowany. 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, systemy budynków inwentarskich zaprojektowanych jako otwarte,  
z dużymi przekrojami bocznymi, szczelinami w kalenicy i otworami w ścianach szczytowych, 
zlokalizowane jako wolnostojące, mogą być wskazane w warunkach, gdzie spotykany jest wpływ 
efektów występujących w dalszej odległości (np. stanowiska boksowe z wydzielonymi powierzchniami 
funkcjonalnymi). 

 

 

 

 

4.8. Techniki redukcji emisji z miejsc przechowywania  
Dyrektywa Azotanowa (91/676/EEC) podaje ogólne minimalne wymagania dotyczące przechowywania, 
mając na celu zapewnienie wszystkim wodom ogólny poziom ochrony przed zanieczyszczeniami 
i dodatkowe wymagania dotyczące przechowywania w wyznaczonych Strefach Wrażliwych na Azotany. 
Niektóre techniki są opisane w sekcjach poniżej, ale inne wspomniane w tej dyrektywie nie są 
przytoczone z powodu braku danych.  

 
4.8.1. Redukcja emisji z miejsc przechowywania obornika  
4.8.1.1. Ogólna praktyka  
Przechowywanie obornika na pełnej, szczelnej posadzce będzie zapobiegać przesiąkaniu do gleby i wód 
gruntowych. Wyposażanie miejsc składowania w kanały drenujące i łączenie ich ze zbiornikiem pozwala 
gromadzić frakcję ciekłą i nadmiar wód spowodowany opadami. Posiadanie urządzeń do 
przechowywania obornika o wystarczającej pojemności jest ogólną praktyką stosowaną przez rolników, 
do momentu gdy zostanie on poddany dalszej obróbce lub będzie wykorzystany na polu, patrz także 
Sekcja 2.5. Pojemność zależy od warunków klimatycznych, co wpływa z kolei na okresy, w których 
nawożenie obornikiem nie jest możliwe czy też dozwolone. 

W celu zmniejszenia odoru, miejsce przechowywania odchodów na fermie jest ważne, dlatego należy 
brać pod uwagę ogólny kierunek wiatru. Preferowana lokalizacja miejsca przechowywania obornika to 
miejsca odległe od wrażliwych obiektów w otoczeniu farmy, także wykorzystując naturalne bariery, takie 
jak drzewa albo różnice poziomów. Mogą być także wzniesione dodatkowe ściany (drewniane, z cegły 
albo betonowe), by otoczyć pryzmy przechowywanego obornika. Mogą one służyć jako ekrany wiatrowe, 
z otwarciem na zawietrznej stronie w stosunku do przeważającego kierunku wiatru. 

Suchy pomiot musi być przechowywany na suchej i przykrytej powierzchni. W zamkniętych szopach 
można uniknąć kondensacji przez stosowanie właściwej wentylacji. Należy unikać powtórnego zwilżania 
pomiotu, gdyż powoduje to emisję odorów. Szopy do przechowywania pomiotu nie powinny być 
budowane zbyt wysokie, co zapobiegnie pirolizie zachodzącej w przechowywanym pomiocie. 

Tymczasowe pryzmy na polu powinny być lokalizowane w dostatecznej odległości od cieków wodnych. 
W Finlandii, na przykład, pryzma musi być położona przynajmniej 100 metrów od cieków, głównych 
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rowów lub studni gospodarstwa domowego i 5 metrów od (małych) rowów [125, Finlandia, 2001].  
W Wielkiej Brytanii stosowane odległości wynoszą 10 metrów od strumieni i 50 metrów od źródeł, 
studni, odwiertów lub innych źródeł przeznaczonych dla celów konsumpcyjnych [190, BEIC, 2001]. 

Przy pryzmach obornika na polach, umieszczanych corocznie w tym samym miejscu, mogą być również 
stosowane nieprzesiąkalne podłoża. Tam, gdzie przeważają ziemie gliniaste, pryzmy są lokalizowane  
w różnych miejscach, nie przewiduje się kumulacji szkodliwych ilości składników nawozowych i nie ma 
potrzeby podejmowania specjalnych kroków w celu odizolowania dna pryzmy. Należy zapobiegać 
gromadzeniu się wody pod pryzmą obornika. 

W celu ograniczenia wymywania i parowania amoniaku (odorów) stosuje się przykrywanie pryzmy. 

 

 

 

4.8.1.2. Przykrywanie pryzm obornika 
Opis: Ta technika odnosi się głównie do nawozu od brojlerów i wysuszonego pomiotu od niosek. 
Materiały osłonowe stosuje się do pryzm nawozu na polu. Stosuje się torf, trociny, wióry albo 
naciągniętą, mocną plastikową folię odporną na promienie UV. Celem stosowania osłony jest 
zmniejszenie parowania amoniaku i zapobieganie penetracji przez wodę deszczową. 

Zasady stosowania torfu zostały opisane w [125, Finlandia, 2001]: Użycie torfu (10 cm warstwy) jest 
oparte na jego zdolności wiązania kationów. Amoniak jest absorbowany przez torf w wyniku reakcji 
chemicznej, w której cząsteczka NH3 jest przekształcona w stały jon NH4. Im większa jest kwasowość 
torfu, tym więcej amoniaku może on wchłonąć. 

Jeżeli pokrycie ma być zastosowane, pryzmy muszą zostać przykryte natychmiast po ich uformowaniu, 
gdyż większość amoniaku paruje podczas pierwszych kilku dni. 

Interakcje: Suchy torf i trociny wchłaniają wodę deszczową. Słoma nie jest dobrym materiałem 
pokryciowym, ponieważ nie wchłania ona amoniaku, jak również uniemożliwia tworzenie się naturalnej 
skorupy na powierzchni nawozu. Skorupa zapobiega parowaniu amoniaku ze świeżej powierzchni 
nawozu lepiej niż warstwa słomy. Jednakże, torf jest zasobem nieodnawialnym, co może być podstawą 
do nieużywania torfu do przykrywania pryzm obornika [190, BEIC, 2001]. 

Jest oczywiste, że mocne osłony mogą być zastosowane ponownie, jeżeli są właściwie użytkowane, 
podczas gdy inne materiały osłonowe muszą być każdorazowo kupowane dla nowej pryzmy. Takie 
materiały osłonowe jak torf, są wymieszane z obornikiem i rozrzucone na polu jako składnik nawozu. 
Torf nie stwarza zagrożenia dla wypasania zwierząt. 

Nie jest wyjaśnione, czy plastikowe okrywy powodują (beztlenowe) reakcje w pryzmie, które mogłyby 
prowadzić do obniżenia jakości nawozu albo wywoływać emisje podczas aplikacji. 

Dane eksploatacyjne: Informacje zostały uzyskany w warunkach typowego gospodarstwa  
i w normalnych warunkach klimatycznych. Użycie takich materiałów okrywowych jak, drewniane wióry 
albo trociny może być mniej skuteczne przy suchej i wietrznej pogodzie [192, Niemcy, 2001]. 

Zastosowalność: Na wielu obszarach, co jest ogólnie stosowaną praktyką, z przyczyn praktycznych na 
polach stosuje się tymczasowe pryzmy obornika. Używanie osłon jest stosunkowo łatwe, ponieważ żadne 
skomplikowane urządzenia albo maszyny nie są potrzebne. Torf pokrywający nawóz brojlerów jest 
odpowiedni do przykrywania pryzm na polu, ponieważ woda nie wycieka i prawie cała ilość wody 
deszczowej jest wchłonięta przez pryzmę. Torf używany jako ściółka skutecznie wchłania amoniak. 

Koszty: Uważa się, że koszty są bardzo niskie. Na koszty składają się ceny nabycia materiału 
okrywowego i zastosowywania go na pryzmie (praca, energia). 
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Farmy referencyjne w UE: Zastosowanie jest w trakcie prób. 

Literatura referencyjna: [125, Finlandia, 2001] 

 

 

4.8.1.3. Przechowywanie pomiotu w stodole  
Opis: Nawóz stały od drobiu jest zazwyczaj gromadzony i przechowywany w stodole. Jest on usuwany  
z kurnika za pomocą ładowacza czołowego lub przenośnika taśmowego i transportowany do stodoły,  
w której może być przechowywany przez dłuższy okres. Stodoła ma zwykle prostą zamkniętą konstrukcję 
z nieprzesiąkliwą posadzką i dachem. Jest ona wyposażona w otwory dla wentylacji i wrota dla 
transportu. 

Korzyści środowiskowe: Podsuszanie pomiotu w budynku zmniejsza emisje gazów (amoniaku) do 
atmosfery. Aby utrzymywać emisje lotnych mieszanin gazowych na niskim poziomie, należy 
utrzymywać wysoki procent suchej masy w odchodach. Korzystne jest tutaj przechowywanie stałego 
pomiotu kurzego w warunkach zabezpieczających przed działaniem opadów i światła słonecznego. 

Interakcje: Poziomy odorów mogą być utrzymywane na niskim poziomie, ale warunki tlenowe  
i beztlenowe mogą mieć na to wpływ. Ważne jest zapewnienie dostatecznej wentylacji, aby uniknąć 
beztlenowych warunków przechowywania. 

Przy planowaniu budowy nowej stodoły należy brać pod uwagę, że jest to potencjalne źródło odoru 
i należy dokładnie przemyśleć jej położenie względem innych budynków w gospodarstwie. 

Dane eksploatacyjne: Odchody są chronione przed wpływem warunków zewnętrznych. 

Zastosowalność: Jeżeli na podwórzu jest wystarczająco dużo przestrzeni, to nie ma żadnych ograniczeń 
dla budowy nowej stodoły do przechowywania stałego nawozu. Można wykorzystać istniejące stodoły, 

ale należy zwrócić uwagę na szczelność posadzki. 

Koszty: Składają się na nie koszty budowy i eksploatacji stodoły. Dla istniejącej stodoły może okazać się 
potrzebny remont posadzki. 

Farmy referencyjne w UE: Przechowywanie pomiotu w stodołach stosuje się prawie we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Literatura referencyjna: [26, LNV, 1994], [125, Finlandia, 2001] 

 

 

 

4.8.2. Redukcja emisji z miejsc przechowywania gnojowicy 
4.8.2.1. Aspekty ogólne  
Powszechnie stosowaną przez rolników praktyką jest posiadanie zbiornika do przechowywania 
gnojowicy świńskiej, który ma dostateczną pojemność, aby przechować ją do momentu dalszej obróbki 
lub aplikacji, patrz też Sekcja 2.5. Pojemność zależy od klimatu, od którego zależą okresy, w których 
stosowanie rozlewania jej na polu nie jest możliwe lub dozwolone. Na przykład w klimacie 
śródziemnomorskim, pojemność musi zapewnić przechowywanie przez okres 4 do 5 miesięcy, poprzez  
7-8 miesięcy w klimacie atlantyckim lub kontynentalnym, aż do 9-12 miesięcy w klimacie borealnym 
[191, EC, 1999]. 

Zbiorniki na gnojowicę mogą być zbudowane w taki sposób, aby ryzyko wypływania ciekłej frakcji było 
zminimalizowane, patrz także Sekcja 2.5.4.1. Są one wykonane przy użyciu odpowiednich mieszanin 
betonów i przy zastosowaniu wykładziny na betonowej ściance zbiornika albo poprzez obłożenie blach 
stalowych szczelną okładziną. Po opróżnieniu zbiornika, w celu wyeliminowania ryzyka przecieków, 
należy dokonywać przeglądów i wykonywać prace konserwacyjne.  
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Stosowanie podwójnych zaworów w rurach używanych do opróżniania zbiornika zmniejsza ryzyko 
niezamierzonego rozlania gnojowicy na podwórzu fermy i w jej otoczeniu (wody powierzchniowe). 

Emisje do powietrza w okresie przechowywania mogą być zmniejszone przez: 

• mniejszą średnicę zbiornika i/lub mniejszy kontakt wiatru z powierzchnią płynnych odchodów 
• napełnianie zbiornika do niższego poziomu (to się sprawdza dzięki osłanianiu powierzchni gnojowicy 

przed wiatrem przez obrzeża zbiornika). 

Opróżnianie z gnojowicy otwartych zbiorników powinno być wykonywane jak najbliżej ich podstawy 
(poniżej poziomu lustra cieczy). 

Homogenizacja i pompowanie w obiegu zamkniętym powinny być wykonywane, gdy wiatr wieje  
z kierunku wrażliwych miejsc, wymagających ochrony. 

Dla zmniejszenia emisji gazowych z miejsca przechowywania gnojowicy ważne jest, aby zredukować 
parowanie z jej powierzchni. Mała intensywność parowania może być zachowana, jeżeli mieszanie 
gnojowicy będzie minimalne i jest wykonywane jedynie przed opróżnieniem zbiornika w celu 
homogenizacji zawieszonych substancji. 

Stosowane są różne typy pokryć zmniejszające emisje amoniaku i odorów z miejsc przechowywania 
gnojowicy, patrz Sekcje 4.8.2.2, 4.8.2.3 i 4.8.2.4. Należy dokładać starań, aby zapobiec wzrostowi 
temperatury gnojowicy do punktu, w którym mogą wystąpić reakcje biochemiczne. W przeciwnym razie 
może to spowodować niechcianą produkcję odoru i obniżenie jakości gnojowicy. 

Ogólnie mówiąc, przykrywanie zbiornika gnojowicy jest skuteczne, ale może to stwarzać problemy przy 
rozlewaniu, obchodzeniu się i w sferze bezpieczeństwa. Dla oszacowania tego problemu przeprowadzono 
wiele analiz, ale w ich wyniku uzyskano wniosek, że potrzebnych jest więcej danych. Określone 
ilościowo dane na temat aspektów środowiskowych (emisje, wartość odżywcza) i kosztów są także 
niewystarczające i nie pozwalają na łatwą ocenę rozwiązań alternatywnych. 

 
 
 
 
4.8.2.2. Stosowanie sztywnych pokryw do zbiorników gnojowicy 
Opis: Sztywne pokrycia są zwartymi betonowymi pokrywami albo panelami z włókna szklanego, 
płaskiego lub w kształcie stożka. Pokrywają one w całości powierzchnię gnojowicy, chroniąc ją przed 
deszczem i śniegiem. Przykrywanie małych zbiorników na gnojowicę jest zazwyczaj łatwiejsze niż 
większych zbiorników. Jeżeli pokrywa wykonana jest z lżejszego materiału, wtedy jej rozpiętość może 
być większa niż dla pokryć betonowych o średnicy, przekraczających 25 m, z centralnym podparciem. 

Korzyści środowiskowe: Przykrywanie powierzchni zbiorników jest dobrze udokumentowane i uznane 
jako znacząco zmniejszające emisje amoniaku. Zbudowana celowo (sztywna) pokrywa zapewnia 70 do  
90 % redukcję emisji [142, ADAS, 2000]. W niezakrytych zbiornikach może wystąpić rozrzedzanie 
gnojowicy powodowane opadami, obniżającymi zawartość suchej masy i składników nawozowych. 

Interakcje: Mogą powstawać toksyczne gazy. Mogą one nie mieć natychmiastowego wpływu na 
środowisko, ale ze względów bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę. 

Zastosowalność: Sztywne pokrywy zwykle są instalowane równocześnie ze zbiornikiem. Późniejszy 
montaż pokrywy do istniejącego zbiornika jest zawsze bardziej kosztowny. Minimalna trwałość takich 
pokryw wynosi 20 lat. 

Koszty: Wskaźniki kosztu wynikają z dostarczonych wyników przeglądu w Wielkiej Brytanii  
[142, ADAS, 2000]: dla betonowych zbiorników o średnicach 15-30 m koszty mieszczą się w przedziale 
150 - 225 EUR/m2 (1999). Dla sztywnych pokryw wykonanych z tworzywa sztucznego, wzmocnionego 
włóknem szklanym koszty wahają się od 145 do 185 EUR/m2. 
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Uważa się powszechnie, że koszt ten jest zbyt wysoki. 

Literatura referencyjna: [125, Finlandia, 2001], [142, ADAS, 2000] 

 

 
4.8.2.3. Zastosowanie elastycznych pokryw zbiorników na gnojowicę 
Opis: Elastyczne lub namiotowe przykrycia posiadają centralną podporę słupową ze �szprychami� 
promieniowo rozchodzącymi się od wierzchołka. Płachta tkaniny jest rozpięta na szprychach i jest 
przymocowana do obwodu rozpiętej obręczy. Jest to rura umieszczona na zewnątrz dookoła obwodu, tuż 
pod górną krawędzią zbiornika. Pokrycie jest zaciśnięte ponad zbiornikiem przez równo rozmieszczone 
pionowe pasy napinające.  

Słup i szprychy są tak zaprojektowane, by stawić czoła wiatrowi i wytrzymać obciążenie śniegu. Otwory 
wentylacyjne stosowane są do uwalniania gazów tworzących się pod osłoną. Pokrycie wyposażone jest  
w otwór dla rury dopływowej i klapę, która może być otwierana w celu kontroli zawartości zbiornika. 

Korzyści środowiskowe: Doniesienia mówią o 80-90 % redukcji emisji amoniaku.  

Interakcje: Mogą powstawać toksyczne gazy. Mogą one nie mieć natychmiastowego wpływu na 
środowisko, ale ze względów bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę. Uwalnianie H2S może 
powodować korozję oddziałującą na konstrukcję. Odzysk i utylizacja metanu z biogazu są możliwe, ale 
przy dodatkowych nakładach. 

Zastosowalność: Z przeglądu z Wielkiej Brytanii wynika, że pokrycia typu namiotowego mogą być 
zastosowane do 50-70 % istniejących stalowych typowych zbiorników, z niewielkimi potrzebnymi 
modyfikacjami. Zazwyczaj polegają one na dopasowaniu dodatkowego usztywniającego kątownika 
dookoła wieńca zbiornika. Pokrycia namiotu mogą być dostosowane do istniejących betonowych 
zbiorników bez modyfikacji dla średnic poniżej 30 m, ale przedtem zaleca się dokonanie przeglądu 
technicznego. Ważne jest przeliczenie wymaganej wytrzymałości konstrukcji, aby się upewnić, czy 
zarówno zbiornik jak i zbiornik z przykryciem ma wystarczającą odporność na wiatr i obciążenie 
śniegiem. Im większa jest średnica zbiornika, tym trudniejsze będzie zastosowanie pokrycia, jako że 
pokrycie musi być równo napięte we wszystkich kierunkach, by uniknąć nierównych obciążeń. 

Przykrycia namiotowego nie można stosować do istniejących kwadratowych lub prostokątnych 
betonowych zbiorników, które są rozpowszechnione w wielu krajach UE [193, Włochy, 2001]. 

Koszty: Koszty pokryć namiotowych dla zbiorników o średnicach 15-30 m zostały oszacowane  
na około 54-80 EUR/m2 (1999). 

Farmy referencyjne: Są informacje o stosowaniu w Wielkiej Brytanii. 

Literatura referencyjna: [142, ADAS, 2000] 

 

 

 

4.8.2.4. Zastosowanie pływających pokryw zbiorników na gnojowicę 
Opis: Najważniejszym celem pływających pokryw jest zmniejszenie odorów. Stosuje się różne typy 
pływających pokryć, takie jak:  

• keramzyt 
• słoma (skorupa) 
• torf 
• olej rzepakowy 
• granulki z tworzywa sztucznego 
• plandeki i folia. 
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Słoma jest pływającym pokryciem, które nie jest odpowiednie dla rzadkiej gnojowicy świńskiej, która 
powoduje szybkie nasiąkanie i tonięcie słomy, albo jeżeli będzie pływać po powierzchni, będzie łatwo 
rozwiewana przez wiatr i deszcz. Zatopiona słoma może także doprowadzić do zapychania pomp  
i kanałów. Gdy gnojowica świńska ma zawartość suchej masy 5 % albo wyższą, wtedy możliwe jest 
uzyskanie słomianej skorupy, która będzie dobrym zabezpieczeniem [142, ADAS, 2000]  
[193, Włochy, 2001]. 

Pływające pokrywy z brezentu lub plastiku spoczywają bezpośrednio na powierzchni gnojowicy. 
Posiadają one klapę kontrolną, otwory wentylacyjne i otwory dla napełniania i mieszania gnojowicy. Do 
osuszania zewnętrznej powierzchni pokrywy używana jest pompa do wody deszczowej. Brezent może 
zostać umocowany lub przytrzymany przez przeciwwagi, wiszące poza krawędzią zbiornika. 

Pokrycia z torfu i keramzytu zostały szerzej przebadane i jak mówi literatura, są one łatwe 
w zastosowaniu. Pokrycia te nie mogą być użyte ponownie i muszą być uzupełniane każdego roku. 
Korzyści środowiskowe: Chociaż okrywanie zbiorników na gnojowicę jest wykonywane w celu redukcji 
odorów, faktyczne pomiary emisji odorów albo ich redukcje są z natury niepewne z powodu braku 
jednoznacznych i pewnych metod pomiarów stężenia odorów i interpretacji wyników. Jest oczywiste, że 
istnieje efekt parowania amoniaku. W połączeniu z efektem zmniejszania emisji amoniaku, wykaz 
zawarty w [125, Finlandia, 2001], przedstawia znaczne efekty ze stosowania pokryć pływających. 
Uzyskana redukcja odorów zmienia się wraz z typem zastosowanego pokrycia i zasadniczo jest wyższa 
latem niż zimą, patrz Tabela 4.27. 

Brezent, pływająca folia, torf i olej rzepakowy wykazują duże redukcje, o około 90 % albo więcej. Przy 
innych technikach uzyskuje się niższe redukcje albo ich efekt obniżania emisji jest zmienny (żwir albo 
keramzyt). Mniejsze cząstki zmniejszają emisje w mniejszym stopniu, chociaż żadnej znaczącej różnicy 
między warstwami 5 cm a 10 cm nie udało się ustalić. Także wyniki z 10 cm warstwą żwiru nie były 
stałe.  

Maksymalna redukcja emisji przy stosowaniu keramzytu wynosi około 80 %, ale nie zwiększa się ona 
przy zwiększaniu grubości warstwy ponad 5 mm. W praktyce deszcz zmniejsza warstwę keramzytu  
i zwiększa emisje, dlatego większa grubość mogłaby zrekompensować tę stratę.  

Skorupa utworzona przez pływającą słomę może obniżyć emisję amoniaku o około 60 - 70 %  
[142, ADAS, 2000], zgodnie z Bode, M de, 1991.  

Interakcje: Najważniejszym celem jest redukcja odoru, ale w tym samym czasie jest redukowane 
parowanie amoniaku. Oczywiście, niektóre pływające osłony, które mieszają się lub są rozpuszczane  
w gnojowicy mogą oddziaływać na jakość gnojowicy albo mogą być szkodliwe dla zwierząt na 
pastwiskach.  

Inne efekty powodowane reakcją między pływającym pokryciem i gnojowicą mogą zwiększyć emisje 
metanu (olej rzepakowy o około 60 %). W przypadku oleju rzepakowego, reakcje beztlenowe mogą 
wytwarzać powierzchnie z silnym, zjełczałym odorem. 

Wytwarzanie gazów pod zamkniętym (plastikowym) przykryciem jest dobrze poznane, stąd konieczność 
wykonywania otworów. Gazy mogą być użyte w instalacji biogazowej, ale efektywność i ekonomika tego 
zależą głównie od czynników takich jak: dzienna produkcja gazu, odległość do instalacji biogazowej  
i wykorzystanie.  

Keramzyt podobno zmniejszył emisje metanu w jednym eksperymencie, ale równocześnie odnotowano 
wyższe emisje tlenków azotu z gnojowicy pokrytej keramzytem.  

Dane eksploatacyjne: Zasadniczo stosuje się warstwę o grubości 10 cm. W przypadku keramzytu, torfu  
i granulek z tworzyw sztucznych, stosowano również mniejsze warstwy. Mniejsze cząsteczki są na ogół 
bardziej efektywne niż większe. Mogą być one stosunkowo efektywne przy grubości warstwy 3 - 5 cm, 
podczas gdy cząstki warstwy wymagają 10-20 cm. Warstwa najbliżej górnej powierzchni ma największe 
znaczenie dla redukcji emisji. 
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Redukcja parowania amoniaku z gnojowicy świńskiej (%) Typ pokrycia 

Przeciętna Wiosna/Lato Jesień Zima 
Brezent 90 94 b. d. 84 
Blacha fałdowana b. d. 84 b. d. 54 
Pływająca folia b. d. 85 - 94 b. d. 73 
Pływająca platforma 79 85 b. d. 89 
Torf (8-9 cm) 92 85 b. d. b. d. 
Keramzyt 9 � 10 cm 75 - 79 47 - 98 41 b. d. 
Keramzyt 5 cm 79 - 82 b. d. 34 b. d. 
Keramzyt 2 cm 72 b. d. 17 b. d. 
Olej rzepakowy 92 b. d. b. d. b. d. 
Sieczka ze słomy 71 43 b. d. b. d. 
Styropian (małe granulki)  
2,5 cm 
5 cm  

b. d. 
 

37 
74 

b. d. b. d. 

Styropian (duże granulki)  
2,5 cm 
5 cm 

b. d. 
 

52 
54 

b. d. b. d. 

Styropian łamany b. d. 39 b. d. b. d. 
b. d.  brak danych 

Tabela 4.27. Redukcje parowania amoniaku ze zbiorników gnojowicy świńskiej uzyskane przy 
zastosowaniu różnych typów pływających pokryć [125, Finlandia, 2001] 
 

 

Zastosowalność: Chociaż rezultaty wynikające z używania pływających pokryw różnią się w szerokim 
zakresie, są one na ogół wystarczająco dobre, by stosować je do zbiorników gnojowicy jako atrakcyjną 
opcję. Opisano kolejne obserwacje z testów [143, ADAS, 2000]. 

Olej rzepakowy (lub jego pochodne z wysokim procentowym udziałem oleju rzepakowego) jest bardzo 
łatwy w zastosowaniu i nie miesza się łatwo z gnojowicą świńską. Jest on biodegradowalny, w miarę 
upływu czasu traci powierzchniową spójność, jak również znacznie zwiększa emisję metanu. Materiał 
który dobrze pływa i który nie musi być dodawany corocznie ma jednak tę wadę, że może być 
zdmuchnięty i dlatego może wymagać dodatkowego pokrycia zastępczego. Minerały o bardzo małej 
gęstości wchłaniają wodę, albo mogą zostać nagle zdmuchnięte przez wiatr, albo też mogą one pylić  
i być nieprzyjemne w użyciu. Przykładem jest ekspandowany polistyren (styropian). 

Keramzyt nadaje się do zbiorników i lagun. Granulki keramzytu są cięższe niż styropian. Obserwacje 
mówią, że keramzyt ma tendencje do opadania na dno i dlatego musi on być dodawany z pewnym 
nadmiarem, chociaż inne źródła tego nie potwierdzają. Z powodu jego większej gęstości, cały keramzyt 
nie pływa na powierzchni gnojowicy. Dostarczenie keramzytu do zbiornika i równomierne jego 
rozprowadzenie może być trudne w przypadku dużych zbiorników i lagun, ale można zmieszać go  
z wodą albo gnojowicą i przepompować go na powierzchnię zbiornika. 

Torf miesza się z gnojowicą podczas poruszania, przesiąka wodą i musi być dodawany po każdym 
mieszaniu gnojowicy. Jakkolwiek torf jest produktem naturalnym i nie stwarza problemu zanieczyszczeń. 

Zastosowanie pływających pokryć do istniejących zbiorników nie wymaga żadnych złożonych adaptacji. 

Króciec do napełniania/opróżniania powinien być bardzo blisko dna zbiornika. 

Koszty: Koszty pływających płyt dla zbiorników o średnicach 15 - 30 m wynoszą od 15 - 36 EUR/m2 
(1999). 
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Farmy referencyjne w UE: Pływające pokrycia są stosowane, ale większość wyników pochodzi z badań 
laboratoryjnych i prób polowych, a nie z bieżących praktycznych zastosowań na farmach.  

Literatura referencyjna: [125, Finlandia, 2001], [142, ADAS, 2000], [143, ADAS, 2000] [193, Włochy, 
2001] i M. de Bode, "Odour and ammonia emissions from manure storage", s. 55-66 w �Ammonia and 
Odour Emissions from Livestock Production� (Eds C.D. Nielson, J.H. Voorburg & P.L. Hermite, 
Elsevier, Londen, 1991). � 

 

 

4.8.2.5. Zastosowanie pokryć do zbiorników na gnojowicę zagłębionych w ziemi  
Opis: Pokrycia dla zbiorników ziemnych bazują na elastycznym, nieprzemakalnym, odpornym na 
promieniowanie UV tworzywie sztucznym, które jest przymocowane do brzegu i podparte na pływakach. 
Dopuszcza się stosowanie keramzytu w przypadku mniejszych lagun, ale rozważa się, że jest on lepszy 
do stosowania przy zbiornikach. Inne stosowane pokrycia to sieczka ze słomy lub naturalny kożuch. 

Korzyści środowiskowe: Można uzyskać redukcję emisji amoniaku i odorów. Odnotowano redukcje 
emisji amoniaku o około 95 % lub więcej. Stosowanie keramzytu zmniejszyło emisję amoniaku o 82 %.  

Interakcje: Do przykrycia laguny wymagana jest duża ilość plastiku, co może stanowić  
o 70 % więcej niż rzeczywista powierzchnia laguny, w zależności od głębokości i pochylenia krawędzi. 
Zaletą jest to, że przykrycie może być ponownie użyte, podczas gdy inne pokrycia są materiałami 
nietrwałymi.  

Pokrycie laguny zatrzymuje deszcz, ale także zapobiega parowaniu, co oznacza, że całkowita objętość 
gnojowicy, która będzie wykorzystana nieznacznie się powiększy. Zasugerowano, że w wypadku 
niestosowania żadnego pokrycia, taniej jest spuszczać względnie czystą wodę deszczową do cieków 
wodnych i rozlewać tylko gnojowicę, niż rozlewać większą objętość wody opadowej z gnojowicą. 
Istnieje możliwość aby stosować wodę deszczową dla nawadniania, ale to wymagałoby dokładnego 
monitorowania wody pod względem przeciekania gnojowicy lub innych zanieczyszczeń. Rolnicy nie 
lubią stosować recyklingu, głównie z powodów higieny i ograniczania rozwoju chorób.  

Poruszanie gnojowicy może prowadzić do zmieszania gnojowicy z warstwą keramzytu, która wtedy 
chwilowo zwiększa emisje amoniaku. Zaobserwowano, że warstwa keramzytu szybko powraca do 
poprzedniej postaci i że emisje ponownie spadają do obniżonego poziomu. Jednakże, keramzyt jako 
pokrycie powoduje problemy przy aplikacji.  

Przykrywanie zmniejszy albo (w przypadku osłony z plastiku) wyeliminuje przenikanie tlenu z powietrza 
do gnojowicy i podniesie temperaturę gnojowicy o około 2°C. Powstają wtedy beztlenowe warunki,  
w których szybko tworzy się metan. Emisje metanu są zwiększane poprzez mieszanie i ruszanie 
gnojowicy. Brak tlenu zmniejsza nitryfikację (i w rezultacie) denitryfikację i odtąd emisje tlenków azotu 
mogą być znacząco zmniejszone albo uniemożliwione. Przy keramzycie tlen może nadal przenikać do 
gnojowicy, co oznacza, że procesy (de-)nitryfikacji mogą zachodzić i z tego powodu emisje tlenków 
azotu mogą się powiększać.  

Zastosowalność: Stwierdzono, że celowo zaprojektowane przykrycia mogą być dopasowane do 
istniejących lagun gnojowicy świńskiej, chyba że: 

• dostęp jest bardzo słaby  
• laguna jest bardzo duża (koszt)  
• brzegi laguny nie są równe. 

Laguna musi być całkowicie opróżniona z gnojowicy i mułu, aby umożliwić dopasowanie przykrycia. 
Uszkodzenie od wiatru nie stanowi problemu, jeżeli przykrycie jest dobrze umocowane do brzegów,  
i jeżeli pewna ilość wody deszczowej jest utrzymywana na wierzchu, by je dociążyć. Przy częstym 
mieszaniu i opróżnianiu niezbędne mogą się okazać pewne modyfikacje, ale przy stosunkowo niskiej 
zawartości suchej masy w gnojowicy świńskiej, mieszanie nie stanowi problemu. 
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Wytrzymałość przykryć określono na 10 lat, ale podatność na zużycie i zniszczenie przez zwierzęta jest 
nieznana.  

Zasugerowano, że plastikowe przykrycia mogą efektywnie zwiększyć pojemność laguny najwyższej  
o 30 % poprzez utrzymanie wody deszczowej poza nią. To dałoby także większą czasową elastyczność 
magazynowania lub zapewniłoby większą pojemność w sytuacji zwiększenia obsady zwierząt.  

Keramzyt może być wdmuchnięty na powierzchnię gnojowicy albo pompowany z gnojowicą. Druga 
technika może powodować mniejsze zapylenie i straty materiału i może mieć większą równomierność 
rozprowadzenia. Mieszanie i pompowanie z gnojowicą może uszkodzić keramzyt i dlatego muszą być 
wykonywane ostrożnie.  

Koszty: Koszty pływających pokryć wynoszą około 15-25 EUR/m2 powierzchni przykrywanej 
gnojowicy. Koszty keramzytu wynoszą 225-375 EUR za tonę. Koszty redukcji zmieniają się od  
0,35 do 2,5 EUR/kg NH3-N dla pokryć z tworzywa sztucznego i 2,5 do 3,5/kg NH3-N dla keramzytu. 
Dodatkowe koszty wystąpią w przypadku gdy konieczna jest modyfikacja konstrukcji, albo technik 
mieszania i opróżniania. Efektywne usuwanie deszczówki determinuje różnicę w kosztach bieżących, tam 
gdzie laguny pokryte są keramzytem może się to zbiec z wyższymi kosztami aplikacji gnojowicy, koszty 
te będą wyższe jeśli deszczówka dostanie się do gnojowicy. Jeśli chodzi o plastikowe pokrycia, koszty 
netto zależą od możliwości ponownego wykorzystania wody do nawadniania. Użycie biogazu (metan) 
zależy od przeznaczenia (ogrzewanie albo napęd silnika) oraz od wymagań instalacyjnych. Może to być 
opłacalne, ale okres zwrotu kosztów może trwać dość długo (ponad 20 lat).  

Farmy referencyjne: W 2000 r. na jednej z farm zastosowano pokrycie, które następnie zostało objęte 
projektem finansowanym przez MAFF. W Holandii już od 10 lat są stosowane pokrycia na lagunach 
[142, ADAS, 2000]. 

Literatura referencyjna: [142, ADAS, 2000] [143, ADAS, 2000] 

 

4.8.3. Magazynowanie paszy  
Nie odnotowano żadnej szczególnej techniki redukcji emisji do powietrza z magazynu pasz. Zasadniczo 
magazynowany suchych substancji mogą powodować emisję pyłu, ale regularna kontrola i konserwacja 
silosów oraz urządzeń transportujących takich jak zawory czy rury może temu zapobiec. Wdmuchiwanie 
suchej paszy do zamkniętych silosów minimalizuje problemy z pyłem.  

Co kilka miesięcy silos powinien być całkowicie opróżniony, aby przeprowadzić kontrolę i zapobiec 
jakiejkolwiek biologicznej aktywności w paszy. Jest to szczególnie ważne w lecie, aby zapobiegać 
pogorszeniu jakości paszy i rozwijaniu się związków odorowych.     

 
 

4.9. Techniki przetwarzania odchodów w gospodarstwie 
W kolejnych rozdziałach opisano wiele technik przetwarzania odchodów, które można zastosować  
w gospodarstwie.  

Wiele indywidualnych, podstawowych technik przetwarzania odchodów zostało ocenionych przez VITO 
[17, ETSU, 1998]. Te techniki zostały wydzielone z dużej liczby sposobów obróbki odchodów 
pochodzących od bydła, świń lub drobiu w gospodarstwach albo w wolnostojących instalacjach. Ogólnie 
rzecz ujmując, systemy wymagające zaawansowania technologicznego i/lub będące rentownymi tylko 
przy zastosowaniu na dużą skalę, stosowane są w instalacjach wolnostojących. Wszystkie techniki 
wymienione w Rozdziale 2.6 zostały przetestowane w instalacjach na farmach w Danii, Holandii, 
Niemczech, Belgii i Francji. Niektóre techniki w dalszym ciągu nie są w pełni rozwinięte i wciąż 
potrzebują szerszego zastosowania w celu właściwej oceny ich wydajności. 

Często obróbka odchodów nie jest pojedynczą techniką, ale jest formą sekwencji różnych zabiegów, 
gdzie techniczna i środowiskowa wydajność może być powodowana przez:  
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• charakterystykę odchodów 
• cechy zastosowanych indywidualnych zabiegów 
• sposób wykonywania zabiegów  

Główny nacisk kładzie się na kontrolę strat azotu i fosforu do środowiska. Można to ująć ilościowo jako 
względną stratę składników odżywczych, wyrażoną jako stosunek strat do powietrza, wody  
i gleby N i P do całkowitego nakładu tych składników. Im wyższy jest ten współczynnik tym wyższe są 
straty do środowiska.  

Ocena zabiegów powinna zawierać możliwość użycia produktów z obróbki na farmie (biogaz, aplikacja 
na polu), albo sprzedaż powstałego produktu (kompost, popiół) do zastosowania poza farmą. Dostępne 
dane nie pozwalają na taką ocenę, ponieważ zawiera ona wielu czynników a także zależy od przyczyn 
zastosowania zabiegu (np. redukcja odoru lub zmniejszenie ładunku do transportu). 

Zastosowanie wybranych technik obróbki może być ograniczone przez państwowe lub regionalne 
prawodawstwo, tak jak w przypadku fermentacji beztlenowej w Holandii. W tym rozdziale dokonano 
tylko oceny środowiskowo-technicznej. Oczekuje się, że ocena ta będzie zawierać pewne elementy, na 
których oparte są ograniczenia prawne. Te (krajowe) ograniczenia nie zapewniają że technika byłaby 
rozpatrywana jako BAT.  

Chociaż obróbka odchodów na farmach nie jest w Europie szeroko rozpowszechniona, zastosowano kilka 
systemów, które testowano. W zakresie pracy ustalonym dla BREF nie jest możliwe dokonanie 
kompleksowego przeglądu wszystkich systemów będących przedmiotem zainteresowania.  

Czasami obróbka jest integralną częścią innej techniki redukcji. Na przykład system utrzymania drobiu 
zawierający system suszenia odchodów może być także rozważany jako rodzaj obróbki odchodów na 
farmie (Rozdział 4.5).  

Lista kombinacji opisanych w następnych rozdziałach nie została wyczerpana, ale nie znaczy to że inne 
kombinacje nie są równie rentowne i zastosowalne na farmach. Zarówno techniki podstawowe obróbki 
odchodów jak i ich kombinacje zostały opisane zgodnie z dostępnymi danymi. Klucz przedstawiający 
charakterystykę cech został przedstawiony w Tabeli 4.28. Zintegrowana ocena emisji powinna być 
porównana z emisją zachodzącą przy aplikacji na polu (np. emitowanie do wód powierzchniowych 24 % 
składników odżywczych, emisji NH3 przy 25 % zawartości N [17, ETSU, 1998], strona 94, Tabela 33). 
Ten przykład jest bardzo specyficzny i dlatego jest poza oceną podstawowych BAT. 

Chociaż największą uwagę zwrócono na redukcję azotu, ograniczenie poziomu fosforanów  
w odchodach jest także ważne. Odzyskanie fosforanów ze spopielonego pomiotu od kur uważane jest za 
najbardziej właściwy sposób w którym fosfor może być w ekonomiczny sposób odzyskany  
z odchodów zwierzęcych dla użycia w przemyśle [86, CEEP, 1998]. Obornik od kurcząt może być 
spopielany dzięki wysokiej zawartości suchej masy i energetyczności, ale występuje trudność  
w aplikacji na polu popiołu o dużej zawartości fosforanów. Aktualnie dla odzyskania fosforanów  
z powstającego popiołu przy ekonomicznej rentowności dla producentów fosforanów wymaga pewnych 
minimalnych ilości do spopielania oraz konkurencyjnej ceny w porównaniu z fosforanami uzyskiwanymi 
z minerałów. 
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Emisje  
Rozdział 

 
Techniki 

 
Prod. 1) 

 
WSS  
(%) 2) 

Dodatkowa 
redukcja Powietrze Woda (mg/l) 

Energia 3) 

(kWh/t) 
Koszty 4) 

(EUR/m3) 
 

Zastosowalność 

4.9.1 Mechaniczne oddzielanie  b. d. b. d. nie nieznaczne nieznaczne 0,5-4 
(kWh/m3) 

1,4-4,2 szeroko 
praktykowane 

4.9.2 Napowietrzanie 
gnojowicy 

b. d. b. d. nie odór, CH4 
NH3, N2O 

nieznaczne 10-38 0,7-4 szeroko 
praktykowane 

4.9.3 Biologiczna obróbka 
świńskiej gnojowicy 

b. d. 20,8 - obróbka powietrza 
- aktywna obróbka 
ścieków 

Odór 
NH3 
N2O 

N-kj:       80 
P:          260 
COD:  1800 
BOD:      90 

16 
(5,6 % s. m.) 

 
6,1 

 
duże farmy 

4.9.4 Kompostowanie obornika tak b. d. nie NH3  
(10-15 % N) 

Odór 

 
nieznaczne 

 
5 - 50 

 
12,4-37,2 

Brak ograniczeń dla 
wielkości  

farmy  
4.9.5 Kompostowanie pomiotu 

kurzego z dodatkiem kory 
sosnowej 

tak  
x 

 
b. d. 

 
b. d. 

 
b. d. 

 
b. d. 

8,1 
EUR/tonę 

 
doświadczalna 

4.9.6 Beztlenowe uzdatnianie 
odchodów  

6.5 
kWh/kg 

s. m. 

 
b. d. 

Usuwanie H2S 
z biogazu 

Odór 
NH3 

 
b. d. 

 
zysk 

Zobacz 
Rozdział 

4.9.6 

Minimalna wielkość 
farmy 

50 DJP 

4.9.7 Beztlenowe laguny  nie 
 

 
b. d. 

nie Odór 
NH3 
N2O 

 
ścieki 

 
niska 

 
b. d. 

ograniczona 

4.9.8 Parowanie i suszenie 
gnojowicy świńskiej 

 
b. d. 

 
b. d. 

- obróbka powietrza 
(np. skraplacze, 
kwaśne płuczki, 
biofiltry) 

 
Odór 
NH3 

 
COD: 120 

 
30 (kWh/m3 

wody) 

 
> 2,3 

 
doświadczalna 

4.9.9 Spopielanie obornika 
brojlerów 

 
tak 

 

 
b. d. 

 
Filtracja pyłu 

(tkaniny teflonowe) 

Odór 
Pył: 30 mg/m3 

SO2, NOx, N2O 

 
b. d. 

 
zysk 

18 
EUR/tonę 

130000 
brojlerów 

4.9.10 Dodatki do odchodów 
świńskich 

tak b. d. nie nie nie zysk 0,5 � 1 
EUR/świnię 

powszechna 

1) Produkt na rynek; b. d. = brak danych  
2) WSS = względna strata składników odżywczych 
3) Energia na tonę surowych odchodów 
4) Roczne koszty eksploatacyjne (wliczając zwrot inwestycji) 
x: Nie określono ilościowo  

 
Tabela 4.2.8. Podsumowanie przedstawionych danych technik uzdatniania obornika na farmie 
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4.9.1. Mechaniczne oddzielanie osadu gnojowicy świńskiej 
Opis: Popularne techniki zwykłe i ich cele zostały opisane w Rozdziale 2.6. 

Korzyści środowiskowe: Osiągnięte korzyści z separacji zależą od dalszej obróbki frakcji stałych  
i płynnych. Procentowa zawartość suchej masy powinna być możliwie niska w frakcji płynnej i możliwie 
wysoka w frakcji stałej. Zastosowanie koagulant może poprawić separację osiągniętą przez techniki które 
wykorzystują prasy lub wirówki. Przy separacji frakcji stałej występuje również separacja składników 
pokarmowych.  
 

 

Procentowa zawartość we frakcji stałej Technika Rodzaj 
odchodów Masa s. m. N P2O5 K2O 

Sedymentacja Lochy 28 68 44 90 28 
Prasa 
ślimakowa 

Tuczniki 13 35 11 15 53 

Filtr do słomy Lochy 11 79 23 > 90 5 
Wirówka Tuczniki 13 47 21 70 13 
Wirówka +  
koagulant  

Tuczniki 24 71 35 85 24 

Prasa zwijająca Tuczniki 33 83 47 90 30 

Tabela 4.29. Wyniki technik mechanicznego oddzielania wyrażone w procencie surowych 
odchodów we frakcji stałej [3, Vito, 1998] 

 

 
Interakcje: Filtrowanie słomy dało wzrost parowania wody w ilości około 12 % cieczy z odchodów. 
Około 45 % azotu było emitowane w formie amoniaku. Zakłada się, że inne techniki wykazują zaledwie 
minimalną emisję, jako że są stosowane w systemach zamkniętych. Uważa się, że zużycie energii jest 
niskie, pomiędzy 0,5 kWh/m3 (sedymentacja) i 4 kWh/m3 (wirówka). 

Dane eksploatacyjne: Elementy filtrującej mogą zostać zatkane albo uszkodzone w trakcie procesu. Przy 
nadmiarze powietrza podczas separacji przez wirówkę może wystąpić pienienie. 

Doniesienia austriackie wykazały następujące dane eksploatacyjne dla obróbki gnojowicy świńskiej za 
pomocą prasy śrubowej: 

• wydajność: 4,8 � 5,2 kg/s 
• zużycie energii: 320 � 380 J/kg 
• zawartość suchej masy: 60 � 75 % 
• całkowita ilość oddzielonego azotu: 22 � 42 % 

Przedstawione zakresy zależą od zawartości suchej masy w obrabianej gnojowicy [194, Austria, 2001]. 

Zastosowalność: Minimalne wydajności często wynoszą 1 m3/godz. i mogą być stosowane w większości 
farm (włączając także mniejsze farmy). Separacja za pomocą wirówki jest bardziej kosztowna i wymaga 
minimalnego przerobu aby być ekonomicznie uzasadnioną. Przewoźne filtry i wirówki są dostępne  
i mogą być zastosowane w rożnych częściach farmy. 

Koszty: Doniesienia austriackie wykazały następujące dane szczegółowe dla kosztów stosowania prasy 
śrubowej do obróbki gnojowicy świńskiej, opisane w �Danych eksploatacyjnych�: [194, Austria, 2001] 

• koszty zakupu:  16000 EUR 
• roczne koszty amortyzacji:   2800 EUR 
• koszty eksploatacyjne:    0,45 EUR/m3 
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Koszty określone przez Vito podsumowano w następnej tabeli. 

 
Technika (sposób) 

 
Inwestycja (EUR) Koszty obróbki 

(EUR/m3) 
Wydajność 

(m3/rok) 
Osiadanie Niskie, ale nie określone 1,36 (1994) 2000 (z koagulantem) 
Prasa śrubowa 13139 2,92 � 3,07 (1992) 1000 - 5000 
Filtr do słomy 89244 4,21 (1995) 4500 
Wirówka 180966 3,59 (1994) 10000 (10 m3/h) 
Separator taśmowy 76849 3,25 (1998)  

Tabela 4.30. Dane kosztów dla wybranych technik mechanicznej separacji  
[3, Vito, 1998] 

 
Siła napędowa wdrażania: Separacja mechaniczna dostarcza frakcję stałą łatwiejszą do transportu i/lub 
stosowana jest w dalszej obróbce, takiej jak kompostowanie, parowanie i suszenie [174, Belgia, 2001]. 

Literatura referencyjna: [3, Vito, 1998] 

 

 

4.9.2. Napowietrzanie gnojowicy 
Opis: Opis napowietrzania przedstawiono w Rozdziale 2.6.2.  

Korzyści środowiskowe: Napowietrzona gnojowica może być zastosowana do aplikacji na użytkach 
zielonych lub do spłukiwania rynien gnojowych, tub lub kanałów, w celu ograniczenia emisji amoniaku  
z obiektu. Azot z amoniaku może być w całości usunięty z odchodów i wyemitowany do powietrza.  

Interakcje: Tlenowy rozkład składników odżywczych redukuje odory. Dla sedymentacji pływających 
substancji mogą być potrzebne specjalne dodatki. W zależności od zastosowanych dodatków mogą 
powstać pozostałości (szlam) które są trudne do utylizacji. Mogą one powstać również w wyniku filtracji 
kondensatu. 

NH3 i N2O są emitowane do powietrza [174, Belgia, 2001], podobnie jak metan [194, Austria, 2001]. 

Napowietrzanie wymaga energii, ale poziomy jej zużycia zależą od zastosowanego wyposażenia  
i rozmiarów zastosowanej instalacji. Odnotowano poziomy rzędu 10-38 kWh/m3 napowietrzanej 
gnojowicy.  

Dane eksploatacyjne: Napowietrzanie gnojowicy świńskiej może prowadzić do zamulenia, które jest 
trudne do wytrącenia i może być konieczne dodawanie kredy. Ważnym czynnikiem jest temperatura, 
szczególnie w zimniejszych regionach, w których zimą może występować trudność w utrzymaniu 
poziomu napowietrzania. Jakkolwiek przerywane napowietrzanie (15 minut/godz.) w połączeniu  
z osiągniętą redukcją BOD5 na poziomie 50 % skutkuje bardzo dobrą deodoryzacją i bardzo ograniczoną 
produkcją osadu [193, Włochy, 2001] z odniesieniem do Burton i inni, �Manure management � Treatment 
strategies for sustainable agriculture� Silsoe Research Institute, 1997). 

Zastosowalność: Technika ta jest szeroko praktykowana. Napowietrzanie jest prawdopodobnie 
stosowane szerzej aniżeli kompostowanie obornika, jako że wymaga mniejszych nakładów aniżeli 
kompostowanie, wymagające przerzucania pryzm. 

Koszty: Koszty odnotowane w Finlandii zmieniały się od 0,7-2 EUR/m3 napowietrzanej gnojowicy  
w zbiornikach magazynowych do 2,7-4 EUR/m3 napowietrzanej gnojowicy w oddzielnym zbiorniku. 

Farmy referencyjne: Ta technika jest stosowana w kilku państwach członkowskich np. w Finlandii i we 
Włoszech. 

Literatura referencyjna: [3, Vito, 1998] [125, Finlandia, 2001]. 
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4.9.3. Mechaniczna separacja i biologiczna obróbka gnojowicy świńskiej 
Opis: Gnojowica jest pobierana z miejsca magazynowania lub bezpośrednio z pomieszczenia dla 
zwierząt i � za pomocą sita, instalacji sedymentacyjnej albo wirówki � stałe, nierozpuszczone składniki są 
usuwane. Celem tej separacji jest: 
• uniknięcie możliwych utrudnień pracy wyposażenia przez sedymentację lub zatkanie w czasie procesu 
• zmniejszenie wymagań tlenowych, a przez to kosztów energii. 

Gnojowica pompowana jest przez zbiornik napowietrzający lub basen, gdzie pozostaje przez  
2-3 tygodnie. W basenie mikroorganizmy (uaktywniony osad) przekształcają materię organiczną głównie  
w dwutlenek węgla i wodę. W tym samym czasie część azotu organicznego jest zamieniana w amoniak. 
Amoniak jest utleniony przez bakterie nitryfikacyjne w azotyny i azotany. Poprzez stosowanie okresów 
beztlenowych z zastosowaniem basenów bez napowietrzania, azotany mogą być zamieniane przez 
denitryfikację w N2.  

Zaktywizowany osad i oczyszczony płyn wypływają następnie z basenu napowietrzającego do innego 
(wtórnego) basenu osadowego. W tym basenie opada osad, z którego część jest powtórnie używana  
w basenie do aeracji. Pozostałość jest przechwytywana w basenie magazynowym do późniejszego 
zagęszczenia. Skoncentrowana pozostałość może być użyta jako nawóz mineralny (czasami wpierw jest 
kompostowana). 

Korzyści środowiskowe: Oczyszczona ciecz (lub ściek) zawiera bardzo niskie poziomy N i P. Opuszcza 
ona basen osadczy poprzez przelew. Może być ona rozładowana bądź magazynowana do późniejszej 
aplikacji jako nawóz. 

Interakcje: Energia elektryczna wymagana jest do obsługi napowietrzania, pomp i wstępnej separacji 
frakcji stałej. W zastosowanym systemie zmierzono zużycie energii na poziomie 16 kW/m3 surowych 
odchodów.  

Wadą jest to, że część azotu emitowana do powietrza nie występuje w postaci N2 ale NH3 lub N20. 
Rozwiązanie i właściwe funkcjonowanie tej techniki jest bardzo ważne dla uniknięcia zagrożeń 
środowiskowych, transferowanych z wody do składników powietrza.  

Należy również usunąć ścieki, które w wielu przypadkach są niedozwolone. 

Dane eksploatacyjne: Zaprezentowano dane dla farmy w Bretanii z 250 maciorami i 5000 tuczników na 
rok, z roczną produkcją gnojowicy około 5000 m3. Części stałe są separowane z cieczy. Wyniki bilansu 
masy, ilości, składu produktów i kosztów instalacji do mechanicznej separacji i biologicznej obróbki na 
tej konkretnej farmie podsumowano w Tabeli 4.31, Tabeli 4.32, Tabeli 4.33 i Tabeli 4.34. 

 

Tabela 4.31. Bilans masy przy mechanicznej separacji i biologicznej obróbce gnojowicy świńskiej 
[3, Vito, 1998] 

Wejście Wyjście  
Składnik 

  
Odchody Pozostałości 

na sitach 

 
Osad 

 
Ściek 

Emisje z 
przecieków 

do powietrza 

 
Ogółem 

Masa 1000 57 260 580 103 897 
Sucha masa 56 20 21 5 10 46 
Zawiesina części stałych 48   0,3   
Woda 944 37 239 575 93 851 
COD 52   1   
BOD 6,6   0,05   
N 4,4 0,5 0,7 0,05 3,15 1,25 
P2O5 3,3 0,6 2,0 0,4 0,3 3 
K2O 3,5 0,2 0,9 1,8 0,6 2,9 
Cl 1,9   0,8   
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Składnik Pozostałości na 
sitach 

Osad Ściek Emisje 
z przecieków 

Masa 6 26 58 10 
Sucha masa 35 38 9 18 
Zawiesina części stałych   0,6  
COD   2  
BOD   0.8  
N 10 16 1 73 
P205 18 61 11 10 
K20 5 26 50 19 
Cl   42  

Tabela 4.32. Względna dystrybucja komponentów przy różnych strumieniach produktów  
[3, Vito, 1998] 

 

 
Składnik Odchody Pozostałości na 

sitach 
Wciek Osad Ściek 

Sucha masa 56 350 39 80 8,5 
Zawiesina części stałych 48  29  0,5 
Woda 944 650 961 920 991,5 
COD 52  36  1,8 
BOD 6,6  6,1  0,09 
N 4,4 8,1 4,2 2,7 0,08 
P2O5 3,3 9,9 2,9 7,5 0,6 
K2O 3,5 3,4 3,4 3,4 3,0 
Cl 1,9  1,9  1,4 

Tabela 4.33. Składniki gnojowicy i produktów w g/kg [3, Vito, 1998] 

 
Sita usuwają pewną masę z relatywnie wysoką zawartością suchej masy i wysokim poziomem 
fosforanów. Odpady zawierają około 35 % suchej masy i mogą być pryzmowane. 

Tabele pokazują, że wiele N (72 %) przenika do środowiska w wyniku nitryfikacji i denitryfikacji. 
Jedynie około 1 % N przenika do ścieków. Większość P2O5 pozostaje w aktywnym mule osadowym. 
Należy zauważyć, że źródło informacji nie odnotowało czy BOD był mierzony po 5, 7 czy 20 dniach. 

Stężenie pozostałości w ściekach należy porównać z lokalnie akceptowanym poziomem emisji. Może to 
być problem i dlatego aplikacja do gleby może być jedynie opcją dostępną dla ścieków. Ilość i skład 
różnych produktów mogą różnić się istotnie. Ważnymi czynnikami są : 

• zawartość wody w gnojowicy 
• zmienność obróbki. 

Zwykle zbiorniki do napowietrzania są otwarte i można oczekiwać znaczących emisji do powietrza 
składników gazowych (jak odory, amoniak, N2O). W tym przykładzie emisje nie zostały jednak 
obliczone. Przykrywanie basenów, usuwanie i obróbka powietrza lub równoważne procesy kontroli 
ograniczą te emisje. Można również oczekiwać emisji N2O. 

Zastosowalność: Technika ta jest stosowana w istniejących i na nowych farmach. Wskutek kosztów 
może być ona stosowana na (bardzo) dużych farmach dla świń. Opiera się ona na stosowaniu 
biologicznego uzdatniania ścieków miejskich i przemysłowych. Zasadnicze znaczenie ma tu właściwy 
proces kontroli, trudny do zastosowania na farmie, ale rozwiązaniem może być podwykonawstwo. 
Szczególnie na zimniejszych obszarach w zimie, minimalne temperatury wymagane dla właściwej 
aktywności biologicznej mogą być trudne do utrzymania. Może wzrosnąć poziom emisji amoniaku, co 
doprowadzi do zahamowania nitryfikacji. 
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Przy odchodach typu stałego, jak obornik od tuczników, należy oczekiwać dużych ilości odpadów typu 
mulastego. W praktyce ogranicza to zastosowanie tej techniki do przerobu odchodów od macior 
z zawartością suchej masy nie większą niż 6 %. 

Koszty: Koszty zostały oszacowane dla wcześniej opisanej instalacji w Bretanii z przepustowością  
5 kiloton odchodów na rok. Nakłady inwestycje wyniosły 134000 EUR (1994). W Tabeli 4.34 
przedstawiono koszty eksploatacyjne (zawierające zewnętrzne wsparcie technologiczne), chociaż 
wyłączono koszty i dochody z marketingu produktów. 

 
Czynnik kosztu Koszt podstawowy EUR/t odchodów 

Kapitał 10 lat, 7 % 3,6 
Utrzymanie 3 % z inwestycji 0,8 
Elektryczność 16 kWh/t i 0,08 EUR/kWh 1,3 
Wsparcie technologiczne  0,4 
Ogółem  6,1 

Tabela 4.34. Szacunek kosztów eksploatacyjnych dla instalacji mechanicznego oddzielania  
i biologicznej obróbki odchodów od macior przy przepustowości 5 kiloton na rok w EUR/t 
odchodów [3, Vito, 1998] 

 
Siła napędowa wdrażania: Z innych przykładów gdzie zastosowano tą technikę można wywnioskować, 
że preferowane są odchody o dużej zawartości wody. Wydaje się również, że jest ona najbardziej 
efektywna pod względem kosztów przy zastosowaniu na farmach z obsadą powyżej 500 macior. 

Farmy referencyjne: Bretania (Francja) 

Literatura referencyjna: [3, Vito, 1988] [145, Grecja, 2001] 

 
 
 
4.9.4. Kompostowanie obornika  
Opis: Kompostowanie (patrz Rozdział 2.63) może być stosowane po suszeniu świeżych (drobiowych) 
odchodów, po mechanicznej separacji frakcji stałych z gnojowicy świńskiej, lub po dodaniu suchego 
materiału organicznego do względnie stałej wilgotnej frakcji.  

Korzyści środowiskowe: Korzyści w zakresie uzyskanych produktów do nawożenia zależą od rodzaju 
nawozu, technik obróbki wstępnej, dodatków i sposobu kompostowania, a przy tym nie mogą być 
szacowane w typowym rozumieniu. 

Interakcje: Kompostowanie prowadzi do strat azotu, potasu i fosforu. W warunkach częściowego 
napowietrzania, jak przy nieuszczelnionych pryzmach, traci się 10-55 % azotu. Większość azotu 
wyparowuje w powietrze jako amoniak, podczas gdy niewielka część dociera do wody w glebie. 
Wyparowywaniu azotu można zapobiec przez stosowanie przykryć. Jako przykrycie poleca się torf, 
odnotowano że kwaśny torf mchowy (Sphagnum fuscum) ma lepsze zdolności do wiązania azotu aniżeli 
np. słoma, trociny czy cięte wióry. Torf nie jest jednak źródłem odnawialnym i to mogłoby być przyczyną 
do nieużywania go do pokrywania hałd kompostowych [190, BEIC, 2001]. 

Jeżeli pryzma znajduje się na gruncie, część azotu przenika do gleby, a rośliny wykorzystują jego część 
po usunięciu pryzmy. W zależności od ilości emisji, powierzchni gleby i jej typu, część azotu może także 
przenikać do wód powierzchniowych i gruntowych. 

Około połowa potasu w odchodach może być utracona w wyniku kompostowania. Potas jest tracony 
tylko w wyniku wymywania, a te emisje mogą być ograniczone poprzez stosowanie wodochronnych 
pokryć nad kompostem. Pokrycie zabezpiecza przed przeciekaniem powodowanym przez opady deszczu, 
ale nie zabezpiecza przed przenikaniem do gruntu wody wytwarzanej w kompoście. 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 259

Jeśli kompostowanie odbywa się w stodole, straty z przesiąkania do gleby podczas procesu 
kompostowania nie występują. 

Kompostowanie może zwiększać poziom odorów, ale jego ilościowe określenie jest trudne. 

Dane eksploatacyjne: Zużycie energii zależy od zastosowanej techniki kompostowania. Bez 
napowietrzania i przerabiania pryzm nie będzie ona miało znaczenia. Zużycie zmienia się od 5 kWh/t  
w trakcie przerzucania do 8 � 50 kWh/t przy zastosowaniu instalacji w których następuje wentylacja 
wewnątrz lub ponad pryzmą.  

Ciepło powstające w prawidłowo prowadzonym procesie kompostowania spowoduje odparowanie 
wilgoci w kompostowanej pryzmie, która następnie uleci w formie pary wodnej. 

Okresy kompostowania mogą trwać do 6 miesięcy lub dłużej, ale mogą zostać skrócone przez częste 
poruszanie (mieszanie) i napowietrzanie. 

Zastosowalność: Proces jest względnie prosty i może być zastosowany na małą skalę, ale wymaga 
kontroli w celu uniknięcia procesów beztlenowych, które prowadzą do niepożądanego odoru. Jeśli 
wymagany jest proces kontroli i redukcji emisji, wówczas wymagana jest większa instalacja dla 
efektywnej (pod kątem kosztów) obsługi. 

Koszty: Koszty zależą od skali zastosowania i różnią się istotnie. Wskaźnik kosztów zawierał się  
w przedziale 12,4 � 37,2 EUR/t odchodów [3, Vito, 1998]. 

Siła napędowa wdrażania: Kompostowany obornik cechuje niski poziom odoru, jest on bardziej 
stabilny, zawiera mniej patogenów i jest względnie suchy. Pozwala to na łatwiejszy transport, bez ryzyka 
przenoszenia chorób [174, Belgia, 2001]. 

Farmy referencyjne: Technika ta jest stosowana w kilku państwach członkowskich, np. Portugalii, 
Grecji i Szwecji. 

Literatura referencyjna: [3, Vito, 1998] [125, Finlandia, 2001] [145, Grecja, 2001]. 

 

 

 

4.9.5. Kompostowanie odchodów drobiowych z użyciem kory sosnowej  
Opis: Do kontroli systemu kompostowania i osiągnięcia lepszej jakości, takie składniki jak słoma i trawa 
mogą być dodane w celu podwyższenia zawartości C. Zastosowanie dodatków ma na celu zwiększenie 
porowatości i wiązanie N, celem uniknięcia jego emisji do powietrza.  

W tym przykładzie odchody od drobiu są mieszane z korą sosnową w stosunku odchody : kora jak 3:l 
masy całkowitej. W porównaniu z innymi substancjami pomocniczymi, kora sosnowa wykazuje najlepsze 
wyniki dla poziomu pH, parowania N i zawartości C (materia organiczna). 

Kompostowanie występuje przy temperaturze 55 � 60oC. Utrzymywana jest minimalna porowatość 
mieszaniny odchody/kora dla właściwej podaży tlenu. 

Interakcje: Emisja NH3 jest znaczna [174, Belgia, 2001]. 

Dane eksploatacyjne: Kompost wytwarzany z dodatkiem kory sosnowej wykazuje niezmienną  
70 % zawartość masy organicznej (podstawa to zawartość s. m.) po 90 dniach. Straty azotu wyniosły 
około 35 % (podstawa - zawartość s. m.) po 90 dniach i wzrosły o 1 � 2 % po następnych 90 dniach. Po 
90 dniach poziom pH był poniżej 8 i obniżył się do 7,5 po 180 dniach. 

Zastosowalność: Technika kompostowania jest zastosowalna w nowych i istniejących gospodarstwach. 
Konieczna jest wystarczająca dostępność wymaganych dodatków, w tym przypadku kory sosnowej. 
Przed dodaniem do odchodów korę należy wysuszyć i zmielić. 

Koszty: Koszty dla ilości odchodów wytworzonych przez 200000 niosek skalkulowano (1997)  
i podsumowano w poniższej tabeli: 
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Czynnik kosztów EUR/t przetworzonych 
odchodów 

EUR/t otrzymanego 
kompostu 

Dodatek  2,4 5,4 
Praca ręczna 1,2 2,8 
Utrzymanie i naprawy 0,8 1,7 
Energia 3,7 8,3 
Ogółem 8,1 18,2 

Tabela 4.35. Dane kosztów dla kompostowania odchodów drobiowych od 200000 niosek przy 
mieszaniu mechanicznym 

 
Siła napędowa wdrażania: Istniał lokalny rynek dla alternatywnego nawożenia w stosunku do 
nawożenia tradycyjnego. 

Farmy referencyjne: Nie odnotowano zastosowań poza poziomem doświadczalnym. 

Literatura referencyjna: [75, Menoyo i inni, 1998] 

 

 

 

 

4.9.6. Beztlenowa obróbka odchodów w instalacji biogazowej 
 

Opis: Ta technika została krótko opisana w Rozdziale 2.6.4. 

Korzyści środowiskowe: Korzyści mogą być wyrażane jako: zredukowana sucha masa organiczna  
(do 30 � 40 % ilości początkowej), produkcja biogazu (25 m3/m3 gnojowicy) i stężenie metanu (65 %). 
Przy gnojowicy świńskiej zazwyczaj wykonuje się kalkulację produkcji metanu, zakładając 200 litrów na 
kg suchej masy (lub około 6,5 kWh). Zasadniczym efektem jest tym samym redukcja zużycia paliw 
kopalnych i emisji CH4. 

Interakcje: Dodatkowo, zastosowanie fermentacji beztlenowej w instalacji biogazowej powoduje inne 
efekty:  

• redukcję patogenów w gnojowicy  
• redukcję emisji odorów 
• przemianę N w NH3 
• poprawę charakterystyk dla separacji i dalszej obróbki bądź aplikacji 
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  

Emisje biorą się ze spalania biogazu w piecach grzewczych lub silnikach.  

Dane eksploatacyjne: Dla uzyskania wymaganej temperatury, gnojowica może być podgrzewana przez 
część produkowanego biogazu lub przez wymianę ciepła z wodą chłodzącą silniki na gaz. Dostarczanie 
ciepła do gnojowicy w skali farmy nie zawsze jest stosowane.  

Wymagana ilość ciepła dla mieszadeł i pomp oceniana jest na około 10-20% całkowitej produkcji energii 
w instalacji.  

Gaz jest magazynowany w buforze przed jego zastosowaniem w piecu grzewczym lub silniku gazowym. 
Zanim gaz zostanie użyty, w większych instalacjach musi być z niego usunięta siarka za pomocą techniki 
biologicznej, adsorpcyjnej (węgiel aktywny lub chlorek żelaza) lub chemicznej (gaszenie). 
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Zastosowalność: Nie ma technicznych przeciwwskazań do zastosowania na farmie. Efektywność 
kosztowa rośnie wraz ze wzrostem ilości fermentowanej gnojowicy. Minimalna wielkość farmy według 
literatury (patrz literatura referencyjna) wynosi 50 DJP [194, Austria, 2001].  

Można przerabiać różne rodzaje gnojowicy, ale przy odchodach kurzych (ze żwirem) wymagane jest 
częste czyszczenie i usuwanie osadów z reaktora, pomimo intensywnego mieszania biomasy.  

Koszty: Koszty inwestycyjne dla instalacji do obróbki beztlenowej przy obsadzie 100 DJP mieszczą się  
w zakresie 180000 do 250000 EUR. Roczne koszty eksploatacyjne wynoszą: 

• wsparcie techniczne   12500 EUR  
• utrzymanie i naprawy   1800 � 2500 EUR (1 % kosztów inwestycyjnych) 
• ubezpieczenie    450 � 650 EUR (0,25 % kosztów inwestycyjnych) 

Roczne dochody to:  

• wytwarzanie energii   42400 EUR  
• wytwarzanie ciepła    13300 EUR  
• poprawiona wartość nawozowa  
 (wartość N) nawozu organicznego  7000 EUR  [194, Austria, 2001] 

Siła napędowa � wdrażania: Wysokie ceny energii i dostępność finansowych programów wsparcia dla 
zrównoważonej produkcji energii zadecydowały o zastosowaniu tej techniki. W niektórych krajach 
członkowskich użycie biogazu w powiązaniu z przykrywaniem magazynów na gnojowicę świńską 
stymulowane jest przez bodźce finansowe (np. Włochy).  

Farmy referencyjne: Niemcy posiadają największą ilość instalacji biogazowych na farmach (około  
650 w 1998), ale większość państw ma < 100, a niektóre tylko kilka. We Włoszech zainstalowano około 
50 tanich komór fermentacyjnych używających gaz, który powstaje pod przykryciem zbiornika na 
gnojowicę, pracujących przy niskich temperaturach. W niektórych krajach skonstruowano także 
zcentralizowane komory fermentacyjne, przyjmujące gnojowicę oraz inne odpady np. w Danii  
i w Niemczech.  

Literatura referencyjna: [17, ETSU, 1998] [124, Niemcy, 2001] [144, Wielka Brytania, 2000] i:  
Amon Th; Boxberger J.; Jeremic D., 2001, �Neue Entwicklungen bei der Biogaserzeugung aus 
Wirtschaftsdüngern, Energiepflanzen und organischen Reststoffen�, Die 5 Internationale Tagung, �Bau, 
Technik und Umwelt, in der Nutztierhaltung� 6 � 7 March 2001, Universität Stuttgart/Hohenheim,  
ISBN 3-9805559-5-X, pp 140-145.  

 

 

 

4.9.7. Beztlenowy system lagunowy 
Opis: Ta technika została opisana w Rozdziale 2.6.5. Po beztlenowej obróbce może nastąpić końcowy 
okres tlenowy, zanim frakcja płynna zostanie wykorzystana lub usunięta.  

Korzyści środowiskowe: Korzyści środowiskowe z obróbki beztlenowej zależą od jakości cieczy i jej 
zastosowania po obróbce. Celem jest poprawa jakości zarówno frakcji stałej jak i płynnej gnojowicy, tak 
aby mogły być one użyte jako nawóz.  

Informacje o lagunach beztlenowych odnoszą się również do opcji utylizacji lub aplikacji w sytuacjach, 
gdy w przeciwnym razie mogłoby to mieć niepożądany wpływ na środowisko. Rodzą się pytania, czy  
w tych przypadkach laguny beztlenowe rozwiązują czy też stwarzają nowe problemy aplikacji gnojowicy. 

Interakcje: W lagunach może rozwijać się odór, podobnie NH3 i N2O [174, Belgia, 2001]. Po separacji 
frakcji płynnej pozostaje frakcja stała, która następnie musi być obrabiana (np. kompostowana). 
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Energia jest potrzebna do separacji frakcji stałej i przepompowania cieczy pomiędzy basenami.  
W niektórych krajach członkowskich dla grawitacyjnego przepływu z jednej laguny do drugiej 
wykorzystuje się naturalne zróżnicowanie terenu. Na zakończenie separacji pozostaje frakcja płynna 
którą trzeba rozdysponować. 

Dane eksploatacyjne: System lagunowy jest uważany za stosunkowo łatwy w obsłudze. Generalnie 
instalacja oddziela frakcję stałą mechanicznie. Płynne odchody, które pozostają, mogą pozostać  
w różnych lagunach przez okres do roku. Końcowy etap napowietrzania jest opcją, dlatego niektóre 
instalacje posiadają instalacje napowietrzające, a inne nie.  

Można wykonywać analizy cieczy w różnych okresach obróbki.  

Zastosowalność: Beztlenowe laguny są stosowane na farmach z dużą ilością zwierząt i z dostateczną 
powierzchnią gruntów, które pozwolą na zastosowanie serii lagun, aby zapewnić rożne etapy obróbki. 
Laguny są szczególnie przydatne przy dużym obciążeniu. Należy jednak zaznaczyć, że temperatury 
wymagane dla beztlenowego procesu czynią technikę mniej przydatną na obszarach z chłodnymi zimami.  

Koszty: Koszty są różne, w zależności od geofizycznych charakterystyk gleby i rozmiaru instalacji.  

Siła napędowa wdrażania: Prawodawstwo dotyczące stosowania wód odpadowych do nawożenia gleb 
lub ich utylizacji do wód powierzchniowych przyczyniło się do wdrożenia beztlenowych lagun  
w niektórych państwach członkowskich, takich jak Portugalia czy Grecja. 

Farmy referencyjne: Farmy w Portugalii, Grecji i we Włoszech. 

Literatura referencyjna: [145, Grecja, 2001]  

 

 

 

 

4.9.8. Odparowywanie i suszenie odchodów świńskich 
Opis: Odchody są najpierw mielone i mieszane. Przy wykorzystaniu wymiennika ciepła odchody są 
podgrzewane do temperatury 100oC z wykorzystaniem kondensacji ciepła i utrzymywane w tej 
temperaturze przez około 4 godziny, aż do odgazowania. Wszelka piana która powstała zanika. Gazy 
zostają przetworzone w produkty pośrednie. 

W następnym etapie przetwarzania odchody są dostarczane do suszarki i poddawane działaniu ciśnienia 
(1,4 bar). Jakakolwiek para wodna, która się wytworzyła jest sprężana, co podnosi jej temperaturę do 
110oC. Ta gorąca para jest potem wykorzystana w wymienniku ciepła, tym samym suszenie odchodów 
odbywa się przy wykorzystaniu ciepła parowania. Pomiędzy odchodami a parą znajduje się ściana  
z cienkich rur, na której para ulega kondensacji przed jej usunięciem.  

Korzyści środowiskowe: Pozwala na suszenie odchodów świńskich przy niskim poziomie energii  
i zredukowanej emisji do powietrza i wody.  

Interakcje: Zastosowanie mechanicznej kompresji pary powoduje zużycie około 30 kWh/t odparowanej 
wody. 

Dane eksploatacyjne: Produkty z tej techniki stanowią sproszkowany nawóz z zawartością suchej masy 
85 % i odciek, który stanowi pozostały kondensat. Ma on niską zawartość N i P i ma COD mniejsze 
aniżeli 120 mg/l. 

Na system ten oddziałuje niejednorodność odchodów, występowanie piany i korozji.  

Zastosowalność: Metoda ta została rozwinęła na użytek dużych farm. Maksymalna przepustowość 
wynosi 15-20 m3 na dzień. Zastosowanie jest możliwe na nowych i w istniejących farmach. 
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Koszty: Koszty instalacji (wyłączając budynek) zostały oszacowane na 160000 � 200000 EUR (1994). 
Koszty eksploatacyjne zostały skalkulowane na 2,3 EUR/m3. 

 
Czynnik kosztów Koszt podstawowy EUR/m3 (1994) 

Inwestycja instalacja na 15 � 20 m3 10000 
Energia 30 kWh 1,3 
Dodatkowe składniki  0,6 
Pomoc techniczna  0,4 

Tabela 4.36. Koszty instalacji dla parowania i suszenia gnojowicy świńskiej z przepustowością 
15-20 m3 dziennie [3, Vito, 1998] 

 
Literatura referencyjna: [3, Vito, 1998] 

 

 
4.9.9. Spopielanie odchodów kurzych 
Opis: Opisana instalacja ma przepustowość 0,5 tony odchodów (55 % s. m.) na godzinę i jest używana 
przez 5000 godzin rocznie. 

Odchody od brojlerów są automatycznie pobierane z magazynu odchodów do pierwszej komory spalania, 
w której temperatura wynosi 400oC. Z tej komory mieszanina gazu/popiołu wprowadzana jest do drugiej 
komory spalania. W tej komorze mieszanka jest szybko podgrzewana tj. w przeciągu 3 sekund, do 
temperatury 1000 - 1200oC przy kontrolowanym dostarczaniu tlenu. W wyniku tej wysokiej temperatury 
eliminowane są wszystkie składniki odorowe. Gorące gazy spalinowe opuszczając drugą komorę 
przechodzą przez wymiennik ciepła, w którym woda jest podgrzewana do temperatury około 70oC. 
Podgrzana woda jest wykorzystywana do ogrzewania podłogowego w dwóch budynkach dla brojlerów  
o całkowitej powierzchni około 5000 m2. 

Korzyści środowiskowe: Korzyścią tej techniki jest produkowany popiół, który może być użyty jako 
nawóz oraz ciepła woda, która jest używana do ogrzewania budynków dla brojlerów, tym samym 
oszczędza się zużycie paliw kopalnych.  

Interakcje: Z momentem rozpoczęcia pracy instalacji nie ma konieczności stosowania dodatkowego 
paliwa do spopielania odchodów o zawartości 55 % suchej masy. 

Gazy spalinowe są emitowane do atmosfery przez teflonowy filtr pyłowy. Filtr ten redukuje zawartość 
pyłu w gazie spalinowym z 1000 do 30 mg/m3. Oddzielony pył jest dodawany do pozostawianego 
popiołu z komory spalania. 

Emisje odoru są niskie w wyniku wysokiej temperatury. Emisja SO2 jest ograniczona dzięki dodawaniu 
kredy. 

Dane eksploatacyjne: Materiałem wsadowym są odchody pochodzące od brojlerów o zawartości 55 %  
s. m. i małej zawartości ściółki. Dla każdego cyklu produkcyjnego około1 tony drewnianych wiórów 
rozścielane jest na 5000 m2 podłogi budynku. W celu przechwycenia związków siarki, do odchodów 
dodawana jest niewielka ilość kredy. 

Z tej mieszaniny po spopieleniu pozostaje jedynie 10 %. Ta pozostałość może być sprzedana jako nawóz. 

Zaprezentowano przykład instalacji z potencjalną przepustowością odchodów pochodzących od 200000 
brojlerów. Jeśli instalacja pracuje z pełną wydajnością, możliwym jest spopielenie 500 kg odchodów na 
godzinę. W praktyce jednak instalacja ta działa przy zredukowanej wydajności, przyjmując odchody od 
130000 brojlerów, przerabiając 6 do 7 ton dziennie, zapewniając jednocześnie energię wymaganą do 
ogrzewania. 
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Zastosowalność: Instalacja może być zastosowana w nowych lub istniejących farmach. Przepustowość 
może być dostosowana do ilości powstających odchodów. Nie stwierdzono ograniczeń technicznych przy 
zastosowaniu w skali fermy. 

Koszty: Podsumowanie kosztów przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Czynnik kosztów Koszty (EUR /t) 

Nakłady inwestycyjne (włączając filtry) 205751 
Tylko filtry pyłowe 76847 
Eksploatacja (kapitał, utrzymanie itd.) 45860 
Odzysk (zaoszczędzona energia i nawóz) -59494 

Tabela 4.37. Dane dotyczące kosztów spopielania pomiotu kurzego na farmie [3, Vito, 1998] 

 

 
Koszty zależą od użytego materiału i mogą być o wiele wyższe jeśli zostaną zastosowane bardziej trwałe 
materiały. Koszty eksploatacyjne i zwrot kosztów skalkulowane są dla okresu 1 roku i cechują się 
dodatnim bilansem. Dla instalacji, która jest używana przez około 5000 godzin w roku, o rocznym 
wkładzie 2,5 kiloton odchodów, koszt brutto wyniesie około 18 EUR/t odchodów, w oparciu koszty 
podane powyżej. Koszty istotnie zależą od sposobu utylizacji gazów spalinowych. Może to być zbyt 
kosztowne do zastosowania w skali farmy. 

Farmy referencyjne: Zastosowano w Niemczech.  

Literatura referencyjna: [3, Vito, 1998] 

 

 

 

4.9.10. Dodatki do gnojowicy 
Źródło: [196, Hiszpania, 2002] 

Opis: Ze wszystkich dodatków opisanych w Rozdziale 2.6.6, tylko te powodujące zmianę fizycznych 
właściwości odchodów i ułatwiające ich dalszą obróbkę, takie jak środki biologiczne, są powszechnie 
stosowane na poziomie farmy i w większości przypadków dają pozytywny efekt. Te dodatki nie są 
ryzykowne i nie stwierdzono żadnych istotnych interakcji. 

Ich użycie powoduje wzrost płynności odchodów, eliminację powierzchniowej skorupy, redukcję 
rozpuszczalnych zawiesinowych frakcji stałych i ograniczenie rozwarstwiania odchodów. Te efekty nie 
zostały jednak przedstawione we wszystkich � porównywalnych � przypadkach. 

Ich zastosowanie może spowodować, ze mycie kanałów gnojowych byłoby łatwiejsze i szybsze  
i prowadzić do oszczędności w zużyciu wody i energii. Dodatkowo, gdy gnojowica jest bardziej 
jednorodna, poprawia się jej rolnicza zastosowalność (tj. pozwala na lepsze dozowanie). 

Korzyści środowiskowe: Lepsze użycie i zarządzanie odchodami na farmie można osiągnąć przy 
bardziej jednorodnej gnojowicy, ponieważ większa jednorodność powoduje lepsze dozowanie odchodów 
przy zadawaniu na polu. Mniejsza ilość odchodów będzie wytwarzana dzięki mniejszemu zużyciu wody, 
a to dzięki łatwiejszemu czyszczeniu kanałów. W niektórych przypadkach można osiągnąć zmniejszenie 
emisji amoniaku.  

Koszty: Koszty mogą różnić się istotnie, ale większość komercyjnych produktów obecnie sprzedawanych 
kosztuje od 0,5 do 1 EUR na świnię. 

Interakcje: możliwa jest oszczędność energii, ponieważ występuje rzadsze użycie urządzeń do 
czyszczenia, osiąga się również oszczędności wody. 
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Farmy referencyjne: Występuje dużo produktów handlowych, zarejestrowanych w UE. Wiele farm  
w różnych krajach członkowskich stosuje je rutynowo. 

Literatura referencyjna: [202, Institute of Grassland and Environmental Research, 2000] 

 

 

 

4.10. Techniki redukcji emisji z aplikacji odchodów do gruntu 
Zadawanie gnojowicy i obornika do gruntu, jak również nawadnianie go zanieczyszczoną wodą są 
powszechnie stosowanymi technikami. Zasadniczo ilości emitowanych pierwiastków, takich jak N, P czy 
K są funkcją ilości odchodów i koncentracji w nich substancji odżywczych. Ilość i koncentracje mogą 
zostać ograniczone poprzez stosowanie technik żywieniowych i efektywne zużycie wody (Rozdziały 4.2  
i 4.3). Ich znaczenie wzrasta jako wynik redukcji emisji do powietrza, sprowadzonych do stosowania 
technik redukcyjnych w systemach gromadzenia i przechowywania odchodów (Rozdział 4.5, 4.6 i 4.8). 
Techniki te zostały rozwinięte celem obróbki odpadów organicznych przed ich aplikacją do gruntu. 
Celem tych technik jest zmniejszenie ilości organicznych odpadów do utylizacji, ograniczenie wpływu 
środowiskowego podczas i po aplikacji lub też produkcja nawozów o dobrej jakości (Rozdział 4.9). 

Techniki ograniczania emisji z aplikacji na polach można podzielić na dwie kategorie:  

1. techniki redukcji emisji �po� lub jako konsekwencji aplikowania; dotyczy to emisji do gleby oraz 
wód powierzchniowych i gruntowych (N, P, itp.) i w pewnym zakresie do powietrza. 

2. techniki redukcji emisji powstających podczas czynności aplikowania; w przeważającej części są to 
emisje do powietrza (amoniak i odór) oraz hałas.  

W praktyce różnica między tymi dwoma technikami nie jest tak wyraźna, jako że zastosowanie techniki 
redukcyjnej w jednej kategorii powoduje także efekt redukcji w innej. 

 

4.10.1. Zbilansowane aplikowanie nawozu organicznego na dostępnych gruntach 

Opis: Zasadniczo emisjom z aplikacji nawozu organicznego do gleby i wód gruntowych można 
zapobiegać przez zbilansowanie stosowanej dawki z wymaganiami glebowymi, wyrażonymi jako 
pojemnościowe zapotrzebowanie na składniki odżywcze gleby i wegetacji. Dawka do zaaplikowania jest 
to stosunek koncentracji składników odżywczych w odchodach do ich ilości i areału dostępnego dla 
aplikacji (kg/ha/rok). Zazwyczaj zapotrzebowanie uprawy na P2O5 jest 3-4 mniejsze niż na N, ale ich 
poziom jest równoważny w odchodach świńskich i drobiowych, dlatego zrównoważone nawożenie 
powinno uwzględniać oba nakłady N i P, pod kątem unikania postępującego wysycenia gleby fosforem.  

Absorpcja substancji odżywczych przez glebę w czasie wegetacji jest złożona i zależy od gleby, 
warunków pogodowych w czasie ich stosowania, pory roku i typu trawy lub uprawy tam rosnącej. 
Zapotrzebowanie gleby i wegetacji na składniki odżywcze jest złożone i zależy od warunków glebowych 
i pogodowych w czasie aplikacji, pory roku i gatunku trawy bądź rosnącej uprawy. W celu uniknięcia 
przenawożenia składnikami pokarmowymi, nie powinno się aplikować więcej nawozu niż pozwalają na 
to wymagania gleby/upraw. Dla zapewnienia właściwej koncentracji składników pokarmowych dawki 
nawozu, stosunek wymagań uprawowych/glebowych powinien być determinowany przez te, które 
pokrywają ilości dostępnych składników odżywczych. Inaczej mówiąc maksymalne dawki N i P mogą 
zmienić pewne typy zastosowań na gruntach, albo konkretny typ gleby może mieć wpływ na produkcję 
inwentarza (włączając ilość utrzymywanych zwierząt).  

Narzędzia (zobacz także Rozdział 2.7) które mogą być użyte dla zrównoważenia aplikacji nawozu na 
dostępnych gruntach to:  

• zbilansowanie składników odżywczych w glebie 
• system dawkowania, tj. określenie liczby zwierząt dla dostępnego gruntu. 
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(Zobacz także Rozdział 2.7) Bilans składników odżywczych jest skalkulowany jako różnica pomiędzy 
całkowitym nakładem tych składników do gleby a ich zużyciem. Stworzono uniwersalny model do 
obliczania tego bilansu w skali kraju. Pokazuje on jakiekolwiek przekroczenie zastosowanych składników 
odżywczych (N i P) i podaje wskaźniki efektywności składników odżywczych stosowanych w sektorze 
rolniczym. Kalkulacja ma wpływ na używanie nawozów mineralnych, odchodów i innych odpadów 
organicznych, atmosferyczną depozycję N i biologiczne wiązanie N jak również zużycie przez plon.  

Na poziomie farmy zastosowano pochodną wersję, która zachowuje zapisy wszystkich minerałów które 
wchodzą i wychodzą z systemu produkcji zwierzęcej, w powiązaniu z zastosowaniem odpowiednich 
technik żywieniowych. Pozwala to zobrazowanie efektywności użytych składników odżywczych. 
Dalszym krokiem jest użycie wymaganego poziomu zapotrzebowania roślin na składniki żywieniowe  
w celu obliczenia dostępnej powierzchni do aplikacji nawozu organicznego.  

Obsada zwierząt na dostępną powierzchnię areału jest bardziej praktycznym przybliżeniem i stosowana 
jest na przykład we Włoszech, Portugalii i Finlandii. Komisja Europejska skalkulowała bilans N  
i Standardy Produkcji Azotu dla różnych kategorii zwierząt, które zaprezentowano w zaleceniach: [1995, 
EC, 1999]. 

Korzyści środowiskowe: Trudno jest określić efekt stosowania bilansowania składników odżywczych  
w glebie. Jego celem jest uniknięcie nadmiaru składników odżywczych w glebie, pochodzących  
z zaaplikowanego nawozu organicznego. Czasami możliwe jest celowe spowodowanie czasowego 
nadmiaru składników takich jak P, żeby udostępnić go roślinom dla ich wzrostu. 

Interakcje: Bilansowanie składników odżywczych może ograniczyć koszty środowiskowe gleby i wód 
gruntowych, będących zanieczyszczonymi przez wydłużony okres aplikacji przekroczonych poziomów 
składników odżywczych. 

Jeśli to skutkuje niższą zaaplikowaną koncentracją, bilansowanie składników odżywczych w glebie 
będzie także oddziaływać na inne emisje związane z aplikacją, a także emisję do powietrza (amoniak).  

Zastosowalność: Bilans składników odżywczych stosowany jest do kalkulowania planów krajowych 
dotyczących potrzeb ograniczenia składników odżywczych z odchodów (i innych źródeł). Mogą one 
dostarczyć danych dla zaleceń instrumentów polityki ograniczania nadmiaru składników odżywczych. Te 
zalecenia będą oddziaływać na stosowanie technik ograniczania koncentracji składników pokarmowych  
i będą zachęcać do rozwoju nowych technik aplikacji. 

Zarządzanie nawozami mineralnymi prowadzone jest w co najmniej jednym kraju członkowskim i może 
być uważane za system powstały z bilansu składników odżywczych, ale używany na poziomie 
gospodarstwa. Zastosowanie tego systemu będzie wymagało szczegółowej wiedzy odnośnie ilości 
stosowanej paszy, koncentracji składników odżywczych, charakterystyki produkcji zwierzęcej i analizy 
powstających odchodów. 

Ten rodzaj zarządzania jest zastosowany bezpośrednio na farmach, ale za jedną z wad uważa się dużą 
ilość pracy administracyjnej i wymagany czas przechowywania zgromadzonych danych. 

Bardziej praktycznym narzędziem jest oszacowywanie ilości zwierząt na dostępną powierzchnię. 

Koszty: Koszty mogą być szacowane na dwa sposoby: (1) koszty związane z administracyjnymi 
zadaniami zbilansowanej aplikacji nawozów mineralnych w gospodarstwie i (2) koszty związane  
z efektem stosowania zbilansowanych nawozów mineralnych w ilości odchodów do rozdysponowania 
gdzie indziej. Koszty w drugiej kategorii zostały oszacowane na 60 % używając programu CAP 2000  
i bilansu nawozów mineralnych. 

Siła napędowa wdrażania: W Holandii stosowanie bilansowania nawozów mineralnych zastało 
narzucone przez obowiązujące prawo. Określenie Stref Wrażliwych na Azotany (ang. NVZ) 
zdefiniowanych w Dyrektywie Azotanowej (91/676/EEC) zwiększyło stosowanie bilansowania 
składników odżywczych (N � bilans). 

Farmy referencyjne: W Holandii stosowany jest system bilansowania nawozów mineralnych. Wskaźnik 
ilości zwierząt na dostępną powierzchnię stosowany jest np. we Włoszech, Portugalii i Finlandii. 
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Literatura referencyjna: [7, BBL, 1990] [40, MAFF, 1998], [27, IKC Veehouderij, 1993],  
[195, EC, 1999] 

 

 

4.10.2. Programy ochrony wód gruntowych 
Opis: Składniki programu ochrony wód gruntowych jakie zastosowano w Irlandii to: 

• podatność obszaru na zanieczyszczenia tj. definicja źródeł wód gruntowych i zasobów (warstw 
wodonośnych), które łącznie definiują strefy ochronne wód gruntowych 

• reakcje miejsca lokalizacji na potencjalne działania zanieczyszczające, zależne od takich czynników 
jak zagrożenie (niebezpieczeństwo) i kategoria warstwy wodonośnej. 

Korzyści środowiskowe: Poprzez zdefiniowanie wrażliwości obszaru, można zabezpieczyć wody 
gruntowe przed zanieczyszczeniem przez N, P, K, zanieczyszczeniem mikrobami i metalami. Programy 
uważane są za narzędzia mogące skierować zadawanie nawozów (np. zalecane odległości dla stref 
wrażliwych) na mniej podatne obszary i zdefiniowanie właściwego zarządzania zadawaniem nawozów.  

Interakcje: Stosowanie programów ochrony wód gruntowych prawdopodobnie przyczynia się do 
ograniczania powierzchni obszarów, gdzie aplikacja nawozu organicznego jest dozwolona i przez to 
może prowadzić do zwiększenia poziomów produkcji nawozu ponad ilość, która mogła być dotychczas 
stosowana. Jeśli stosowane są programy ochrony wód gruntowych, równolegle powinno się rozwijać 
programy dotyczące możliwości przerobu nadwyżki nawozu organicznego, tak jak obróbkę na farmie, 
przedstawioną w Rozdziale 4.9. 

Zastosowalność: Programy ochrony wód gruntowych mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje 
potencjalne ryzyko ich zanieczyszczenia.  

Siła napędowa wdrażania: Programy które rozwinięto, opierają się na europejskim i krajowym 
prawodawstwie dotyczącym ochrony wód gruntowych.  

Farmy referencyjne: Programy ochrony wód gruntowych stosowane są w wielu hrabstwach Irlandii.  

Literatura referencyjna: [60, EPA, 1999] 

 

 

4.10.3. Zarządzanie zagospodarowaniem nawozów organicznych stosowane  
w Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Opis: Zarządzanie zagospodarowaniem nawozów organicznych bierze pod uwagę bilans składników 
odżywczych oraz programy ochrony wód powierzchniowych i gruntowych. Dotyczy to następujących 
aspektów: 

• aplikacji na odpowiednich obszarach 
• zdefiniowania i przestrzegania stref buforowych 
• właściwego czasu aplikacji 
• określenia zadawanej dawki. 

Kodeks praktyk zaleca opracowanie programu aplikacji i rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi 
zaplanowanymi etapami [44, MAFF, 1998]. W pierwszym etapie wybierane są odpowiednie obszary. 
Wyłącza się grunty, gdzie nawóz nie powinien być zadany w jakimkolwiek czasie, albo tam gdzie jest 
ryzyko wymycia, jak na (bardzo) stromych zboczach, a otoczenie jest wrażliwe na zapachy. Strefy 
buforowe powinny być zdefiniowane i przestrzegane, szczególnie dla uniknięcia zanieczyszczenia cieków 
wodnych, albo podwórza gospodarskiego. Powinno się stosować określone zasady, takie jak minimalna 
odległość (50 � 100 m) od źródeł, studni, czy odwiertów. Te odległości powiększają się kiedy źródła lub 
płytkie studnie zlokalizowane są w dole zbocza. 

W drugim etapie, ilość substancji odżywczych dostarczanych w nawozie musi zostać dostosowana do 
pojemności nawożonego pola i wymagań uprawianych roślin. Dawka nawozu (kg/ha) powinna zostać 
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dopasowana do wielkości dostępnego areału i wymagań uprawianego plonu (albo trawy), statusu 
nawozowego uprawianych roślin i innych zastosowanych nawozów organicznych i chemicznych.  
W większości sprawozdań zalecenia dotyczą wypłukiwania azotanów, a maksymalna zalecana dawka to 
250 kg N/ha/rok dla gruntów poza NVZ. Ta ilość może być niższa tam, gdzie ilości fosforu są 
czynnikiem ograniczającym. Celem właściwego czasu aplikacji jest późniejsze optymalne użycie 
dostępnych w nawozach składników odżywczych. Nawóz organiczny powinien być zadany w tak krótkim 
czasie jak to jest możliwe, przed maksymalnym wzrostem plonu, gdy pojawia się maksymalne 
zapotrzebowanie na składniki odżywcze. 

Trzeci etap to ocena ryzyka zanieczyszczeń z zadawania nawozu i skoncentrowanie się na 
minimalizowaniu wymywania. Obszarów z bardzo dużym ryzykiem wymywania (podtopione, z ciekami 
wodnymi, itp.) powinno się unikać. Sugerowane graniczne dawki zadawanego nawozu określono na  
50 m3/ha dla gnojowicy i 50 t/ha dla obornika (Wielka Brytania) dla gruntu o wysokim stopniu ryzyka. 
Dla drobiu zazwyczaj oznacza to 5 � 15 t/ha.  

Warunki pogodowe i okres wzrostu uprawy muszą być uwzględnione przy planowaniu aplikacji. 
Powinno się unikać stosowania nawozu organicznego w okresach kiedy jest zbyt sucho i wietrznie, tak 
jak w miesiącach letnich. Na pewnych obszarach, gdzie występują intensywne zimowe deszcze, gleba 
posiada ograniczoną możliwość pochłaniania i będzie się szybciej zagęszczać w tym okresie, dlatego 
bardziej sucha pora jest korzystniejsza. Nawóz organiczny nie powinien być stosowany na zmarzniętym  
i przykrytym śniegiem polu, na polach spękanych lub też polach drenowanych w czasie ostatniego roku.  

Dla zmniejszenia strat i uzyskania korzyści z nawożenia nawozem organicznym wysokiej jakości, 
powinien on być zastosowany tuż przed rozpoczęciem wzrostu uprawy. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
późna zimowo-wiosenna aplikacja zalecana jest dla maksymalnego wykorzystania azotu.  

Spośród wielu narzekań dotyczących nieprzyjemnych zapachów z farm, najwięcej dotyczy zadawania 
nawozu na polu. Dlatego przed zadaniem nawozu powinno się rozważyć następujące punkty: 

• nie zadawać nawozów wieczorami albo w weekendy (święta państwowe), gdy ludzie zazwyczaj 
przebywają w domu, chyba że jest to całkowicie konieczne 

• zwracać uwagę na kierunek wiatru w stosunku do domostw sąsiadów 
• unikać zadawania w warunkach wysokiej wilgotności i ciepła 
• stosować systemy zadawania, które minimalizują wytwarzanie pyłu lub drobnych kropel 
• stosować lekką uprawę ziemi w przeciągu 24 godzin po aplikacji nawozu organicznego.  

Korzyści środowiskowe: Planowanie aplikacji nawozu organicznego ogranicza emisje odorów, jak też 
straty składników odżywczych powodowane ich wypłukiwaniem oraz wymywaniem. 

Zastosowalność: Zarządzanie aplikacją nawozu organicznego może być stosowane bez jakichkolwiek 
ograniczeń i wymagań. Planowanie aplikacji nawozu organicznego powinno odgrywać rolę  
w planowaniu nowych jednostek jak też powinno uwzględniać wszystkie istniejące ograniczenia.  

Koszty: Uważa się, że zaplanowana aplikacja nawozu organicznego może raczej ograniczać, a nie 
generować koszty. Dzięki właściwemu planowaniu aplikacji można uniknąć wytoczenia spraw karnych 
przez sąsiadów i grzywien za zanieczyszczenie źródeł. 

Farmy referencyjne: Kilka farm w Wielkiej Brytanii i Irlandii stosuje �Kodeks dobrych praktyk� 
opisujący zagospodarowanie odpadów na farmach. 

Literatura referencyjna: [1, EPA, 1996; 2, EPA, 1996], [45, MAFF, 1998; 43, MAFF, 1998; 44; 
MAFF, 1998], [51, MAFF, 1999; 49, MAFF, 1999; 50, MAFF, 1999]. 

 

 

 

4.10.4. Systemy aplikacji nawozu organicznego 
Opis: Azot jest lepiej zabezpieczony podczas składowania i zadawania gnojowicy aniżeli w łańcuchu 
obróbki obornika. Aby zmniejszyć straty, które są największe podczas zadawania, stosuje się następujące  
systemy aplikacji gnojowicy (opisane w Rozdziale 2.7 z wyjątkiem wysokociśnieniowej iniekcji): 
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1. rozlewacz niskociśnieniowy 

2. rozlewacz pasmowy 

3. rozlewacz z redlicą stopkową 

4. aplikator (rowek otwarty) 

5. aplikator (rowek zamknięty) 

6. iniekcja wysokociśnieniowa 

7. urządzenia nawadniające  

8. inkorporacja.  

Techniki od 1 do 5 są to systemy rozlewania gnojowicy, które mogą być połączone z podciśnieniową lub 
ciśnieniową cysterną lub też systemem węży wleczonych, jak opisano w Rozdziale 2.7. Samonapędzające 
śmigłowe irygatory nie mogą być użyte z aplikatorami.  

Wysokociśnieniowa iniekcja została tutaj wspomniana, ale jak dotychczas nie zdobyto zbyt dużego 
doświadczenia i żadne szczegółowe informacje nie zostały podane. 

Inkorporacja jest techniką zawierającą natychmiastowe przyoranie nawozu organicznego, zadanego 
technikami 1 � 3 i wymaga dodatkowych maszyn. Inkorporacja może być wykonana z różnym 
wyposażeniem, takim jak brony talerzowe czy kultywatory, w zależności od typu gleby i warunków 
glebowych. Zazwyczaj inkorporacja wykonywana jest przez drugą osobę obsługującą pług, ale może to 
być również wykonane przez jedną osobę: w tym przypadku na nawiezionym polu (jeden pełen zbiornik) 
następuje inkorporacja, przed napełnieniem zbiornika. 

Inkorporacja może być także wykonywana przez bezpośrednią iniekcję lub przez wyposażenie do 
inkorporacji nabudowane na zbiorniku (patrz Rysunek 2.43).  

Podsumowanie charakterystyk (korzyści środowiskowe, interakcje, dane eksploatacyjne, zastosowalność, 
koszty) systemów dystrybucji gnojowicy (wyłączając irygację z powodu braku danych) przedstawiono  
w Tabeli 4.38, a kilka informacji załączono w tekście.  

Rozdział 2.7.3. opisuje następujące trzy główne typy rozrzutników, stosowanych do rozrzucania 
obornika: 

• rozrzutnik rotacyjny 
• rozrzutnik z wyładunkiem tylnym 
• rozrzutnik dwufunkcyjny 

Dwa ostatnie cechują się dużo lepszym działaniem w osiąganiu równomiernego rozrzutu. Dla redukcji 
emisji amoniaku z rozrzucanego obornika, ważnym czynnikiem nie jest technika rozrzucania, ale 
inkorporacja. 

Korzyści środowiskowe: Emisje różnią się w zależności od zawartości suchej masy w gnojowicy, 
przeważających warunków pogodowych, typu gleby i warunków plonowania.  

Interakcje: Energia potrzebna do transportu wozów asenizacyjnych będzie zależała od transportowanych 
ilości, warunków glebowych i nachylenia terenu. Ograniczenie strat amoniaku poprzez aplikację nie tylko 
redukuje emisje do powietrza i wód gruntowych, ale jednocześnie zwiększa ilość azotu pobieranego przez 
trawy i uprawy. Kilka raportów opisuje wiele technik zastosowanych do ograniczenia emisji z zadawania 
nawozu organicznego, które koncentrują się na ograniczaniu emisji N i amoniaku do powietrza.  

Dane eksploatacyjne: Patrz Tabela 4.38. Warunki otoczenia podczas aplikacji bardzo mocno oddziałują 
na osiągi technik. Redukcja emisji wzrasta ze wzrostem wsiąkania gnojowicy do gleby. Jest ono 
poprawiane poprzez rozcieńczanie gnojowicy lub przez usunięcie części stałych. Rozcieńczenie wymaga  
wody i powoduje zwiększenie objętości do wykorzystania, podczas gdy usunięcie frakcji stałych  
wymaga obróbki, w tym również frakcji płynnej.  
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Im wyższa dokładność aplikacji tym niższa powinna być zawartość suchej masy w gnojowicy, dlatego 
wymagane jest pocięcie albo choć częściowa separacja, zanim zastosuje się gnojowicę. 

Zastosowalność: Wiele czynników należy wziąć pod uwagę przed określeniem możliwości zastosowania 
każdej z technik. Te czynniki zawierają:  

• typ gleby i warunki (głębokość warstwy ornej, zawartość kamieni, wilgotność, warunki dojazdu) 

• topografię (nachylenie, wielkość pola, równość pola) 

• typ i skład nawozu mineralnego (gnojowica lub obornik) 

Pewne techniki są częściej stosowane od innych. Przy technikach 3 do 5 gnojowica jest dostarczana przez 
względnie wąskie rury, które nie są odpowiednie dla bardzo lepkiej gnojowicy, lub zawierającej bardzo 
dużą ilość materiału włóknistego (np. słoma), pomimo, że większość maszyn posiada dodatkowe 
urządzenia dla rozdrabniania i ujednoradniania gnojowicy. Techniki iniekcji potencjalnie są bardzo 
wydajne, ale nie sprawdzają się na płytkich, czy kamienistych, co może powodować uszkadzanie darni  
i zwiększać ryzyko erozji gleby. Wszystkie techniki można stosować na uprawianych glebach, ale 
inkorporacja jest ograniczona na trwałych użytkach zielonych. Także bezpośrednia inkorporacja na 
większą głębokość może dać negatywny efekt w postaci wypłukiwania azotanów do wód gruntowych. 

Badania dotyczące korzyści w postaci wielkości plonu nie były jednoznaczne i nie przyczyniły się do 
wyboru technik aplikacji. 

Dane eksploatacyjne: Obecnie w Holandii, technika inkorporacji nawozu organicznego w przeciągu  
4 godzin jest powszechnie stosowana. Dobre dopasowanie logistyki (pojemność wozu asenizacyjnego  
i zakres inkorporacji) jest bardzo ważnym czynnikiem dla uzyskania inkorporacji w przeciągu 4 godzin. 
W tym przykładzie w czasie załadunku zbiornika gnojowicą, osoba odpowiedzialna za inkorporację 
�nadgania� pracę. Powszechnie praktykuje się posiadanie dobrego planu logistycznego, na przykład  
w czasie zbioru zbóż lub innych upraw dobrą praktyką jest połączenie rozładunku kombajnu zbożowego 
lub innej maszyny żniwnej z transportem ziarna lub innego rodzaju plonu do magazynu w krótkim czasie 
[197, Holandia, 2002]. 

W niektórych krajach członkowskich, inkorporacja w przeciągu 4 godzin jest uważana za trudną do 
zorganizowania, ponieważ farmerzy zwykle nie posiadają wszystkich wymaganych maszyn 
mechanicznych i wystarczającego personelu. Muszą oni tym samym polegać na dostawcach usług, 
dlatego organizacja czasu wszystkich operacji nie jest całkowicie pod ich kontrolą.  

Koszty: Koszty inwestycyjne systemów zadawania nawozów organicznych różnią się istotnie  
w zależności od parametrów technicznych każdej z maszyn, czy posiadają hydrauliczne czy elektryczne 
sterowanie, pojedyncze czy podwójne osie, lub inne wyposażenie. Wozy asenizacyjne do gnojowicy 
skonstruowane pod kątem przyłączania dodatkowego wyposażenia, będą miały mocniejsze podwozie, 
albo specjalnie dopasowane wzmocnienia w porównaniu do typowych beczkowozów. 

Koszty inwestycyjne dla technik aplikacji innych od referencyjnych (rozlewacz) nie zawierają kosztów 
związanych z dodatkowym systemem transportu gnojowicy. Te ceny mogą różnić się znacznie i można 
dodać 13000 EUR lub więcej. Roczne koszty eksploatacyjne zależą od dawki na hektar i oparte były na 
wykorzystaniu firm zewnętrznych [9, UNECE, 1999] 

Siła napędowa wdrażania: Aplikacja było przedmiotem prac legislacyjnych, np. w Holandii wymagana 
jest inkorporacja podczas aplikacji (tj. w przeciągu 4 godzin) [197, Holandia, 2002]. 

Farmy referencyjne: Wszystkie techniki są stosowane w Europie. 

Literatura referencyjna: [9, UNECE, 1999] [10, Holandia, 1999] [49, MAFF, 1999; 51, MAFF, 1999] 
[197, Holandia, 2002]. 
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Aplikator Inkorporacja  
Cechy 

 
Rozlewacz 

 
Rozlewacz pasowy 

(węże wleczone) 

 
Redlice stopkowe 

 Otwarty rowek 
(płytki) 

Zamknięty rowek
(głęboki) 

Natychmiastowa 
< 4 godz. 

W ciągu kilku 
dni roboczych 

 
Ograniczenie emisji 

NH3 (%) 

 
Referencyjna 

30 (użytki zielone; trawa  
< 10 cm) 

30 (grunty uprawne) 

40 
(użytki zielone) 

60 
(użytki zielone) 

80 
głównie grunty 

uprawne i użytki 
zielone 

80 
grunt uprawny 

40 (gnojowica) 
60-70 (obornik świński) 
90 (pomiot drobiowy) 
(grunty uprawne) 

Zawartość s. m. Do 12 % Do 9 % do 6 % Do 6 % Do 6 % gnojowica i obornik gnojowica i obornik 

 
 
 

Zastosowalność 

 nachylenie (zbiorniki <15 %, 
wleczone <25%) nie dla 
gnojowicy lepkiej lub o 
dużej zawartości słomy, 
rozmiar i kształt pola, 
możliwość zastosowania w 
uprawach między rzędami 

nachylenie (zbiorniki 
<20 %, wleczone <30 
%) nie dla gnojowicy 
lepkiej, rozmiar i 
kształt pola, wysokość 
trawy około 8 cm 

nachylenie <12 %, 
większe ograniczenie 
dla typów i 
warunków 
glebowych, nielepka 
gnojowica 

nachylenie <12 %, 
większe ograniczenie 
dla typów i 
warunków 
glebowych, nielepka 
gnojowica 

 
 

tylko dla łatwo 
uprawialnych pól 

 
 

tylko dla łatwo 
uprawialnych pól 

Wymaga separacji 
albo cięcia 

nie do 6 % nie 
ponad 6 % tak 

tak tak tak   

Względny nakład 
pracy 

→→→ →→ →→ →→ →   

Równomierność 
nawożenia 

√ √ (prosty) 
√√√ (zaawansowany) 

√√√ √√√ √√√   

Uszkodzenie plonu √√ √√√ √√√ √√√ √√√   
Wskaźnik kosztów 

inwestycyjnych 
(103 EUR/10 m3) 

18,6 11,4 a) 11,4 a) 8,6 a) 21,4 a)   

Wskaźnik kosztów 
eksploatacyjnych 

(EUR/m3) b) 

b. d. 0,7 1,3 2,5 2,5 gnojowica świńska 1,05  
obornik świński 1,47 
pomiot od niosek 3,19 
pomiot od brojlerów 6,19

jak  
poprzednio 

a) tylko system aplikacji, wciąż wymagający dodatkowych kosztów transportu gnojowicy 
b) patrz uwagi w tekście 

Tabela 4.38. Charakterystyka czterech rożnych systemów aplikacji gnojowicy i technik inkorporacji 
[10, Holandia, 1998] [49, MAFF, 1999; 51, MAFF, 1999] [9, UNECE, 1999] 
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4.10.5. Niskodawkowy system nawadniania wodą zanieczyszczoną 
Opis: Za zanieczyszczoną wodę uważa się wszystką wodę z gospodarstwa zawierającą resztki z mycia 
(hale udojowe) lub z innych instalacji z podwórza gospodarstwa i posiadającą wysoki poziom BOD  
(1000 � 5000 mg/l). W Wielkiej Brytanii na farmach zanieczyszczona woda jest stosowana do 
niskodawkowego nawadniania jeśli tylko dostępne grunty się do tego nadają Stosowane są te same 
ograniczenia jak w zastosowaniu gnojowicy. 

W technice tej stosuje się zbiorniki osadowe lub laguny do gromadzenia brudnej wody, zanim zostaje ona 
przepompowana do gruntu. Cząsteczki mogą tu osiąść zabezpieczając system przed zatkaniem, albo 
frakcja stała może zostać usunięta mechanicznie. Następnie frakcja ta musi zostać zutylizowana.  

Woda jest pompowana ze zbiorników i za pomocą rurociągów dostarczana do zraszaczy lub 
przesuwanych irygatorów, które rozpryskują ją do gruntu.  

 
Rysunek 4.52. Przykład niskodawkowego systemu nawadniania [44, MAFF, 1998] 

 

Korzyści środowiskowe: Zaletą tego systemu jest unikanie wprowadzania brudnej wody do systemu 
ściekowego, lub przedostawania się jej do pobliskich wód gruntowych. Niskodawkowe nawadnianie 
może być wykonane zgodnie z limitami pojemnościowymi nawadnianej gleby i powinno być 
przeprowadzane zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego zarządzania nawożeniem (Rozdział. 4.10.3). 

Interakcje: Do działania systemu wymagana jest energia. Wymagana jest także dostateczna 
powierzchnia gruntu. Jednakże tym samym może to prowadzić do ograniczenia powierzchni gruntu 
dostępnej dla aplikacji gnojowicy. Podczas aplikacji może powstawać odór, dlatego warunki glebowe  
i pogodowe muszą być brane pod uwagę.  

Dane eksploatacyjne: System ten wymaga zabezpieczenia przelewowego zbiornika z wodą poprzez 
zwiększenie jego pojemności (w przypadku dużych opadów). Pompa musi być zaprojektowana dla 
wymaganego ciśnienia, zależnego od odległości od systemu spryskiwaczy i żywotności systemu. 
Pojemność jest różna i dostosowywana do średniej oczekiwanej objętości.  

Zastosowalność: zaleca się posiadanie wystarczającej ilości gruntu przylegającej do gospodarstwa, 
ponieważ unika się użycia długich rurociągów pokonujących duże odległości. System spryskiwaczy 
będzie musiał być regularnie przemieszczany, ażeby zabezpieczyć glebę przed zanieczyszczeniem. 
System wymaga regularnej konserwacji w celu uniknięcia zapychania rur i przeciwdziałaniu 
powstawaniu odoru z zalegających pozostałości w systemie. 
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Gospodarstwa referencyjne: szerokie zastosowanie w Wielkiej Brytanii 

Literatura referencyjna: (44, MAFF, 1998) 

 

 

 

4.11. Techniki redukcji emisji hałasu 
Przedstawiono ograniczone informacje o technikach zmniejszania emisji hałasu pochodzącego z farm 
produkcji zwierzęcej. Hałas wciąż jeszcze nie jest uważany za ważny środowiskowo czynnik, ale jego 
istotność może się zwiększać wraz ze wzrostem populacji środowiska wiejskiego (dotyczy to także 
odorów). Równocześnie rozważane jest zmniejszenie poziomów hałasu, uważanych za istotny czynnik 
w produkcji zwierzęcej, która wymaga cichego i spokojnego środowiska. 

Zasadniczo redukcję hałasu można osiągnąć poprzez: 

• planowanie działalności farmy na miejscu 
• stosowanie naturalnych barier 
• stosowanie cichego wyposażenia 
• stosowanie technicznych środków zapobiegawczych dla wyposażania (ograniczone) 
• stosowanie dodatkowych sposobów ograniczania hałasu. 

Wpływ działalności o potencjalnie wysokich poziomach hałasu może być istotnie zmniejszony poprzez 
unikanie pracy nocami i w weekendy. Należy unikać niepotrzebnego niepokojenia zwierząt podczas 
karmienia i przepędzania, jako że powoduje to wzrost poziomu hałasu. Jakkolwiek, obchodzenie się  
z ptakami jest mniej stresujące w ciemności, dlatego łapanie ptaków i ich późniejszy transport często są 
wykonywane w porze nocnej bądź wcześnie rano [183, NFU/NPA, 2001]. 

W systemach wentylacji należy, tam gdzie jest to możliwe, preferować cichobieżne wentylatory. 
Natężenie hałasu wzrasta wraz ze średnicą i prędkością obrotową wentylatora. Dla określonej średnicy 
niskoobrotowy wentylator jest cichszy niż wysokoobrotowy. 

W celu zmniejszenia emisji hałasu pochodzącego od maszyn i narzędzi, w pewnych przypadkach 
możliwe jest zastosowanie pasywnych środków zaradczych zmniejszających emisje (ekrany akustyczne, 
np. z bel słomy, które pochłaniają fale dźwiękowe). Tłumiki/urządzenia redukujące natężenie dźwięku  
w kanałach zużytego powietrza okazały się niewystarczające, ponieważ stały się one nieefektywne  
z powodu osadów kurzu.  

Potencjalne techniki sterowania bądź zmniejszania emisji hałasu, pochodzącego z różnych działalności na 
farmie, są opisane w dalszych rozdziałach. 

 

 

4.11.1. Kontrola hałasu pochodzącego z wentylatorów 
Opis: Wentylatory mogą być przyczyną skarg, tym bardziej, że zazwyczaj pracują one w większym lub 
mniejszym stopniu w sposób ciągły, zarówno w dzień jak i w nocy, w cieplejszych (letnich) miesiącach. 

 

Wybór systemu lub wyposażenia: 

Jedną z metodą eliminowania hałasu pochodzącego od wentylatorów jest zastosowanie systemów 
wentylacji naturalnej, łącznie z WNKA (Wentylacją Naturalną Kontrolowaną Automatycznie), co 
również daje korzyści w postaci oszczędności energii. Szeroki wachlarz czynników związanych  
z dobrostanem i produkcją wpływa na stosowanie systemów wentylacji naturalnej, ale nie są one 
uniwersalne do zastosowania w każdym przypadku. Problem z WNKA jest taki, że nie zapewnia ona 
precyzyjnej kontroli przepływu powietrza w budynku inwentarskim. 
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Wentylatory powinny być dobierane w celu minimalizowania hałasu. Nie powinno się stosować 
wysokoobrotowych wentylatorów z silnikami dwubiegunowymi, ponieważ są one hałaśliwe. Dodatkowo 
mniejsze średnice tych wentylatorów związane są z mniejszymi otworami nawiewnymi i przesłonami, co 
powoduje większe opory powietrza. Generalnie, im wolniejszy wentylator, tym mniej wytwarza hałasu. 
Szczególnie dla drobiu, otwory nawiewne i przesłony powinny być projektowane z wystarczającymi 
przekrojami, aby uniknąć niepotrzebnych spadków ciśnienia. 

W pewnych okolicznościach, hałas od wentylatorów może zostać ograniczony przez zastosowanie 
tłumków na wlotach. Właściwości powietrza wylotowego z budynków inwentarskich umożliwiają 
zastosowanie tej opcji jedynie w nadciśnieniowych systemach wentylacji, które nie są powszechnie 
stosowane. 

Projektowanie i konstrukcja: 

Istotnym czynnikiem jest miejsce zamontowania wentylatorów. Stosowanie niskoobrotowych 
wentylatorów wyciągowych na ścianach bocznych będzie efektywniejsze dla redukcji propagacji hałasu 
wewnątrz budynku aniżeli wentylatory zamontowane w dachach, ponieważ hałas może być lepiej 
pochłonięty przez strukturę budynku, ziemię czy też roślinność. 

Na fermach drobiu wentylatory niskoobrotowe mogą również ułatwić kontrolę zapylenia, ale mogą one 
być mniej efektywne w rozpraszaniu odorów, aniżeli wentylatory wysokoobrotowe. 

Występujące w systemie opory wpływają na wentylatory i wydajność systemów wentylacji. Instalacje 
wentylatorów powinny być projektowane z właściwymi przekrojami wlotów i wylotów, zapewniających 
optymalną wydajność. Właściwy projekt umożliwi zastosowanie w systemie wentylacji budynku 
minimalnej liczby wentylatorów. 

Przesłony wylotowe wentylatorów dają pewne możliwości redukcji hałasu. Powinny być one wykonane 
na sztywno: z drewna, prefabrykowanego plastikowego elementu budowlanego lub GRP. Powinno unikać 
się stosowania nieusztywnionych arkuszy blachy, które mogą wibrować. 

Parametry techniczne budynku wpływają na rodzaj hałasu. Narastanie hałasu w i dookoła budynku jest 
zdeterminowane jego własnościami absorpcyjnymi. Gładkie, odbijające powierzchnie powodują 
podnoszenie poziomu dźwięku poprzez jego wielokrotne odbicie. Dla odmiany powierzchnie szorstkie, 
takie jak bele słomy, pochłaniają dźwięki. 

Teren zalesiony i żywopłoty pochłaniają hałasy z budynków dla świń. Szeroki pas drzew będzie 
zmniejszać hałas, w tym ten generowany przez wiatr. Redukcja hałasu jest stosunkowo niska, bo wynosi 
około 2 decybele na 30 metrów plantacji. 

Środki operacyjne: 

Dla minimalnej wymaganej wentylacji budynków dla drobiu, niewielka liczba wentylatorów pracujących 
ciągle jest mniej uciążliwa niż duża ilość wentylatorów działających z przerwami, osiągających tę samą 
wydajność wymiany powietrza. Wzrost hałasu o 3 decybele w wyniku podwojenia liczby pracujących 
wentylatorów będzie bardzo istotny dla nocnych poziomów tła hałasu poniżej 30 decybeli.  

Korzyści środowiskowe: Patrz Tabela 4.39.  
 

Kategoria Środek zaradczy Efekt redukcji ( dB(A))
Techniczne  wentylacja naturalna  zróżnicowany 
 wentylatory cichobieżne  b. d. 
 zastosowanie tłumików b. d. 
Projektowanie i konstrukcja ściany o niskiej przepuszczalności dźwięku b. d. 
 bariera z żywopłotu/roślin 2 
Operacyjne mała liczba/praca ciągła 3 
b. d.: brak danych 

Tabela 4.39. Efekty redukcji hałasu dla różnych środków zaradczych 
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Interakcje: Zastosowanie cichobieżnych wentylatorów, założenia projektowe redukujące opory 
przepływu powietrza i założenia operacyjne (nieregularna praca) mogą obniżyć zużycie energii. Jednakże 
wolnoobrotowe wentylatory montowane w ścianach uważa się za mniej wydajne aniżeli wentylatory 
montowane w dachu, tak więc może być wymagana dodatkowa wydajność wentylacji. Ponadto 
stwierdzono, że niskoobrotowe wentylatory montowane w ścianach powodują powstawanie więcej 
odorów dookoła budynku aniżeli wentylatory montowane w dachu, z pierścieniami deszczowymi. 

Zastosowalność: Nowe chlewnie i kurniki powinny być analizowane już na poziomie projektowania pod 
kątem korzyści z kontroli hałasu poprzez stosowanie niskoobrotowych, montowanych w ścianach 
wentylatorów i barier akustycznych. Powinno się także rozważyć zastosowanie wentylacji naturalnej. 

Literatura referencyjna: [68, ADAS, 1999] i [69, ADAS, 1999] 

 
 
4.11.2. Obniżanie hałasu z okresowych prac na farmie 

Opis: Wiele czynności na farmie jest wykonywanych okresowo. Możliwości redukcji emisji hałasu  
z tych działalności zasadniczo zależą od właściwego rozkładu czasowego i precyzyjnego wyboru miejsca 
dla tych czynności. Te możliwości mają zastosowanie do następujących prac: 

Przygotowanie paszy: 

Urządzenia do mielenia i mieszania, służące przygotowaniu pasz na farmie, są źródłem hałasu. 
Odnotowano typowy zewnętrzny poziom hałasu 63 dB(A), szczególnie podczas mielenia. Rozdrabniacze 
są często zautomatyzowane, tak więc mogą one pracować podczas godzin nocnych, celem obniżenia 
kosztów eksploatacji, zużywając tańszą energię elektryczną przy obniżonej taryfie. Jeżeli powoduje to 
skargi, ta opcja powinna być ponownie rozważona. Może wystąpić potrzeba rozważenia umieszczenia 
rozdrabniacza i innego hałaśliwego wyposażenia w akustycznie odizolowanej przestrzeni lub budynku. 
Rozdrabniacze wykorzystujące raczej mechaniczny a nie pneumatyczny transport śruty są 
prawdopodobnie cichsze i zasadniczo bardziej wydajne energetycznie. 

Główne obiekty generujące hałas, takie jak rozdrabniacze bijakowe i przenośniki pneumatyczne, powinny 
pracować w czasie, gdy poziom hałasu tła jest uważany za najwyższy. 

Użycie wyposażenia do transportu paszy: 

Przenośniki pneumatyczne generują hałas o wysokim natężeniu. Hałas może być obniżony poprzez 
zmniejszenie długości rur zasilających, dlatego zainstalowana moc może być niższa. Systemy o niskiej 
wydajności pracujące dłużej prawdopodobnie generują mniejszy całkowity hałas aniżeli duże jednostki,  
o dużej wydajności.  

Przenośniki, włączając przenośniki ślimakowe, są najcichsze, gdy są w całości wypełnione 
transportowanym materiałem. Należy unikać pracy tych przenośników pracujących �na sucho�. 

Dostarczenie paszy: 

Wiele farm nie przygotowuje paszy na miejscu. Pasza dostarczana do farmy jest zazwyczaj 
transportowana pneumatycznie do silosów magazynowych. Hałas z urządzeń dostarczających paszę 
pochodzi z: 

• pojazdów poruszających się wewnątrz farmy 
• wyposażenia do transportu pneumatycznego. 

Wpływ tych źródeł hałasu może być zminimalizowany poprzez: 

1. ulokowanie zasobników paszy lub silosów do jej przechowywania w praktycznej odległości od 
zabudowań mieszkalnych i innych wrażliwych nieruchomości 

2. zlokalizowanie silosów magazynujących tak, aby ograniczyć ruch pojazdów dostarczających paszę 
wewnątrz farmy 

3. unikać długich odległości transportowych i zminimalizować liczbę skrętów rurociągów tak, aby 
osiągnąć maksymalną wydajność rozładunku (minimalizowanie czasu trwania hałasu). 
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Czynności związane z karmieniem w chlewniach: 

Poziomy hałasu w budynkach dla świń mogą być bardzo wysokie. Przykładowo zmierzono szczytowe 
poziomy hałasu rzędu 97 dB i więcej w czasie, gdy podekscytowane stado oczekiwało na pokarm. To 
podekscytowanie często związane jest z karmieniem ręcznym lub hałaśliwym działaniem 
przenośnikowych systemów dostarczania paszy w porze karmienia. Szczyty hałasu generowanego przez 
zwierzęta mogą być ograniczone poprzez stosowanie odpowiednich mechanicznych systemów zadawania 
paszy. Jeżeli pasza stadu jest zadawana ręcznie, to powinno ono być podzielone na małe grupy 
(odseparowane od innych grup) lub, jeśli hałas jest nieunikniony, stado powinno być karmione  
w okresach szczytowych poziomów tła hałasu. 

Stosowane karmniki powinny posiadać zsypnie, które można napełniać w innym czasie niż pora 
karmienia. Zsypnia jest następnie stale opróżniana o zaplanowanych porach karmienia, dlatego świnie nie 
doświadczają poprzedzających karmienie bodźców, wywołujących podekscytowanie i hałas. 

Bierne karmniki do karmienia �do woli� mogą być stosowane dla określonych klas inwentarza, przy 
czym znacznie zmniejszają one stres oraz minimalizują hałas. Dla nowych instalacji żywieniowych 
system taki powinien być rozważony jako preferowana opcja.  

W sytuacjach, gdy hałas towarzyszący karmieniu ciągle stanowi problem, podstawą jest, aby  
w sytuacjach gdy jest to możliwe do zastosowania w praktyce, wszystkie drzwi i inne główne otwory  
w budynkach dla świń były zamknięte w porze karmienia. 

 
Dostarczanie paliwa: 

Aby ograniczyć zjawisko hałasu powodowanych przez cysterny dostarczające paliwo, zbiorniki do 
przechowywania paliwa powinny być zlokalizowane w praktycznej, dużej odległości od wszelkiego typu 
posiadłości. Zlokalizowanie zbiorników do przechowywania paliwa w miejscach, gdzie budynki 
inwentarskie leżą pomiędzy magazynami gazu/oleju napędowego i innymi obiektami może zmniejszyć 
propagację dźwięków. 

 

Postępowanie z odchodami i gnojowicą na farmach świń: 

1. systemy usuwania odchodów często zawierają dużą liczbę zasuw na drodze zgarniania. Te zasuwy  
i inne elementy do których świnie mają dostęp, powinny być tak zaprojektowane i utrzymywane, aby 
świnie nie były w stanie hałasować zasuwami i ich oprzyrządowaniem 

2. zgarniane strefy gnojowe wewnątrz budynków powinny powodować mniejsze problemy, ponieważ 
hałas powodowany przez ciągnik jest związany z ich strukturą 

3. zgarniane obszary na zewnątrz budynków należy ograniczyć do minimum, aby zmniejszyć hałas 
powodowany zgarniaczem nabudowanym na ciągniku, operującym na zewnątrz 

4. obszary przechowywania gnojowicy i obornika najkorzystniej jest zlokalizować na końcu obiektu, jak 
najdalej od pobliskich domostw. Układ budynku powinien być, gdzie to jest możliwe, tak 
zorganizowany, aby miejsca napełniania zbiorników na gnojowicę były zlokalizowane na końcu 
budynków, daleko od granicy obiektu lub sąsiedniej posesji. Występuje tu efekt odległości  
i zmniejszenia natężenia dźwięków z budynku, gdzie następuje absorpcja i odbicie hałasu 

5. myjki ciśnieniowe i kompresory generują znaczny hałas i powinny być zazwyczaj używane wewnątrz 
budynku. Powinno się unikać ich stosowania na zewnątrz, np. do mycia pojazdów i w przypadku stref 
wrażliwych. O ile to tylko możliwe, maszyny powinny być myte pod zadaszeniem i w miejscach 
odległych od posesji i innych wrażliwych nieruchomości. 
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Obchodzenie się z odchodami na fermach drobiu: 

1. w czasie czyszczenia budynków dla drobiu występuje w nich hałas powodowany przez ładowacze. 
Ruch i manewrowanie ładowaczami napełniającymi przyczepy na zewnątrz budynku, powinien być 
tak zorganizowany, aby zminimalizować przemieszczanie się urządzeń. Jeżeli występuje dostateczny 
prześwit, przyczepy powinny być ładowane wewnątrz budynku 

2. zawsze należy zapewnić właściwą obsługę ładowaczy i ciągników. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na systemy wydechowe oraz tłumiki 

3. instruowanie oraz szkolenie personelu w obsłudze ładowaczy może istotnie zmniejszyć hałas 
pochodzący od tych maszyn 

4. przy nowych budynkach rozważyć ich orientację przestrzenną i zlokalizowanie, uwzględniając 
obchodzenie się z odchodami i produkowanym towarem, tak gdzie ma to zastosowanie, 
skoncentrować ruch maszyn na końcu budynku, w najdalszej odległości od innych nieruchomości, 
takich jak posiadłości mieszkalne 

5. w niektórych fermach produkujących jaja, odchody są transportowane bezpośrednio do oddzielnego 
budynku magazynowego. To umożliwia załadunek przyczep wewnątrz budynku 

6. przenośniki stosowane do transportu odchodów są źródłem hałasu, emitując piski i stuki. Powinny 
być one związane ze strukturą budynku na tyle, jak to tylko możliwe. Gdy przechodzą pomiędzy 
budynkami, długość transportu powinna być jak najkrótsza i powinno się rozważyć zabezpieczenie za 
pomocą barier absorbujących dźwięki, jak bale ze słomy lub bardziej trwałe panele. W pełni 
załadowane przenośniki redukują hałas i wibracje. Nie powinny one pracować puste 

7. myjki ciśnieniowe i kompresory generują znaczny hałas i powinny być zazwyczaj używane wewnątrz 
budynku. Powinno się unikać ich stosowania na zewnątrz, np. do mycia pojazdów, i w przypadku 
stref wrażliwych. O ile to tylko możliwe, maszyny powinny być myte pod przykryciem i w miejscach 
odległych od posesji i innych wrażliwych nieruchomości. 

 

Interakcje: Niektóre środki zaradcze uważane są również za przyczyniające się do redukcji 
zapotrzebowania na energię. 

Zastosowalność: W przypadku nowych farm, wiele lokalnych środków zaradczych można wykorzystać 
jako element lokalnego planowania. W tym wypadku powinno być to zrobione w oparciu o naturalną 
rzeźbę terenu. Przy istniejących systemach, przeniesienie działalności może być technicznie możliwe 
tylko dla niektórych z nich, ale przeniesienie dużych konstrukcji takich jak budynek dla zwierząt może 
być ograniczone, ponieważ to wymaga relatywnie dużych inwestycji. 

Działania zaradcze odnoszące się do rutyny pracy i rozkładu czasu mogą być zastosowane kiedykolwiek, 
zarówno dla nowych jak i funkcjonujących farm. 

Literatura referencyjna: [68, ADAS, 1999] i [69, ADAS, 1999] 

 

 

 

4.11.3. Zastosowanie barier dźwiękochłonnych 
Opis: Kontrola hałasu na miejscu może być osiągnięta za pomocą barier. Są one najbardziej efektywne 
dla dźwięku o wysokiej częstotliwości. Długa fala dźwiękowa i dźwięk o niskiej częstotliwości przejdą 
dookoła lub ponad barierą. Bariery muszą absorbować hałas, w przeciwny wypadku będzie on odbijany. 

Wały ziemne mogą być użyte w celu połączenia efektu bariery z absorpcją prze rośliny i mogą być 
użyteczne wzdłuż granic obiektów, w których utrzymywane są świnie. W celu zapewnienia wysokiej, 
efektywnej i tymczasowej bariery hałasu mogą być wykorzystane bele ze słomy, a to z powodu ich 
grubości i masy oraz absorbującej powierzchni. Bele te nie powinny być używane wewnątrz lub  
w pobliżu chlewni, gdzie mogą zwiększać zagrożenie pożarem, lub gdzie konsekwencje pożaru mogą 
stanowić zagrożenia dla świń lub pracowników farmy. Wysokie, trwałe ogrodzenia drewniane redukują 
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rozprzestrzenianie się hałasu. Mogą być one umieszczone na koronach wałów ziemnych, zwiększając 
całkowitą wysokość bariery. 

Korzyści środowiskowe: Osiągalna redukcja zależy od typu bariery. 

Zastosowalność: Bariery mogą być zastosowane w każdej sytuacji. Lokalne warunki będą wpływały na 
to, czy zastosowana będzie bariera typu ogrodzenia drewniane czy też wały ziemne. 

Literatura referencyjna: [68, ADAS, 1999] i [69, ADAS, 1999] 

 

 

 

 

4.12. Techniki obróbki i usuwania pozostałości innych niż odchody  
i padlina 

 
Rodzaje pozostałości które powstają przy intensywnym chowie zwierząt i sposoby ich traktowania 
opisano w Rozdziale 2.10. W raportach zarządzanie odpadami odnosi się do separacji pozostałości 
według kategorii, które mogą być powtórnie użyte, przerobione na farmie lub takie, których należy się 
pozbyć. Pozostałości które muszą być usunięte, mogą być później poddane separacji i obróbce na 
zewnątrz. Istotnym wymaganiem dla takiego zarządzania odpadami jest korzystny cenowo sposób 
gromadzenia i usuwania pozostałości. 

Odpady mogą być podzielone na dwie kategorie: 

• pozostałości ciekłe 
• pozostałości stałe. 

 

4.12.1. Obróbka pozostałości płynnych 
Odnośnie pozostałości płynnych, powszechną praktyką jest mieszanie wody odpadowej z gnojowicą, 
następnie obróbka bądź separacja i wykorzystanie poprzez niskodawkową irygację. Redukcja emisji  
z tych technik jest opisana w Rozdziale 4.10. 

W celu zredukowania ilości i szkodliwości wody odpadowej na farmie można wdrożyć kilka rodzajów 
działalności. Woda z opadów atmosferycznych z podwórza, zewnętrznych obszarów żywieniowych i płyt 
gnojowych powinna być gromadzona i zużyta. Przy określaniu objętości magazynowej dla gnojowicy  
i wody gnojowej, objętość wód opadowych przyjęta do obliczeń musi odpowiadać średnim opadom 
atmosferycznym i wymiarom rozpatrywanego obszaru, pomniejszone o straty z odparowania. 
Niezanieczyszczonej wodzie opadowej z dachów i dróg można, jako regułę, umożliwić lokalnie 
przenikanie do systemu drenażu bądź kanałów melioracyjnych. Należy rozważyć wszelkie możliwości 
dla powtórnego użycia (takie jak mycie), włączając gromadzenie i wydzielone przechowywanie. 

Zużyta woda z domostw i sanitacji (woda z mycia i kąpieli, zużyta woda z toalet i kuchni) mogą być 
odprowadzane poprzez lokalny system kanalizacyjny lub gromadzone i następnie wywożone lub też 
obrabiane inaczej (np. w oczyszczalni opartej na specjalnych roślinach) i następnie odprowadzane do wód 
powierzchniowych. 

Zużycie wody i akumulację wody odpadowej mogą być znacząco zredukowane poprzez szerokie 
stosowanie metod czyszczenia na sucho z późniejszym użyciem myjek ciśnieniowych. 

Tylko dopuszczenie do stosowania atestowanych środków czyszczących i środków dezynfekcyjnych 
może ograniczyć szkodliwość wody odpadowej. 
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4.12.2. Obróbka odpadów stałych 
 
Opis: Są różne sposoby usuwania stałych odpadów. Generalnie palenie pozostałości (opakowania  
i materiały plastikowe) na otwartej przestrzeni, chociaż wciąż dozwolone w wielu miejscach, nie jest 
uważane za techniką przyjazną środowisku. Spopielanie jest procesem trudnym do sterowania,  
a temperatura może nie osiągać poziomu niezbędnego dla właściwego spopielania, co może objawiać się 
emisją substancji związanych z niepełnym spalaniem (np. substancje rakotwórcze). Możliwą opcją jest 
spalanie pozostałości dla pozyskania energii do ogrzewania, jednak nie przedstawiono danych 
pozwalających na jej ocenę. Spalanie plastiku, gumy, opon i innych materiałów na otwartej przestrzeni 
powinno być zabronione. 

Zakopywanie lub gromadzenie na wysypisku pozostałości jest także szeroko praktykowane i może być 
krótkoterminową opcją, ale nie może służyć do tego celu w dłuższym okresie. Może wystąpić skażenie 
gleby i wód gruntowych, w zależności od charakterystyki spalanych pozostałości. Początkowe 
oszczędności mogą zamienić się w finansowe obciążenie, związane z oczyszczaniem i renowacją miejsca. 
Pozostałości, które są spalane zawierają materiały budowlane, takie jak azbestowo-cementowe płyty 
dachowe. 

Istnieje świadomość, że zarówno spalanie na otwartych przestrzeniach jak i zakopywanie mogą być 
jedynymi opcjami dla niektórych pozostałości przy braku zadowalających alternatywnych metod 
utylizacji. Przewiduje się, że te praktyki będą musiały się skończyć w związku z regulacjami 
środowiskowymi. 

Sugeruje się, że tak zwana Najlepsza Możliwa Opcja Środowiskowa (ang. BPEO) będzie wdrażana. 
Takie podejście podąża za strukturalną hierarchią odpadów (redukcja, powtórne użycie, odzysk, 
utylizacja) i wdraża zasady bliskości (obróbka odpadów tak blisko jak to możliwe) i zabezpieczenia 
(natychmiastowe zastosowanie środków zaradczych efektywnych ekonomicznie, zapobiegających 
degradacji środowiska). 

W tej strukturze przeanalizowano następujące opcje dotyczące farmy: 

• powtórne użycie pozostałości 
• kompostowanie pozostałości 
• odzysk energii. 

Powtórne użycie skupia się na opakowaniach wielokrotnego użycia bądź napełniania. Możliwości 
kompostowania na farmie pozostałości innych niż odchody wydają się bardzo ograniczone; najwięcej 
możliwości dotyczy wtórnych opakowań kartonowych. Odzysk energii dotyczy nowozainstalowanych 
palników olejowych, ale inne materiały mogą być wykorzystane wraz z noworozwijanymi technologiami 
odzysku energii. Techniki typowo stosowane na farmach intensywnej produkcji drobiu i świń nie zostały 
opisane. 

Korzyści środowiskowe: Wystąpią różne korzyści środowiskowe, ale zależą one od rodzaju pozostałości 
i sposobu ich obróbki. Możliwości powtórnego użycia, gromadzenie bądź centralny przerób będą 
redukowały konieczność spalania czy wywożenia odpadów na wysypisko bądź też ich składowania do 
czasu zbiórki (co może spowodować problemy takie jak odór czy skażenie gleby przez wymywaną ciecz). 

Zastosowalność: Przy stosowaniu opcji BPEO farmerzy będą zależni od dostępności odpowiedniej 
infrastruktury logistycznej do utylizacji nienadających się do powtórnego użycia odpadów, bądź odpadów 
które nie mogą być powtórnie wykorzystane na farmie. 

Brak informacji, niska świadomość i wysokie koszty wyposażenia powodują obecnie trudności  
w zastosowaniu w gospodarstwie sugerowanych technik obróbki odpadów. Stwierdzono, że potrzeba 
będzie znacznie więcej badań rozwojowych, aby zwiększyć tą zastosowalność. 

Koszty: Niektóre koszty związane są z zastosowanymi technikami obróbki. W szczególności spalanie  
i usuwanie pozostałości na wysypiska będzie musiało uwzględniać rosnące wymagania prawne, które 
podniosą koszty zastosowania i obsługi tych technik. 

 



Rozdział 4 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 281

 

Koszty innych sposobów usuwania bądź odzysku dotyczą: 

• gromadzenia i kosztów transportu 
• kosztów usuwania i odzysku 
• opłat związanych z wysypiskiem śmieci (jeśli jest to sposób usuwania). 

 

Koszty ponoszone przez rolnika będą zależeć od szeregu czynników dotyczących: 

• lokalizacji gospodarstwa i odległości od odpowiednich urządzeń 
• ilości odpadów 
• rodzaju i klasyfikacji odpadów 
• końcowej metody przerobu 
• zapotrzebowania rynku na surowce wtórne. 

 

Siła napędowa wdrażania: Przewiduje się, że odpady rolnicze w coraz większym stopniu będą uważane 
za odpady przemysłowe. Wymagania przedstawione w różnych dyrektywach dotyczących odpadów, takie 
jak EU Landfill Directive (Dyrektywa UE dotycząca wysypisk) i Waste Incineration Directive 
(Dyrektywa dotycząca spalania odpadów) będą znacząco wpływały na zmianę sposobów obróbki 
odpadów rolniczych. 

Uważa się, że inne siły wywołujące zmiany w obróbce odpadów to żądania detalistów i konsumentów, 
rosnąca świadomość społeczna dotycząca wpływu produktów na środowisko i zdrowie ludzkie, rosnące 
koszty utylizacji i rozwój dyrektyw UE stosujących zasadę �kto zanieczyszcza ten płaci�. 

Literatura referencyjna: Najwięcej informacji można znaleźć w angielskim raporcie przedstawiającym 
drogi do zrównoważonego zarządzania odpadami rolniczymi [147, Bragg S i Davies C, 2000]. 
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5. NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI 
 

Dla zrozumienia tego rozdziału i jego zawartości, uwaga czytelnika powinna być skierowana na 
przedmowę tego dokumentu, a w szczególności piątą sekcję przedmowy: �Jak rozumieć i stosować ten 
dokument�. Techniki i związane poziomy emisji i/lub konsumpcji oraz zakres poziomów przedstawione 
w tym rozdziale oceniane są poprzez proces zapętlania, zawierający następujące kroki: 

• identyfikację kluczowych czynników środowiskowych dla sektora: emisje amoniaku do powietrza, 
emisje azotu i fosforu do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz związane aspekty 
środowiskowe takie jak emisje odoru, pyłu oraz zużycie energii i wody  

• sprawdzenie technik najodpowiedniejszych do rozwiązania tych kluczowych zagadnień 
• identyfikację najbardziej wydajnych środowiskowo poziomów, na bazie danych dostępnych w Unii 

Europejskiej i na świecie. Charakterystyka tego sektora jest taka, że kilka parametrów jest rutynowo 
monitorowanych pod względem emisji do środowiska. Zazwyczaj poziom amoniaku wykorzystywany 
jest jako mierzalny wskaźnik do oceny efektywności techniki. Przy ocenie BAT, Techniczna Grupa 
Robocza (TWG) rozważała wiele innych potencjalnych wpływów środowiskowych, wykorzystując jej 
opinię ekspercką, gdy dane nie były dostępne  

• sprawdzenie warunków, w których te poziomy wydajności osiągnięto; takie jak koszty, interakcje  
i główne siły napędowe zaangażowane we wdrażanie tych technik 

• wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) i związanych poziomów emisji i/lub konsumpcji dla 
tego sektora w ogólnym sensie, zgodnie z Artykułem 2(11) i Aneksem IV Dyrektywy. 

Opinia ekspertów Europejskiego Biura IPPC i właściwa Techniczna Grupa Robocza odgrywały kluczową 
rolę w każdym z tych kroków i w sposobie w jaki informacje są tutaj przedstawione. 

Na bazie tej oceny, techniki i tak dalece jak to możliwe poziomy emisji i konsumpcji związane  
z zastosowaniem BAT są przedstawione w tym rozdziale tak, aby były uznane za właściwe dla sektora  
w całości, a w wielu przypadkach odzwierciedlały aktualną wydajność konkretnych instalacji z tego 
sektora. Tam gdzie prezentowane są poziomy emisji lub konsumpcji �związane z najlepszymi dostępnymi 
technikami�, należy uznać, że przedstawiają one wydajność środowiskową, której można oczekiwać  
w wyniku aplikacji w tym sektorze opisanych technik, a w sektorze opisywanych technik świadome 
powiązanie równowagi kosztów i zalet właściwych dla definicji BAT. Jakkolwiek nie są one granicznymi 
wartościami ani dla emisji ani dla konsumpcji i nie powinny być za takie uznawane. W niektórych 
przypadkach jest technicznie możliwe uzyskanie niższych poziomów emisji lub konsumpcji, ale 
w wyniku uwzględnienia poniesionych kosztów lub interakcji, techniki te nie są uważane za BAT dla 
sektora jako całości. Takie poziomy mogą być uważane za usprawiedliwione w wielu konkretnych 
przypadkach, gdy występują szczególne siły napędowe. 

Poziomy emisji i konsumpcji związane z zastosowaniem BAT muszą być przedstawiane razem ze 
wszystkimi wyszczególnionymi warunkami referencyjnymi (np. okresy uśrednienia). 

Pojęcie �poziomy związane z BAT� opisane powyżej powinno być rozróżniane od pojęcia �osiągalnego 
poziomu� użytego gdziekolwiek w tym dokumencie. Tam gdzie poziom jest opisany jako �osiągalny� 
używając określonej techniki albo kombinacji technik, powinno się zrozumieć, że można oczekiwać 
osiągnięcia poziomu w dłuższym okresie czasu, w dobrze utrzymanej i użytkowanej instalacji lub 
procesie stosującym te techniki. 

Dane dotyczące kosztów przedstawiono razem z opisem technik prezentowanych w poprzednim 
rozdziale, o ile były dostępne. Daje to przybliżony wskaźnik dotyczący wielkości wymaganych kosztów. 
Jednakże aktualny koszt zastosowania techniki w dużym stopniu będzie zależeć od określonej sytuacji, 
uwzględniającej na przykład podatki, opłaty i parametry techniczne instalacji. 
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Nie jest możliwa w pełni ocena tak lokalnie specyficznych czynników w tym dokumencie. Przy braku 
danych dotyczących kosztów, wnioski dotyczące ekonomicznej zasadności techniki wyciągane są na 
podstawie obserwacji istniejących instalacji. 

Zamierzone jest, że główne BAT w tym rozdziale są punktem odniesienia w którym dokonuje się oceny 
bieżących wydajności istniejących instalacji albo ocenę propozycji nowych instalacji. W ten sposób będą 
one pomagać w określaniu właściwych, opartych na BAT warunków dla instalacji lub w ustanawianiu 
ogólnych wiążących przepisów zgodnych z Artykułem 9(8). Przewiduje się, że nowe instalacje powinny 
być zaprojektowane do wydajności na poziomie głównych BAT lub wyższym od przedstawianych tutaj. 
Uważa się także, że istniejące instalacje mogą zmierzać w kierunku głównych poziomów BAT albo być 
lepsze, zgodne z techniczną i ekonomiczną zastosowalnością tych technik w każdym przypadku. 

Pomimo, że BREF nie jest ustanowiony jako wiążące prawnie standardy, ma on za zadanie dać 
informacje dla poradnictwa przemysłowego, krajów członkowskich i społeczności na temat osiąganych 
poziomów emisji i konsumpcji przy stosowaniu określonych technik. Zastosowanie technik i właściwe 
wartości limitów w jakimkolwiek szczególnym przypadku powinny być zdeterminowane, biorąc pod 
uwagę cele Dyrektywy IPPC i uwarunkowania lokalne. 

W celu uzupełnienia tego ogólnego wprowadzenia, poniższe paragrafy wprowadzają zagadnienia 
specyficzne dla tego sektora, ocenę BAT i dadzą wskazówki jak interpretować ten rozdział. 

Podstawowy wpływ środowiskowy odnosi się do emisji amoniaku do powietrza, azotu i fosforu do gleby, 
wód powierzchniowych i gruntowych i podchodzi z odchodów zwierzęcych. Środki zaradcze obniżające 
te emisje nie są ograniczone tylko do przechowywania, obróbki lub stosowania powstających odchodów, 
ale stanowią środki w całym łańcuchu zdarzeń, włączając w nie również kroki obniżające produkcję 
odchodów. Początkiem jest właściwe utrzymanie i żywieniowe środki zaradcze, następnie obróbka  
i przechowywanie odchodów, a w końcu aplikacja na polu. W celu zachowania korzyści ze środków 
podjętych na początku łańcucha, traconych w wyniku złego późniejszego obchodzenia się z odchodami 
na końcu łańcucha, ważne jest stosowanie koncepcji BAT.  

Koncepcja BAT dla farm zawsze oznacza stosowanie dobrej praktyki rolniczej i zasad żywieniowych 
łącznie z BAT w projektowaniu systemu utrzymania. Dodatkowo BAT może być także użyteczny  
w redukcji zużycia wody i energii. Przechowywanie odchodów i ich przetwarzanie w gospodarstwie są 
źródłem emisji, gdzie zastosowanie BAT może prowadzić do znaczącej redukcji tych emisji. Nawet po 
zastosowaniu żywieniowych środków zaradczych i przetworzeniu odchodów na farmie wciąż pozostają 
odchody (tj. przerobiony nawóz), który jest zazwyczaj zadany na polu. Dla tego typu działalności BAT 
zawiera narzędzia zarządzania i wyboru wyposażenia. W wyniku zróżnicowania lokalnego klimatu w UE, 
połączonego z lokalnymi preferencjami żywienia i tuczu zwierząt, występują pewne wątpliwości czy też 
techniki utrzymania dobrze rozwinięte w jednym kraju będą tak samo dobre i efektywne w innym. Jest 
rzeczą oczywistą dla tego sektora, że wiele systemów utrzymania jest rozwijanych i testowanych w 
poszczególnych krajach, a nie były oceniane poza nimi. Mogłoby być naukowo nieuzasadnione 
ocenianie, że niektóre techniki mogą osiągać takie same wydajności we wszystkich krajach Unii. 

Charakterystyczne dla tego sektora jest to, że projektowanie i eksploatacja systemów utrzymania jest 
podstawową techniką, która także przyczynia się do stanu środowiska. Modernizacja istniejących 
budynków przy obecnie stosowanym systemie chowu umożliwia zastosowanie nowych technik. Zmiana  
z jednego systemu chowu na inny zwykle oznacza całkowitą zmianę systemu, ale zazwyczaj wymagane 
będą niewielkie zmiany w budynkach, w których nowy system będzie zainstalowany. Zazwyczaj system 
utrzymania jest inwestycją długoterminową i jako taki musi być rozważany, kiedy ustalane są priorytety 
wprowadzenia BAT. 

W ramach wymiany informacji podgrupa TWG opracowała metodykę oceny BAT w systemach 
intensywnej produkcji zwierzęcej (patrz Aneks 7.7). 
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Ta metodyka powinna być rozważona jako pierwsze podejście do identyfikacji BAT w sensie ogólnym. 
Ta metodyka została zastosowana tak szeroko jak to możliwe, w celu wyciągnięcia wniosków 
dotyczących BAT, przedstawionych w tym rozdziale. 

Następujące okoliczności podtrzymują ocenę technik:  

• ograniczona liczba dostępnych danych 
• respektowanie aspektów1 dobrostanu zwierząt, ale z położeniem nacisku na ocenę stanu środowiska 
• koszty inwestycyjne są jedynie w ograniczonym stopniu oceniane; roczne koszty eksploatacyjne 

powinny dostarczyć więcej informacji jako, że z reguły zawierają koszt amortyzacji. Koszty nie 
zawsze były opisane lub jasno określone. Te braki wykluczały pełną ocenę finansów 

• dodatkowe wymagania w zakresie energii i robocizny do obsługi systemu powinny być do 
zaakceptowania, jeśli technika jest proponowana jako BAT. 

W następnych trzech rozdziałach tej części (Sekcje 5.1 � 5.3) opisane są wnioski związane z BAT 
dotyczące intensywnego chowu świń i drobiu. Sekcja 5.1 dotyczy ogólnych wniosków związanych  
z BAT na temat dobrej praktyki rolniczej, która jest zazwyczaj stosowana w obydwu sektorach świń  
i drobiu. Sekcja 5.2 opisuje ogólne wnioski BAT dla świń, a Sekcja 5.3 dla drobiu. Obydwie Sekcje 5.2  
i 5.3 mają taką samą strukturę opisującą BAT dotyczące: 

• technik żywienia 
• emisji gazowych z budynków 
• wody 
• energii 
• przechowywania odchodów 
• przetwarzania odchodów na farmie i 
• technik aplikacji nawozu 

 

 

 

5.1. Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie świń i drobiu 
 

Dobra praktyka rolnicza jest zasadniczą częścią BAT. Chociaż trudno jest określić korzyści 
środowiskowe w warunkach redukcji emisji albo redukcji zużycia energii i wody, jest oczywiste, że 
rzetelne zarządzanie farmą będzie miało udział w poprawie stanu środowiska przy intensywnym chowie 
drobiu i świń. 

Dla poprawy ogólnej jakości środowiska przy intensywnym chowie inwentarza, BAT zaleca: 

• opracowanie oraz wdrożenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników 
gospodarstw (Rozdział 4.1.2) 

• przechowywanie zapisów zużycia wody i energii, ilości paszy, odpadów i aplikacji do gleby nawozów 
organicznych i nieorganicznych (Rozdział 4.1.4) 

• posiadanie procedury awaryjnej stosowanej przy niezaplanowanej emisji i innych zdarzeniach 
(Rozdział 4.1.5) 

• wprowadzenie programu napraw i utrzymania zapewniającego, że struktury i wyposażenie są  
w dobrym stanie a pomieszczenia utrzymane są w czystości (Rozdział 4.1.6) 

• planowanie we właściwy sposób czynności takich jak dostarczanie materiałów i zagospodarowanie 
produktów i odpadów (Rozdział 4.1.3) 

• planowanie właściwego zadawania nawozów organicznych na polach (Rozdział 4.1.3) 
 

 
 

1 Prawodawstwo wspólnotowe w szczególności zakazuje utrzymywania zwierząt w permanentnych ciemnościach 
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Szczegółowe wnioski BAT dotyczące właściwego stosowania nawozu organicznego na polach 
przedstawiono poniżej. 

Dyrektywa Azotanowa zaleca minimalne warunki aplikacji nawozu na polu w celu zapewnienia 
podstawowego poziomu ochrony wszystkich wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu i dodatkowe 
warunki stosowania nawozu organicznego we wrażliwych strefach. Nie wszystkie warunki w tej 
dyrektywie odnoszą się do tego dokumentu ze względu na brak danych, ale jeżeli się odnoszą, TWG 
zgadza się by BAT w obszarze aplikacji był jednakowo ważny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
wyznaczonych stref wrażliwych. 

Występują różne stadia w procesie, od wstępnej produkcji odchodów do przerobu i końcowej aplikacji na 
polach, gdzie emisja może być zredukowana i/lub kontrolowana. Różne techniki będące BAT, które 
mogą być stosowane w różnych etapach procesu przedstawiono poniżej. Zasady BAT oparte są na 
realizacji wszystkich czterech następujących działań: 

• stosowaniu żywieniowych środków zaradczych  
• bilansowaniu odchodów, które przeznaczone są do aplikacji na dostępnych gruntach, 

uwzględniającym wymagania roślin, a także, jeśli są stosowane, innych nawozów 
• zarządzaniu aplikacją nawozów organicznych 
• użyciu tylko technik będących BAT dla aplikacji nawozów organicznych na gruntach i - jeśli ma to 

zastosowanie - ich całkowita realizacja 

Te zasady są w szczegółach opisane poniżej. 

BAT (Najlepszą Dostępną Techniką) jest stosowanie żywieniowych środków zaradczych u źródła 
poprzez żywienie świń i drobiu niższymi ilościami składników pokarmowych; patrz Rozdział 5.2.1  
i 5.3.1. 

BAT jest minimalizowanie emisji z odchodów do gleby i wód gruntowych poprzez bilansowanie ilości 
nawozów organicznych z przewidywanymi wymaganiami roślin (azot, fosfor i dostarczenie roślinom 
minerałów z gleby i z nawożenia). Dostępne są różne narzędzia do bilansowania całkowitego poboru 
składników żywieniowych przez glebę i rośliny z całkowitym nakładem składników pokarmowych  
w nawozie organicznym, takie jak bilans składników odżywczych gleby lub określenie liczby zwierząt na 
dostępny areał. 

BAT jest uwzględnienie charakterystyk gruntów przewidzianych do nawożenia nawozem organicznym; 
w szczególności warunków glebowych, typu gleby i nachylenia powierzchni, warunków klimatycznych, 
opadów i irygacji, użytkowania gleby i praktyk rolniczych, włączając systemy zmianowania roślin. 

BAT jest redukowanie zanieczyszczeń wody, przez wykonywanie w szczególności: 

• niestosowania nawozu organicznego na polu gdy jest ono: 
• wysycone wodą 
• zalane 
• zmrożone 
• pokryte śniegiem 

• niestosowania nawozu organicznego na stromych zboczach 
• niestosowania nawozu organicznego na polach przylegających do cieków wodnych (pozostawiając 

nieuprawiony pas gleby) i 
• zadawania nawozu organicznego bezpośrednio przed okresem największego wzrostu upraw, gdy 

występuje największy pobór składników pokarmowych. 

BAT jest zarządzanie aplikacją nawozu organicznego, aby ograniczyć niedogodności związane z odorem 
przy prawdopodobieństwie jego wpływu na sąsiadów, w szczególności poprzez: 

• zadawanie nawozu organicznego w dzień, kiedy jest prawdopodobne, że ludzie są poza domem oraz 
jego unikanie w dni wolne od pracy 

• zwrócenie uwagi na kierunek wiatru w stosunku do domostw sąsiadów. 
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Odchody mogą być obrabiane celem ograniczenia emisji odorów, co pozwala na późniejszą większą 
elastyczność w określaniu odpowiednich miejsc i warunków atmosferycznych dla aplikacji na polu. 

BAT-y dotyczące wyposażenia do zadawania nawozu organicznego od świń i drobiu są omówione 
odpowiednio w Rozdziale 5.2.7 i Rozdziale 5.3.7. 
 

 

 

5.2. Intensywny chów świń 
BAT dotycząca poprawy stanu środowiska przy intensywnym utrzymywaniu zwierząt opisana jest  
w Rozdziale 5.1 �Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie świń i drobiu�. 

 

5.2.1. Techniki żywienia 
Profilaktyczne metody będą redukowały ilość składników odżywczych wydalanych przez zwierzęta i tym 
samym redukowały potrzebę stosowania środków naprawczych w późniejszym etapie cyklu 
produkcyjnego. Najlepiej jest tym samym stosować kolejne BAT-y żywieniowe przed BAT-ami 
związanymi z późniejszymi etapami produkcji. 

Zarządzanie żywieniem koncentruje się na doborze pokarmu bardziej zbliżonego do wymagań 
żywieniowych zwierząt w różnych okresach produkcji, tym samym obniżając ilość wydalonych  
z odchodami składników odżywczych. 

Żywieniowe środki zaradcze dotyczą szerokiego spektrum technik, które mogą być wdrożone 
indywidualnie lub równocześnie tak, aby osiągnąć najwyższą redukcję wydalania składników 
pokarmowych. 

Żywieniowe środki zaradcze dotyczą żywienia fazowego, opracowywania diet na bazie  
strawnych/dostępnych składników, stosowania niskobiałkowych, uzupełnionych aminokwasami diet 
(patrz Rozdział 4.2.3) i stosowania diet o niskiej zawartości fosforu uzupełnionych fitazą (patrz Rozdział 
4.2.4) i/lub wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów żywieniowych (patrz Rozdział 4.2.5). Ponadto 
stosowanie dodatków żywieniowych, opisanych w Rozdziale 4.2.6 może zwiększyć efektywność 
żywienia, a tym samym poprawić wchłanianie składników odżywczych i zmniejszyć ilości składników 
pokarmowych przenikających do odchodów. 

Pozostałe techniki są obecnie badane (np. żywienie w zależności od płci, dalsze redukcje dietetycznych 
zawartości białka i/lub fosforu) i mogą być one dostępne w przyszłości. 

 

5.2.1.1. Techniki żywieniowe stosowane dla ograniczenia wydalania azotu 
Stosowanie żywieniowych środków zaradczych jest BAT. 

Tak długo jak azot, a w konsekwencji azotany i wydzielany amoniak są brane pod uwagę, zasadą BAT 
jest żywienie zwierząt następującymi po sobie dietami (żywienie fazowe) z niższymi zawartościami 
białka surowego. Te diety wymagają uzupełnienia przez dostarczenie aminokwasów z odpowiednich 
dodatków żywieniowych i/lub aminokwasów przemysłowych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan, 
patrz Rozdział 4.2.3) 

Redukcja zawartości białka surowego o 2 do 3 % (20 do 30 g/kg paszy) może być osiągnięta w zależności 
od rasy/genotypu i aktualnego punktu startowego. Osiągnięte zakresy zawartości białka surowego są 
przedstawione w Tabeli 5.1. Wartości w tabeli są tylko wskaźnikowe, ponieważ między innymi będą one 
zależeć od ilości energii zawartej w paszy. Tym samym może wystąpić potrzeba dostosowania poziomów 
do warunków lokalnych. Badania nad stosowaniem żywienia w przyszłości prowadzone są w wielu 
krajach członkowskich i mogą zapewnić dalsze możliwe redukcje, w zależności od efektów zmian  
w genotypach. 
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Grupa zwierząt Fazy Zawartość białka 
surowego (% w paszy) Uwagi 

Prosię  < 10 kg 19 � 21  
Warchlak < 25 kg 17,5 � 19,5 

25 � 50 kg 15 � 17 Tucznik 
50 � 110 kg 14 � 15  

ciąża 13 � 15 Maciora 
karmienie 16 � 17 

Odpowiednio zbilansowana 
pasza i dostarczenie 
strawnych aminokwasów  

 

Tabela 5.1. Orientacyjne poziomy białka surowego w paszy dla świń, zgodnej z BAT  

 

5.2.1.2. Techniki żywieniowe stosowane dla ograniczenia wydalania fosforu 
Stosowanie żywieniowych środków zaradczych jest BAT. 

Tak długo jak fosfor jest brany pod uwagę, zasadą BAT jest żywienie zwierząt następującymi po sobie 
dietami (żywienie fazowe) z niższą całkowitą zawartością fosforu. Te diety wymagają uzupełnienia przez 
dostarczenie wysokostrawnego fosforu nieorganicznego i/lub fitazy w celu dostarczenia wystarczającej 
ilości strawnego fosforu. 

Redukcja zawartości fosforu o 0,03 do 0,07 % (0,3 do 0,7 g/kg paszy) może być osiągnięta w zależności 
od rasy/genotypu i aktualnego punktu startowego poprzez zastosowanie wysokostrawnego 
nieorganicznego fosforu i/lub fitazy w paszy. Osiągnięte zakresy zawartości fosforu są przedstawione  
w Tabeli 5.2. Wartości w tabeli są tylko wskaźnikowe, ponieważ między innymi będą one zależeć od 
ilości energii zawartej w paszy. Tym samym może wystąpić potrzeba dostosowania poziomów do 
warunków lokalnych. Badania nad stosowaniem żywienia w przyszłości prowadzone są w wielu krajach 
członkowskich i mogą zapewnić dalsze możliwe redukcje, w zależności od efektów zmian w genotypach. 

 

Grupa zwierząt Fazy Zawartość fosforu 
(% w paszy) Uwagi 

Prosię  < 10 kg 0,75 � 0,85 
Warchlak < 25 kg 0,60 � 0,70 

25 � 50 kg 0,45 � 0,55 Tucznik 
50 � 110 kg 0,38 � 0,49 

ciąża 0,43 � 0,51 Maciora 
karmienie 0,57 � 0,65 

z optymalną zawartością 
fosforu wysokostrawnego 
przez stosowanie 
wysokostrawnych 
nieorganicznych fosforanów 
pasowych i/lub fitazy  

Tabela 5.2. Orientacyjne poziomy fosforu w paszy dla świń, zgodnej z BAT 

 
 
5.2.2. Emisje z chlewni do atmosfery 
Podczas oceny systemu utrzymania należy zwrócić uwagę na kilka ogólnych punktów, które wynikają ze 
szczegółowego opisu BAT, dotyczącej loch luźnych i prośnych, warchlaków/tuczników, loch karmiących 
i prosiąt. 

Rozwiązania mające na celu redukcje emisji amoniaku z systemów utrzymania świń są przedstawione  
w Rozdziale 4 i oparte są o kilka lub o wszystkie następujące zasady: 

• redukcję powierzchni emitującej odchodów 
• usuwanie odchodów (gnojowicy) z kanału gnojowego do zewnętrznego zbiornika 
• stosowanie dodatkowej obróbki, takiej jak napowietrzanie, w celu uzyskania cieczy do spłukiwania 
• chłodzenie powierzchni odchodów 
• używanie powierzchni (np. rusztów i kanałów gnojowych) gładkich i łatwych do czyszczenia 
 



Rozdział 5 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 288

W konstrukcji podłóg rusztowych stosowany jest beton, stal i plastik. Generalnie mówiąc, przy tej samej 
szerokości rusztu, odchody spadające na powierzchnię rusztów betonowych pozostają na nich dłużej, 
zanim trafią do kanału gnojowego, niż gdy używane są ruszty metalowe lub plastikowe, co ma związek  
z wyższą emisją amoniaku. Warto zauważyć, że w niektórych krajach członkowskich metalowe ruszty nie 
są dozwolone. 

Systematyczne usuwanie odchodów poprzez spłukiwanie za pomocą gnojowicy może powodować piki 
emisji odoru przy każdym spłukiwaniu. Spłukiwanie wykonuje się najczęściej dwukrotnie w ciągu dnia; 
rano i po południu. Te szczyty emisji odorów mogą być uciążliwe dla sąsiadów. Dodatkowa obróbka 
gnojowicy wymaga także nakładów energii. Interakcje były wzięte pod uwagę podczas definiowania 
BAT w różnych rozwiązaniach systemów utrzymania. 

Przewiduje się, że stosowanie ściółki będzie się zwiększać w krajach Unii z powodu rosnącej 
świadomości dotyczącej dobrostanu zwierząt. Ściółka może być stosowana w połączeniu  
z (automatycznie kontrolowanym) systemem naturalnej wentylacji, w którym ściółka chroni zwierzęta 
przed niskimi temperaturami, i dlatego system ten wymaga mniejszych nakładów energii na wentylację  
i ogrzewanie. Systemy ściółkowe dopuszczają podział kojca na strefę gnojową (bez ściółki) i ścielony 
obszar posadzki pełnej. Wiadomym jest, że świnie nie zawsze używają tych stref we właściwy sposób  
tj. oddają odchody na powierzchni ścielonej i używają rusztów lub powierzchni kanałów gnojowych do 
leżenia. Jakkolwiek projekt kojca może wpływać na zachowania świń, także odnotowuje się, że  
w rejonach z ciepłym klimatem może być niemożliwe zapobieżenie oddawaniu odchodów i leżeniu świń 
w niewłaściwych strefach. Argumentem za tym jest to, że system dla świń w pełni ścielony nie daje 
możliwości ochłodzenia się przez leżenie na niezaścielonej podłodze.  

Całkowita ocena systemów ściółkowych powinna zawierać dodatkowe koszty na dostarczenie ściółki  
i usuwanie obornika a także możliwe konsekwencje emisji z przechowywanego obornika i jego 
rozrzucenia na polu. W rezultacie stosowania ściółki otrzymuje się obornik, który podwyższa zawartość 
substancji organicznych w glebie. W niektórych okolicznościach ten typ obornika jest korzystny dla 
jakości gleby; są to bardzo pozytywne interakcje. 

 

 

5.2.1.1. Systemy utrzymania loch luźnych i prośnych 
Obecnie maciory luźne i prośne mogą być utrzymywane zarówno w grupach jak i indywidualnie. 
Prawodawstwo UE dotyczące dobrostanu świń (91/630/EEC) wprowadza minimalne standardy dla 
ochrony świń i wymaga grupowego utrzymania loch i loszek od 4 tygodnia po pokryciu do 1 tygodnia 
przed oczekiwanym porodem, w nowych lub modernizowanych budynkach od 1 stycznia 2003 i od  
1 stycznia 2013 we wszystkich istniejących budynkach. 

Systemy grupowego utrzymania wymagają innych systemów żywienia (tj. elektronicznych stacji 
paszowych) w indywidualnym systemie utrzymania, a także rozwiązań kojców, które mają wpływ na 
behawioryzm loch (tj. podział na strefy gnojową i legowiskową). Z punktu widzenia ochrony środowiska 
przedstawione dane (Rozdział 4.6) wydają się wskazywać, że grupowy system utrzymania posiada 
podobne poziomy emisji jak indywidualne systemy utrzymania, jeśli stosowane są podobne techniki 
redukcji emisji. 

To samo ustawodawstwo UE dotyczące dobrostanu świń wspomniane powyżej (Dyrektywa Rady 
2001/88/EC wnosząca poprawki do 91/630/EEC) wprowadza wymagania dotyczące powierzchni podłogi. 
Dla loszek i loch prośnych wymagana wydzielona część podłogi pełnej może posiadać maksymalnie  
15 % otworów drenujących. To rozporządzenie dotyczy nowych i budowanych po 1 stycznia 2003 
chlewni, a wszystkich budynków od 1 stycznia 2013. Wpływ tych nowych zarządzeń dotyczących 
aranżacji podłogi na emisję w porównaniu do typowych istniejących w pełni zarusztowanych podłóg 
(które są systemem referencyjnym) nie był jak dotąd przebadany. W nowych przepisach to maksymalne 
15 % powierzchni na otwory drenujące w stałej podłodze stanowi mniej niż 20 % dozwolonych szczelin 
w betonowych rusztach (max. 20 mm przerwy i minimalna szerokość belki 80 mm dla macior i loszek). 
W końcowym efekcie zredukowano powierzchnię otworów. 
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W następnym rozdziale dotyczącym BAT porównano techniki z wybranymi systemami referencyjnymi. 
System referencyjny (opisany w Rozdziale 4.6.1) używany dla utrzymania loch luźnych i prośnych to 
głęboki kanał gnojowy pod w pełni zarusztowaną podłogą z betonowymi rusztami. Gnojowica jest 
usuwana w równych bądź nierównych odstępach czasu. Sztuczna wentylacja usuwa gazy emitowane  
z przechowywanej gnojowicy. Ten system jest powszechnie stosowany w Europie. 

BAT to:  

• w pełni lub częściowo zarusztowana podłoga z podciśnieniowym systemem do częstego usuwania 
(Rozdział 4.6.1.1 i 4.6.1.6) lub 

• częściowo zarusztowana podłoga ze zredukowanym kanałem gnojowym (Rozdział 4.6.1.4) 

Jest generalnie przyjęte, że betonowe ruszty dają większą emisję amoniaku niż ruszty metalowe lub 
plastikowe. Dla BAT wspomnianych powyżej nie są dostępne informacje dotyczące wpływu różnych 
rodzajów rusztów na emisje lub koszty. 

Warunkowa BAT  
�Nowopowstające systemy utrzymania z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą i systemem 
spłukiwanych rynien lub tub pod spodem, gdzie spłukiwanie odbywa się nienapowietrzaną cieczą 
(Rozdział 4.6.1.3 i 4.6.1.8)� są warunkowymi BAT. W przypadkach gdy nie przewiduje się 
występowania pików odchodów spowodowanych spłukiwaniem, stanowiących niedogodności dla 
sąsiadów, techniki te są BAT dla nowobudowanych systemów. W przypadkach gdy ta technika jest już 
stosowana, jest ona BAT (bezwarunkowo). 

BAT dla systemów chowu już istniejących 

�System utrzymania z panelami chłodzącymi powierzchnię gnojowicy, stosujący system zamknięty  
z pompą ciepła (Rozdział 4.6.1.5)� pracuje dobrze, ale jest systemem bardzo kosztownym. Dlatego 
panele chłodzące powierzchnię gnojowicy nie są BAT (Najlepszą Dostępną Techniką) dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale gdy już funkcjonują, to jest to BAT. W sytuacjach zmiany 
wyposażenia ta technika może być ekonomicznie rentowna i dlatego może być BAT, ale każdorazowo 
trzeba o tym zdecydować dla konkretnego przypadku. 

�Systemy podłóg częściowo zarusztowanych ze zgarniaczem pod spodem (Rozdział 4.6.1.9)� zasadniczo 
pracują dobrze, ale ich obsługa jest trudna. Dlatego zgarniacz odchodów nie jest BAT dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale jest to BAT, gdy technika ta jest już stosowana.  

�Systemy z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą i spłukiwanymi rynnami lub tubami pod 
spodem, ze spłukiwaniem nienapowietrzaną cieczą (Rozdział 4.6.1.3 i 4.6.1.8)� są, jak już wspomniano 
wcześniej, BAT, o ile już pracują. Ta sama technika w której stosuje się napowietrzaną ciecz nie jest 
BAT dla nowobudowanych systemów utrzymania, z powodu występowania pików odorów, zużycia 
energii i obsługi. Jednakże w przypadkach gdzie stosuje się tą technikę, jest ona BAT. 

 

Inny punkt widzenia jednego z krajów członkowskich 
Jeden kraj członkowski podtrzymuje wnioski o BAT, ale według niego kolejne techniki także są BAT,  
w przypadkach gdy techniki te są już stosowane i są także BAT kiedy dobudowa (w sensie nowego 
budynku) jest planowana do użytkowania w tym samym systemie (zamiast dwóch różnych systemów): 

• w pełni lub częściowo zarusztowana podłoga z ciągłym spłukiwaniem warstwy gnojowicy w kanałach 
pod spodem, nienapowietrzaną lub napowietrzaną cieczą (Rozdział 4.6.1.2 i 4.6.1.7) 

 

Te systemy, często stosowane w tym kraju członkowskim, mogą osiągnąć wyższą redukcję emisji 
amoniaku aniżeli systemy które poprzednio zidentyfikowano jako BAT (Rozdział 4.6.1.1, 4.6.1.6  
i 4.6.1.4) lub warunkowa BAT (Rozdział 4.6.1.3 i 4.6.1.8). Argumentem jest to, że wysoki koszt 
doposażenia istniejących systemów przez którykolwiek BAT nie jest uzasadniony. Kiedy nastąpi 
rozbudowa np. nowego budynku, dla jednostki która właśnie zaadoptowała te systemy, wprowadzenie 
BAT albo BAT warunkowej może zmniejszyć użyteczność obsługi przez stosowanie przez operatora 
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dwóch różnych systemów na tej samej farmie. Tym samym kraj członkowski rozważa, czy te systemy 
należą do BAT ze względu na ich dobrą zdolność redukcji emisji, ich obsługę i czynniki kosztowe. 

Systemy ze ściółką 

W systemach stosujących ściółkę zaobserwowano bardzo zróżnicowany potencjał redukcji emisji i trzeba 
zdobyć dodatkowe dane pozwalające lepiej określić co jest BAT dla systemów ściółkowych. Jednakże 
TWG (Techniczna Grupa Robocza) stwierdziła, że gdy ściółka jest używana zgodnie z dobrymi 
praktykami, jak posiadanie wystarczającej ilości ściółki, częste jej wymienianie, odpowiednie 
zaprojektowanie podłogi w kojcu i stworzenie obszarów funkcjonalnych, wówczas nie mogą być one 
wyłączone z BAT. 

 

 

5.2.2.2. Systemy utrzymania warchlaków i tuczników 
Warchlaki/tuczniki są zawsze utrzymywane w grupie i większość systemów utrzymania grupowego loch 
jest także stosowana. 

W tym rozdziale o BAT porównuje się techniki z wybranymi systemami referencyjnymi. System 
referencyjny dla warchlaków/tuczników to w pełni zarusztowana podłoga z głębokim kanałem gnojowym 
pod spodem i wentylacją mechaniczną (Sekcja 2.3.1.4.1). 

BAT jest: 

• w pełni zarusztowana podłoga z systemem podciśnieniowym do częstego usuwania  
(Rozdział 4.6.1.1), lub  

• częściowo zarusztowana podłoga ze zredukowanym kanałem gnojowym, posiadającym pochyłe 
ściany i system podciśnieniowy (Rozdział 4.6.4.3), lub 

• częściowo zarusztowana podłoga z centralnie wypukłą posadzką pełną bądź pochyłą podłogą pełną  
z przodu kojca, rynnami gnojowymi ze skośnymi ścianami i pochyłym kanałem gnojowym (Rozdział 
4.6.4.2). 

Ogólnie przyjmuje się, że betonowe ruszty dają wyższe emisje amoniaku niż ruszty metalowe lub 
plastikowe. Jednakże dane dotyczące emisji pokazują jedynie 6 % różnicę, podczas gdy koszty są 
znacznie wyższe. Ruszty metalowe nie są dozwolone we wszystkich krajach członkowskich i nie są one 
odpowiednie dla bardzo ciężkich świń. 

Warunkowa BAT  

�Nowopowstające systemy utrzymania z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą i systemem 
spłukiwanych rynien lub tub pod spodem, gdzie spłukiwanie odbywa się nienapowietrzaną cieczą 
(Rozdział 4.6.1.3 i 4.6.1.8)� są warunkowymi BAT. W przypadkach gdy nie przewiduje się 
występowania pików odchodów spowodowanych spłukiwaniem, stanowiących niedogodności dla 
sąsiadów, techniki te są BAT dla nowobudowanych systemów. W przypadkach gdy ta technika jest już 
stosowana, jest ona BAT (bezwarunkowo). 

BAT dla systemów chowu już istniejących 

�System utrzymania z panelami chłodzącymi powierzchnię gnojowicy, stosujący system zamknięty  
z pompą ciepła (Rozdział 4.6.1.5)� pracuje dobrze, ale jest systemem bardzo kosztownym. Dlatego 
panele chłodzące powierzchnię gnojowicy nie są BAT (Najlepszą Dostępną Techniką) dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale gdy już funkcjonują, to jest to BAT. W sytuacjach zmiany 
wyposażenia ta technika może być ekonomicznie rentowna i dlatego może być BAT, ale każdorazowo 
trzeba o tym zdecydować dla konkretnego przypadku. Należy odnotować, że wydajność energetyczna 
może być niższa w sytuacjach w których ciepło pozyskane z chłodzenia nie jest wykorzystywane np. 
ponieważ nie ma małych prosiąt, które należy utrzymywać w cieple. 

�Systemy podłóg częściowo zarusztowanych ze zgarniaczem pod spodem (Rozdział 4.6.1.9)� zasadniczo 
pracują dobrze, ale ich obsługa jest trudna. Dlatego zgarniacz odchodów nie jest BAT dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale jest to BAT, gdy technika ta jest już stosowana. 
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�Systemy z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą i spłukiwanymi rynnami lub tubami pod 
spodem, ze spłukiwaniem nienapowietrzaną cieczą (Rozdział 4.6.1.3 i 4.6.1.8)� są, jak już wspomniano 
wcześniej, BAT o ile już pracują. Ta sama technika w której stosuje się napowietrzaną ciecz nie jest BAT 
dla nowobudowanych systemów utrzymania z powodu występowania pików odorów, zużycia energii  
i obsługi. Jednakże, w przypadkach gdzie stosuje się tą technikę, jest ona BAT. 

Inny punkt widzenia jednego z krajów członkowskich 
Jeden kraj członkowski podtrzymuje wnioski o BAT, ale według niego kolejne techniki także są BAT,  
w przypadkach gdy techniki te są już stosowane i są także BAT kiedy dobudowa (w sensie nowego 
budynku) jest planowana do użytkowania w tym samym systemie (zamiast dwóch różnych systemów): 

• w pełni lub częściowo zarusztowana podłoga z ciągłym spłukiwaniem warstwy gnojowicy  
w kanałach pod spodem, nienapowietrzaną lub napowietrzaną cieczą (Rozdział 4.6.1.2 i 4.6.1.7) 

Te systemy, często stosowane w tym kraju członkowskim, mogą osiągnąć wyższą redukcję emisji 
amoniaku aniżeli systemy które poprzednio zidentyfikowano jako BAT lub BAT warunkową (Rozdział 
4.6.1.3 i 4.6.1.8). Argumentem jest to, że wysoki koszt doposażenia istniejących systemów przez 
którykolwiek BAT nie jest uzasadniony. Kiedy nastąpi rozbudowa np. nowego budynku, dla jednostki 
która właśnie zaadoptowała te systemy, wprowadzenie BAT albo BAT warunkowej może zmniejszyć 
użyteczność obsługi przez stosowanie przez operatora dwóch różnych systemów na tej samej farmie. 
Tym samym kraj członkowski rozważa, czy te systemy należą do BAT ze względu na ich dobrą zdolność 
redukcji emisji, ich obsługę i czynniki kosztowe. 

Systemy ze ściółką 

W systemach stosujących ściółkę zaobserwowano bardzo zróżnicowany potencjał redukcji emisji i trzeba 
zdobyć dodatkowe dane pozwalające lepiej określić co jest BAT dla systemów ściółkowych. Jednakże 
TWG (Techniczna Grupa Robocza) stwierdziła, że gdy ściółka jest używana zgodnie z dobrymi 
praktykami, jak posiadanie wystarczającej ilości ściółki, częste jej wymienianie, odpowiednie 
zaprojektowanie podłogi w kojcu i stworzenie obszarów funkcjonalnych, wówczas nie mogą być one 
wyłączone z BAT. 

Następujący system może być przykładem BAT: 

• pełna betonowa podłoga ze ścielonym zewnętrznym gankiem i systemem samospływu ściółki 
(Rozdział 4.6.4.8) 

 

 

5.2.2.3. Systemy utrzymania loch w kojcach porodowych (łącznie z prosiętami) 
Maciory w kojcach porodowych w Europie są głównie utrzymywane w jarzmach na metalowych lub 
plastikowych podłogach rusztowych. W większości chlewni porodowych maciory mają ograniczony 
ruch, podczas gdy prosięta chodzą wolno. Większość chlewni posiada kontrolowaną wentylację i często, 
ogrzewaną przez kilka pierwszych dni, powierzchnię dla prosiąt. Ten system z głębokim kanałem pod 
spodem jest systemem referencyjnym (Rozdział 2.3.1.2.1). 

Różnica pomiędzy całkowicie i częściowo zarusztowaną podłogą nie jest tak wyraźna w przypadku loch 
karmiących, ponieważ mają one ograniczony ruch. W obu przypadkach oddawanie odchodów ma miejsce 
na tej samej rusztowej powierzchni. Techniki redukcji obecnie skupiają się przeważnie na przebudowie 
kanału gnojowego. 

 

BAT jest kojec z metalową lub plastikową zarusztowaną podłogą z: 

• połączeniem kanałów wodnego i gnojowego (Rozdział 4.6.2.2), lub 
• systemem spłukiwania z rynnami gnojowicowymi (Rozdział 4.6.2.3), lub 
• wanną pod spodem. 
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BAT dla już istniejących systemów utrzymania 

�System utrzymania z panelami chłodzącymi powierzchnię gnojowicy, stosujący system zamknięty  
z pompą ciepła (Rozdział 4.6.2.5)� pracuje dobrze, ale jest systemem bardzo kosztownym. Dlatego 
panele chłodzące powierzchnię gnojowicy nie są BAT (Najlepszą Dostępną Techniką) dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale gdy już funkcjonują, to jest to BAT. W sytuacjach zmiany 
wyposażenia ta technika może być ekonomicznie rentowna i dlatego może być BAT, ale każdorazowo 
trzeba o tym zdecydować dla konkretnego przypadku. 

�Kojce z częściowo zarusztowanyną podłogą ze zgarniaczem pod spodem (Rozdział 4.6.2.7)� zasadniczo 
pracują dobrze, ale ich obsługa jest trudna. Dlatego zgarniacz odchodów nie jest BAT dla 
nowobudowanych systemów utrzymania, ale jest to BAT, gdy technika ta jest już stosowana. 

Dla nowych instalacji następujące techniki nie są BAT: 

• kojce z częściowo rusztową podłogą i zredukowanym kanale gnojowym (Rozdział 4.6.2.6) i  
• kojce z całkowicie zarusztowaną podłogą i pochylnią (Rozdział 4.6.2.1) 

Kiedy te techniki już są wdrożone to są one BAT. Należy zauważyć, że w drugim systemie łatwo mogą 
się rozwijać muchy, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. 

Systemy ze ściółką 

Istnieje konieczność zdobycia dodatkowych danych pozwalające lepiej określić co jest BAT dla 
systemów ściółkowych. Jednakże TWG stwierdziła, że gdy ściółka jest używana zgodnie z dobrymi 
praktykami, jak posiadanie wystarczającej ilości ściółki, częste jej wymienianie, odpowiednie 
zaprojektowanie podłogi w kojcu, wówczas nie mogą być one wyłączone z BAT. 

 

 

5.2.2.4. Systemy utrzymania warchlaków 

Warchlaki są utrzymywane w grupach w kojcach lub systemach dwuklimatycznych. Generalnie odchody 
usuwane są w ten sam sposób w kojcu jak i systemie dwuklimatycznym (wzbogacony kojec). System 
referencyjny jest to kojec lub system dwuklimatyczny z w pełni zarusztowaną podłogą, wykonaną  
z plastikowych lub metalowych rusztów i głębokim kanałem gnojowym (Rozdział 2.3.1.3). 

Można przypuszczać, że w zasadzie stosowanie redukcyjnych środków zaradczych w tradycyjnym kojcu 
dla warchlaków można także stosować w systemie dwuklimatycznym, ale doświadczenia z takich zmian 
nie były opisane. 

 

BAT jest kojec: 

• lub system dwuklimatyczny z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą z podciśnieniowym 
systemem do częstego usuwania gnojowicy (Rozdział 4.6.1.1 i 4.6.1.6), lub 

• kojcec lub system dwuklimatyczny z w pełni zarusztowaną podłogą, poniżej której znajduje się 
betonowa pochylona podłoga, umożliwiająca oddzielenie kału i moczu (Rozdział 4.6.3.1), lub 

• z częściowo zarusztowaną podłogą (system dwuklimatyczny) (Rozdział 4.6.3.4), lub 

• z częściowo zarusztowaną metalową lub plastikową podłogą i pochyloną lub wypukłą posadzką pełną 
(Rozdział 4.6.3.5), lub 

• z częściowo zarusztowaną podłogą z metalowymi lub plastikowymi rusztami i płytkim kanałem 
gnojowym i kanałem dla rozlanej wody z poideł (Rozdział 4.6.3.6), lub 

• z częściowo zarusztowaną podłogą z trójkątnymi metalowymi rusztami i z kanałem gnojowym  
z pochyłymi ścianami (Rozdział 4.6.3.9). 



Rozdział 5 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 293

Warunkowa BAT 

�Nowopowstające systemy utrzymania z w pełni lub częściowo zarusztowaną podłogą i systemem 
spłukiwanych rynien lub tub pod spodem, gdzie spłukiwanie odbywa się nienapowietrzaną cieczą 
(Rozdział 4.6.3.3)� są warunkowymi BAT. W przypadkach gdy nie przewiduje się występowania pików 
odchodów spowodowanych spłukiwaniem, stanowiących niedogodności dla sąsiadów, techniki te są BAT 
dla nowobudowanych systemów. W przypadkach gdy ta technika jest już stosowana, jest ona BAT 
(bezwarunkowo). 

 

BAT dla już istniejących systemów utrzymania 
�System utrzymania z panelami chłodzącymi powierzchnię gnojowicy, stosujący system zamknięty  
z pompą ciepła (Rozdział 4.6.3.10)� pracuje dobrze, ale jest systemem bardzo kosztownym. Dlatego 
panele chłodzące powierzchnię gnojowicy nie są BAT dla nowobudowanych systemów utrzymania, ale 
gdy już funkcjonują, to jest to BAT. W sytuacjach zmiany wyposażenia ta technika może być 
ekonomicznie rentowna i dlatego może być BAT, ale każdorazowo trzeba o tym zdecydować dla 
konkretnego przypadku. 

�Systemy podłóg całkowicie częściowo zarusztowanych ze zgarniaczem pod spodem (Rozdział 4.6.3.2  
i 4.6.3.8)� zasadniczo pracują dobrze, ale ich obsługa jest trudna. Dlatego zgarniacz odchodów nie jest 
BAT dla nowobudowanych systemów utrzymania, ale jest to BAT, gdy technika ta jest już stosowana. 

Systemy ze ściółką 

Warchlaki są także utrzymywane na pełnej, betonowej podłodze, w pełni lub częściowo ścielonej. Brak 
jest danych dotyczących emisji amoniaku z tych systemów. Jednakże TWG stwierdziła, że gdy ściółka 
jest używana zgodnie z dobrymi praktykami, jak posiadanie wystarczającej ilości ściółki, częste jej 
wymienianie, odpowiednie zaprojektowanie podłogi w kojcu, wówczas nie mogą być one wyłączone  
z BAT. 

Następujący system może być przykładem BAT: 

• naturalnie wentylowany kojec z w pełni ścieloną podłogą (Rozdział 4.6.3.12). 

 

5.2.3. Woda 
Ograniczania spożycia wody przez zwierzęta nie rozpatrywano jako działania niepraktycznego. Będzie 
się ono zmieniać w zależności od diety i chociaż niektóre strategie produkcji zawierają ograniczenia 
dotyczące dostępności wody, stały dostęp do niej jest ogólnie uważany za konieczny. Istnieje świadomość 
konieczności redukcji zużycia wody, i poświęca się wiele uwagi i jest głównie zagadnienie z zakresu 
zarządzania farmą. 

BAT jest to redukcja zużycia poprzez stosowanie następujących zasad: 

• czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia dla zwierząt przy użyciu wysokociśnieniowych myjek po 
każdym cyklu produkcyjnym lub po każdej partii zwierząt. Zazwyczaj woda zużyta do mycia 
wchodzi do systemu gnojowicowego i dlatego jest ważne, aby znaleźć równowagę pomiędzy 
czystością i możliwie niskim zużyciem wody  

• przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej, przeciwdziałające jej rozlewaniu 
• zachowywanie rejestrów zużycia wody, oraz 
• wykrywanie i naprawa przecieków. 

 

 W zasadzie stosowane są trzy typy systemów pojenia zwierząt: poidła smoczkowe nad korytami lub 
misami, koryta z wodą i poidła gryzakowe. Wszystkie te systemy mają swoje zalety i wady. Jakkolwiek 
nie ma odpowiedniej ilości danych aby wyciągnąć wnioski który z nich jest BAT. 
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5.2.4. Energia 
Celem BAT jest zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie dobrej praktyki rolniczej, zaczynając 
od projektu systemu utrzymywania zwierząt, poprzez właściwą ich eksploatację i utrzymanie stanu 
technicznego.  

Istnieje wiele metod, które mogą być częścią codziennej procedury służącej zmniejszeniu ilości 
wymaganej energii do ogrzewania i wentylacji. Wiele z tych punktów przytoczono w Rozdziale 4.4.2. 
Kilka wybranych środków zaradczych BAT zostało tutaj przytoczonych. 
BAT dla systemów utrzymania świń to redukcja zużycia energii poprzez: 

• zastosowanie, w miarę możliwości, wentylacji naturalnej; właściwe zaprojektowanie budynku 
chlewni i kojców (tj. mikroklimat w kojcach) oraz właściwe przestrzenne usytuowanie chlewni  
w stosunku do przeważających kierunków wiatru, aby usprawnić przepływ powietrza; możliwe do 
zastosowania w nowych budynkach 

• dla budynku chlewni z wentylacją mechaniczną: optymalizację projektu systemu wentylacji  
w każdym budynku, tak aby wprowadzić kontrolę właściwej temperatury i w ten sposób osiągnąć 
minimalną wymianę powietrza w zimie 

• dla budynku chlewni z wentylacją mechaniczną: unikanie oporów w systemie wentylacji, poprzez 
częste kontrolowanie oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych i wentylatorów 

• stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

 

 

5.2.5. Magazynowanie odchodów 
Ogólnie 

Dyrektywa Azotanowa ustala minimalne wymagania co do sposobu przechowywania odchodów, w celu 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem wszystkich 
wód i dodatkowo warunki przechowywania odchodów strefach wrażliwych na zanieczyszczenie azotem. 
Nie wszystkie wymagania zostały umieszczone w tej dyrektywie ze względu na brak danych, dlatego 
TWG zgodziła się, że BAT dla zbiorników na gnojowicę, pryzm obornika i lagun z gnojowicą 
obowiązuje zarówno wewnątrz ja i na zewnątrz stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotem. 

BAT jest to zaprojektowanie urządzeń z wystarczającą pojemnością, magazynujących świńskie odchody, 
dopóki nie zostaną one przerobione lub wykorzystane do nawożenia gleb. Wymagana pojemność zależy 
od klimatu i okresów, w których nawożenie gleby nie jest możliwe. Na przykład w klimacie 
śródziemnomorskim, pojemność musi zapewnić przechowywanie przez okres 4 do 5 miesięcy, poprzez  
7-8 miesięcy w klimacie atlantyckim lub kontynentalnym, aż do 9-12 miesięcy w klimacie borealnym. 

 

Pryzma/sterta 

Dla pryzmy świńskiego nawozu, która zawsze sytuowana jest w tym samym miejscu, w obiekcie bądź na 
polu, BAT jest to: 

• stosowanie betonowego podłoża, z systemem gromadzenia i magazynowania odcieków, oraz  
• lokowanie nowobudowanych stref magazynowania nawozu w miejscach, które w najmniejszym 

stopniu są uciążliwe dla odbiorców wrażliwych na odory, biorąc pod uwagę odległość źródła odoru  
i przeważające kierunki wiatrów 

 
Dla tymczasowej pryzmy nawozu świńskiego na polu, BAT jest to zlokalizowanie tej pryzmy z dala od 
wrażliwych obiektów, takich jak sąsiedztwa i cieki wodne (włączając rowy melioracyjne), które mogłyby 
być zanieczyszczone odciekami. 
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Zbiorniki na odchody 

Na BAT dotyczącą przechowywania gnojowicy w betonowych lub stalowych zbiornikach składają się 
wszystkie następujące warunki: 

• trwały zbiornik niepodatny na mechaniczne, termiczne i chemiczne wpływy 
• podstawa i ściany zbiornika są nieprzesiąkalne i zabezpieczone przeciwkorozyjnie 
• zbiornik jest opróżniany regularnie w celu przeglądu i konserwacji, najlepiej raz w roku 
• w wyjściach ze zbiornika zastosowano podwójne zawory  
• gnojowica jest mieszana tylko przed opróżnieniem zbiornika, na przykład przed aplikacją do gruntu. 
 

BAT jest przykrywanie zbiorników na gnojowicę używając jednej z następujących opcji:  

• sztywna pokrywa, zadaszenie albo konstrukcja namiotowa, lub 
• pływające pokrycie, takie jak sieczka ze słomy, naturalny kożuch, brezent, folia, torf, keramzyt lub 

spieniony polistyren. 

Mogą być stosowane wszystkie wymienione typy przykryć, ale każde z nich ma swoje techniczne  
i użytkowe ograniczenia. Oznacza to, że decyzja o typie preferowanego przykrycia musi być 
podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku. 

 

Magazyn typu laguna 

Laguna używana do przechowywania gnojowicy musi być wykonana podobnie jak zbiornik na 
gnojowicę, o nieprzemakalnym dnie i ścianach (odpowiednia zawartość gliny lub wyłożona plastikiem), 
w połączeniu z kontrolą przecieków i zabezpieczeniem przykrycia. 

BAT jest przykrywanie lagun z gnojowicą przy zastosowaniu jednej z opcji: 

• przykrycie plastikowe lub 
• pokrycie pływające z sieczki ze słomy, keramzytu lub naturalny kożuch. 

Stosowane są wszystkie wymienione typy przykryć, choć posiadają one techniczne i eksploatacyjne 
ograniczenia. Oznacza to, że decyzja o tym jaki typ przykrycia wybrać zależy od konkretnej sytuacji.  
W niektórych przypadkach może to być bardzo kosztowne lub nawet technicznie niemożliwe, aby 
zainstalować przykrycie na istniejącej lagunie. Koszt zainstalowania przykrycia dla bardzo dużych lagun 
czy lagun o nietypowych kształtach może być wysoki. Może być technicznie niemożliwe zainstalowanie 
przykryć, kiedy na przykład profile nasypu nie są przystosowane do przymocowania pokrycia. 

 

 

5.2.6. Przetwarzanie odchodów w gospodarstwie 
Ogólnie przetwarzanie nawozu w obrębie gospodarstwa jest BAT tylko pod pewnymi warunkami (tzn. 
jest warunkową BAT). Warunki obróbki nawozu w obrębie gospodarstwa, które determinują czy technika 
jest BAT, zależą od czynników takich jak dostępność gruntów, lokalne nadwyżki lub zapotrzebowanie 
składników pokarmowych, pomoc techniczna, rynki zbytu zielonej energii i lokalne przepisy. 

Tabela 5.3 pokazuje kilka przykładów warunków dla BAT dla obróbki odchodów. Lista nie jest 
wyczerpana, a inne techniki mogą być BAT (Najlepszymi Dostępnymi Technikami) pod pewnymi 
warunkami. Możliwe jest także, że wybrane techniki są BAT pod innymi warunkami. 
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Pod następującymi warunkami Przykład co jest BAT: 

• gospodarstwo jest usytuowane w strefie z nadwyżką składników 
pokarmowych, ale występuje wystarczająca ilość gruntu w 
sąsiedztwie gospodarstwa (ze zmniejszoną zawartością składników 
pokarmowych), aby rozlewać płynną frakcję nawozu, i 

• frakcja stała może być rozrzucana na terenach odległych z 
zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe lub wykorzystana do 
innych procesów 

mechaniczna separacja gnojowicy świńskiej 
przy użyciu zamkniętego systemu 
(np. wirówka lub prasa śrubowa) w celu 
zminimalizowania emisji amoniaku 
(Sekcja 4.9.1.) 

• gospodarstwo jest usytuowane w strefie z nadwyżką składników 
pokarmowych, ale występuje wystarczająca ilość gruntu w 
sąsiedztwie gospodarstwa, aby rozlewać obrobioną gnojowicę, i 

• frakcja stała może być rozrzucana na terenach odległych z 
zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe, i 

• rolnik otrzyma pomoc techniczną do właściwej eksploatacji 
instalacji obróbki tlenowej nawozu 

 

mechaniczna separacja gnojowicy od świń 
przy użyciu zamkniętego systemu  
(np. wirówka lub prasa śrubowa) do 
minimalizowania emisji amoniaku, 
następująca po obróbce tlenowej frakcji 
płynnej (Sekcja 4.9.3.) gdzie tlenowa obróbka 
jest dobrze kontrolowana, wtedy produkcja 
amoniaku i N2O jest zminimalizowana  

• jest rynek zbytu na zieloną energię, i 
• lokalne przepisy pozwalają na współfermentację (innych) 

organicznych produktów odpadowych oraz aplikację do gleby 
produktów trawienia 

beztlenowa obróbka nawozu w instalacjach 
biogazowych (Sekcja 4.9.6.) 

Tabela 5.3. Przykłady warunkowej BAT w przetwarzaniu odchodów w gospodarstwie 
 

Poza obróbką w obrębie gospodarstwa, możliwe jest także przetwarzanie odchodów poza nim,  
tj. w instalacjach przemysłowych. Sytuacja taka znajduje się poza zakresem oceny tego BREF. 

 

5.2.7. Techniki aplikacji odchodów świńskich na polach 
Emisje amoniaku do powietrza spowodowane aplikacją nawozu mogą być redukowane przez wybranie 
odpowiedniego sprzętu. W Tabeli 4.38 przedstawiono alternatywne, w stosunku do referencyjnej metody, 
sposoby obróbki gnojowicy, dające różną wielkość redukcji amoniaku. Techniką referencyjną jest 
stosowanie wozu asenizacyjnego, po którym nie następuje szybka inkorporacja, jak to opisano w Sekcji 
2.7.2.1. Ogólnie, techniki aplikacji, które redukują emisje amoniaku zmniejszają także emisje odoru. 

BAT dotycząca zarządzania aplikacją nawozów organicznych, omówiona jest w Rozdziale 5.1. 

Każda technika ma swoje ograniczenia i nie nadaje się do stosowania we wszystkich okolicznościach 
i/lub na wszystkich rodzajach gleb. Techniki iniekcji gnojowicy wykazują najwyższe redukcje, ale 
techniki rozlewania gnojowicy na powierzchnię gleby, po których następuje inkorporacja mogą dawać 
takie same redukcje. Wymagają one jednak dodatkowego nakładu pracy i energii (kosztów) i stosowane 
są jedynie na gruntach ornych, które mogą być łatwo uprawiane. Wnioski dotyczące BAT zostały 
przedstawione w Tabeli 5.4. Osiągnięte poziomy są specyficzne dla miejsca zastosowania i służą tylko za 
ilustrację potencjału redukcji. 

Nie zaproponowano żadnych technik rozrzucania obornika świńskiego. Jednakże dla obniżenia emisji 
amoniaku podczas rozrzucania obornika na polu, ważniejszym czynnikiem od techniki rozrzucania jest 
inkorporacja. W przypadku użytków zielonych inkorporacja nie jest możliwa.  

Większość członków Technicznej Grupy Roboczej (TWG) zgadza się, że zarówno iniekcje jak  
i rozlewanie pasmowe i inkorporacja (jeśli gleba może być łatwo uprawiana) w przeciągu 4 godzin jest 
Najlepszą Dostępną Techniką (BAT) do stosowania gnojowicy na gruntach uprawnych, jednak 
ostatecznie zdania były podzielone (zobacz poniżej). 

TWG zgadza się również, że do aplikowania gnojowicy do gleby, tradycyjny rozlewacz nie jest BAT. 
Jednak cztery z krajów członkowskich zaproponowały, że tam gdzie zadawanie jest wykonywane przy 
niskich trajektoriach i przy niskim ciśnieniu (do tworzenia wielkich kropli; przez to unika się atomizacji  
i porywania przez wiatr) i gdy gnojowica jest mieszana z glebą tak szybko jak to możliwe  
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(w ostateczności w przeciągu 6 godzin), lub jest aplikowana do rosnących na gruntach ornych plonów, te 
połączenia technik stanowią BAT. TWG nie osiągnęła konsensusu w tym ostatnim wniosku. 

Różne poglądy: 

1. Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że pasmowe zadawanie gnojowicy świńskiej na 
grunty orne, po którym następuje inkorporacja są Najlepszą Dostępną Techniką (BAT). W ich opinii 
stosowanie samego pasmowego rozlewania, z którym związana jest redukcja emisji o 30-40 % jest 
BAT dla zadawania gnojowicy na gruntach ornych. Ich argumentem jest to, że pasmowe rozlewanie 
już osiąga rozsądne redukcje emisji i to, że dodatkowa obsługa wymagana do inkorporacji jest trudna 
do organizacji, a dodatkowa redukcja która może być osiągnięta, nie przeważa nad dodatkowymi 
kosztami. 

2. Inny punkt widzenia dotyczy inkorporacji obornika świńskiego. Dwa kraje członkowskie nie 
popierają wniosku, że inkorporacja obornika świńskiego tak szybko jak to możliwe (w ostateczności 
w przeciągu 12 godzin) jest BAT. Z ich punktu widzenia inkorporacja w przeciągu 24 godzin, z którą 
związana jest redukcja emisji o 50 % jest Najlepszą Dostępną Techniką. Ich argumentem jest to, że 
dodatkowa redukcja emisji amoniaku, która może być osiągnięta, nie przeważa nad dodatkowymi 
kosztami i sprawia trudności w logistyce organizacji inkorporacji w krótszym czasie. 

 

 
Przeznaczenie 

gruntu BAT Redukcja 
emisji 

Rodzaj 
nawozu Zastosowalność 

łąka/pastwisko i 
pole uprawne z 
roślinami poniżej 
30 cm 

wąż wleczony 
(rozlewanie 
pasmowe) 

30 % 
może być niższa 
gdy wysokość 

trawy 
 >10 cm 

 
gnojowica 

nachylenie (<15 % dla cystern, 25 % 
dla systemu centralnego); nie dla 
lepkiej gnojowicy lub z dużą 
zawartością słomy, wymiary  
i ukształtowanie pola są ważne 

głównie użytki 
zielone 

redlica stopkowa 
(rozlewanie 
pasmowe) 

 
40 % 

 
gnojowica 

nachylenie (<20 % dla cystern, 30 % 
dla systemu centralnego); nielepka 
gnojowica, wymiary i ukształtowanie 
pola, trawa niższa niż 8 cm 

użytki zielone płytka iniekcja 
(otwarty rowek) 

 
60 % 

 
gnojowica 

nachylenie <12 %, większe 
ograniczenia dla typu gleby i 
warunków, nie dla lepkiej gnojowicy 

głównie użytki 
zielone, grunty 
orne 

głęboka iniekcja 
(zamknięty 
rowek) 

 
80 % 

 
gnojowica 

nachylenie <12 %, większe 
ograniczenia dla typu gleby i 
warunków, nie dla lepkiej gnojowicy 

grunty orne rozlewanie 
pasmowe  
i inkorporacja w 
przeciągu  
4 godzin 

 
80 % 

 
gnojowica 

Inkorporacja jest stosowana tylko dla 
gruntu łatwo uprawianego, w innych 
przypadkach BAT to rozlewanie 
pasmowe bez inkorporacji 

grunty orne inkorporacja tak 
szybko jak to 
możliwe, w 
ostateczności  
w przeciągu  
12 godzin 

w przeciągu 
4 godz.: 80 % 

12 godz.: 60-70 %

obornik 
świński 

tylko dla gruntów które są łatwo 
uprawiane 

Tabela 5.4. BAT dla wyposażenia do aplikacji nawozów organicznych 
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5.3. Intensywny chów drobiu 
BAT dotycząca poprawy stanu środowiska przy intensywnym utrzymywaniu zwierząt opisana jest  
w Rozdziale 5.1 �Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie świń i drobiu�. 

 

5.3.1. Techniki żywienia 
Profilaktyczne metody będą redukowały ilość składników odżywczych wydalanych przez zwierzęta i tym 
samym redukowały potrzebę stosowania środków naprawczych w późniejszym etapie cyklu 
produkcyjnego. Najlepiej jest tym samym stosować kolejne BAT-y żywieniowe przed BAT-ami 
związanymi z późniejszymi etapami produkcji. 

Zarządzanie żywieniem koncentruje się na doborze pokarmu bardziej zbliżonego do wymagań 
żywieniowych zwierząt w różnych okresach produkcji, tym samym obniżając ilość wydalonych  
z odchodami składników odżywczych. 

Żywieniowe środki zaradcze dotyczą szerokiego spektrum technik, które mogą być wdrożone 
indywidualnie lub równocześnie tak, aby osiągnąć najwyższą redukcję wydalania składników 
pokarmowych. 

Żywieniowe środki zaradcze dotyczą żywienia fazowego, opracowywania diet na bazie 
strawnych/dostępnych składników, stosowania niskobiałkowych, uzupełnionych aminokwasami diet 
(patrz Rozdział 4.2.3) i stosowania diet o niskiej zawartości fosforu uzupełnionych fitazą (patrz Rozdział 
4.2.4) i/lub wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów żywieniowych (patrz Rozdział 4.2.5). Ponadto 
stosowanie dodatków żywieniowych, opisanych w Rozdziale 4.2.6 może zwiększyć efektywność 
żywienia, a tym samym poprawić wchłanianie składników odżywczych i zmniejszyć ilości składników 
pokarmowych przenikających do odchodów. 

Pozostałe techniki są obecnie badane (np. żywienie w zależności od płci, dalsze redukcje dietetycznych 
zawartości białka i/lub fosforu) i mogą być one dostępne w przyszłości. 

 

 

5.3.1.1. Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania azotu 
Stosowanie żywieniowych środków zaradczych jest BAT. 

Tak długo jak azot, a w konsekwencji azotany i wydzielany amoniak są brane pod uwagę, zasadą BAT 
jest żywienie zwierząt następującymi po sobie dietami (żywienie fazowe) z niższymi zawartościami 
białka surowego. Te diety wymagają uzupełnienia przez dostarczenie aminokwasów z odpowiednich 
dodatków żywieniowych i/lub aminokwasów przemysłowych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan, 
patrz Rozdział 4.2.3) 

Redukcja zawartości białka surowego o 1 do 2 % (10 do 20 g/kg paszy) może być osiągnięta w zależności 
od rasy/genotypu i aktualnego punktu startowego. Osiągnięte zakresy zawartości białka surowego są 
przedstawione w Tabeli 5.5. Wartości w tabeli są tylko wskaźnikowe, ponieważ między innymi będą one 
zależeć od ilości energii zawartej w paszy. Tym samym może wystąpić potrzeba dostosowania poziomów 
do warunków lokalnych. Badania nad stosowaniem żywienia w przyszłości prowadzone są w wielu 
krajach członkowskich i mogą zapewnić dalsze możliwe redukcje, w zależności od efektów zmian  
w genotypach. 
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Grupy zwierząt Faza Zawartość białka 
surowego (% w paszy) Uwagi 

starter 20 � 22 
grower 19 � 21 Brojlery 
finisher 18 � 20 

< 4 tygodni 24 � 27 
5 � 8 tygodni 22 � 24 

9 � 12 tygodni 19 � 21 
13 + tygodni 16 � 19 

Indyki 

16 + tygodni 14 � 17 
18 � 40 tygodni 15,5 � 16,5 Nioski 40 + tygodni 14,5 � 15,5 

Dostarczanie właściwie 
zbilansowanych i 
optymalnie strawnych 
aminokwasów 

Tabela 5.5. Orientacyjne poziomy białka surowego w paszach BAT dla drobiu 

 
5.3.1.2. Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania fosforu 
Stosowanie żywieniowych środków zaradczych jest BAT. 

Tak długo jak fosfor jest brany pod uwagę, zasadą BAT jest żywienie zwierząt następującymi po sobie 
dietami (żywienie fazowe) z niższą całkowitą zawartością fosforu. Te diety wymagają uzupełnienia przez 
dostarczenie wysokostrawnego fosforu nieorganicznego i/lub fitazy w celu dostarczenia wystarczającej 
ilości strawnego fosforu. 

Redukcja zawartości fosforu o 0,05 do 0,1 % (0,5 do 1 g/kg paszy) może być osiągnięta w zależności od 
rasy/genotypu i aktualnego punktu startowego poprzez zastosowanie wysokostrawnego nieorganicznego 
fosforu i/lub fitazy w paszy. Osiągnięte zakresy zawartości fosforu są przedstawione w Tabeli 5.6. 
Wartości w tabeli są tylko wskaźnikowe, ponieważ między innymi będą one zależeć od ilości energii 
zawartej w paszy. Tym samym może wystąpić potrzeba dostosowania poziomów do warunków 
lokalnych. Badania nad stosowaniem żywienia w przyszłości prowadzone są w wielu krajach 
członkowskich i mogą zapewnić dalsze możliwe redukcje, w zależności od efektów zmian w genotypach. 

 

Grupy zwierząt Faza 
Całkowita zawartość 

fosfor w paszy 
 (% w paszy) 

Uwagi 

starter 0,65 � 0,75 
grower 0,60 � 0,70 Brojlery 
finisher 0,57 � 0,67 

< 4 tygodni 1,00 � 1,10 
5 � 8 tygodni 0,95 � 1,05 

9 � 12 tygodni 0,85 � 0,95 
13 + tygodni 0,80 � 0,90 

Indyki 

16 + tygodni 0,75 � 0,85 
18 � 40 tygodni 0,45 � 0,55 Nioski 40 + tygodni 0,41 � 0,51 

z optymalną zawartością 
fosforu wysokostrawnego 
przez stosowanie 
wysokostrawnych 
nieorganicznych 
fosforanów pasowych i/lub 
fitazy  

Tabela 5.6. Orientacyjna zawartość fosforu w paszach BAT dla drobiu 

 

 

5.3.2. Emisje do powietrza z budynków dla drobiu 

5.3.2.1. Systemy utrzymania niosek 
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Ocena systemów utrzymania dla niosek powinna brać pod uwagę wymagania Dyrektywy 1999/74/EC 
dotyczącej utrzymania niosek. Wymagania te zakazują instalowania nowych, tradycyjnych systemów 
klatkowych po roku 2003 i zmierzają do całkowitego zakazu użytkowania takich systemów klatkowych 
po roku 2012. Jednakże w roku 2005 zadecyduje się, czy dyrektywa ta ma być zrewidowana,  
w zależności od wyników wielu badań i negocjacji. Studia te skupiają się na różnych systemach chowu 
niosek, w szczególności tych objętych Dyrektywą, biorąc między innymi pod uwagę zdrowie oraz wpływ 
na środowisko różnych systemów utrzymania. 
Zakazanie stosowania systemów tradycyjnych wymusi stosowanie przez rolników tak zwanych systemów 
klatek wzbogaconych lub systemów bezklatkowych (alternatywnych). Ma to swoje konsekwencje dla 
oceny inwestycji związanych z modernizacją istniejących tradycyjnych systemów klatkowych i przy 
instalacji nowych systemów. Przy inwestycjach w systemy, które będą zakazane przez Dyrektywę, 
należałoby uwzględnić 10-letni okres amortyzacji poniesionych kosztów. 
 
Utrzymanie klatkowe 
Większość niosek jest nadal utrzymywana w tradycyjnych klatkach i dlatego większość informacji  
o redukcjach emisji amoniaku odnosi się do tego sytemu utrzymania. W tej sekcji dotyczącej utrzymania 
klatkowego, techniki porównywane są z wybranym systemem referencyjnym. Zalecany system 
utrzymania niosek w klatkach posiada otwarty kanał na odchody, zlokalizowany pod klatkami  
(Rozdział 4.5.1). 

BAT jest to: 

• system klatkowy z usuwaniem pomiotu przynajmniej 2 razy w tygodniu przy użyciu przenośników 
taśmowych do zamkniętego magazynu (Rozdział 4.5.1.4), albo  

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym suszeniem powietrzem, 
gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu (Rozdział 
4.5.1.5.1), albo 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym kołatką suszeniem 
powietrzem, gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu 
(Rozdział 4.5.1.5.2), albo 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z wymuszonym ulepszonym suszeniem 
powietrzem, gdzie nawóz jest usuwany przynajmniej raz w tygodniu do przykrytego magazynu 
(Rozdział 4.5.1.5.3), albo 

• pionowe klatki warstwowe z przenośnikiem taśmowym i z tunelem suszącym ponad klatkami; nawóz 
jest usuwany do przykrytego magazynu po 24 do 36 godzin (Rozdział 4.5.1.5.4). 

Suszenie pomiotu na przenośnikach taśmowych wymaga energii. Chociaż zużycie energii nie zostało 
określone dla wszystkich technik, to zasadniczo większa redukcja emisji wymaga większych nakładów 
energii (w kW/ptaka/rok). Jedynym wyjątkiem jest suszenie wymuszone kołatką (Sekcja 4.5.1.5.2) które 
przy niższych nakładach energii osiąga podobną redukcję emisji przy wymuszonym suszeniu (Sekcja 
4.5.1.5.1). 

Warunkowa BAT 
System z głębokim kanałem (Rozdział 4.5.1.1) jest BAT warunkową. W regionach z przeważającym 
klimatem śródziemnomorskim ten system jest BAT. W regionach z dużo niższymi średnimi 
temperaturami ta technika posiada znacząco wyższą emisję amoniaku i nie jest BAT do momentu 
zastosowania suszenia pomiotu w kanale. 

 

Koncepcja klatek wzbogaconych 

Aktualnie rozwijane są różne techniki oparte o koncepcję klatek wzbogaconych, a posiadane informacje  
o nich nie pozwalają na ocenę pod kątem BAT. Jakkolwiek te projekty stworzą jedyny alternatywny 
system klatkowy, dopuszczony do stosowania w nowych instalacjach od roku 2003 (jeżeli Dyrektywa  
w tym zakresie nie zostanie zmieniona). 

Utrzymanie bezklatkowe 

Przewiduje się, że w UE bezklatkowe utrzymanie niosek spowoduje większe zainteresowanie z uwagi na 
dobrostan zwierząt. W tej sekcji dotyczącej utrzymania bezklatkowego, techniki porównywane są  
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z wybranym systemem referencyjnym (Sekcja 4.5.2.1.1). Referencyjny system bezklatkowego 
utrzymania niosek jest to system głębokiej ściółki bez napowietrzania. 

BAT jest to: 

• system głębokiej ściółki z wymuszonym suszeniem powietrzem (Rozdział 4.5.2.1.2), albo 
• system głębokiej ściółki z podłogą szczelinową i wymuszonym suszeniem powietrzem (Rozdział 

4.5.1.5.3), albo 
• system wolierowy z lub bez wybiegu i/lub zewnętrzną strefą grzebania (Rozdział 4.5.2.2). 

Wadą systemu wolierowego jest wysoki poziom zapylenia, który może prowadzić do wysokich emisji 
kurzu z budynku. Wysokie poziomy zapylenia w budynku wpływają na stan zdrowotny zwierząt  
i pogarszają warunki pracy obsługi. 

Bazując na informacjach dotyczących aktualnych systemów utrzymania niosek , ocena BAT pokazuje, że 
poprawa dobrostanu zwierząt może mieć negatywny wpływ w postaci ograniczania możliwej do 
osiągnięcia redukcji emisji amoniaku z systemów utrzymania niosek. 

 

 

5.3.2.2. Systemy utrzymania brojlerów 
BAT jest to: 

• naturalnie wentylowany budynek z całkowicie ścieloną podłogą i wyposażony w niewyciekowe 
systemy pojenia (Rozdział 2.2.2 i 4.5.3), albo 

• dobrze izolowany budynek z wentylacją mechaniczną i w pełni ścieloną podłogą, wyposażony  
w niewyciekowe system pojenia (system VEA) (Rozdział 4.5.3). 

 

Warunkowa BAT: 

System typu �combideck� (Sekcja 4.4.1.4) również proponowany jako technika zmniejszająca zużycie 
energii jest warunkową BAT. Może być stosowany jeżeli lokalne warunki na to pozwalają, np. jeśli 
warunki glebowe pozwalają na zainstalowanie zamkniętych podziemnych magazynów cyrkulującej 
wody. System ten jest stosowany jedynie w Holandii i w Niemczech, przy głębokości 2 � 4 m. Nie jest do 
tej pory wiadomo czy system ten sprawdzi się tam, gdzie występuje penetracja ziemi przez dłuższe  
i cięższe mrozy lub gdzie klimat jest znacznie cieplejszy, a zdolność ochładzania ziemi może nie być 
wystarczająca. 

BAT dla systemów utrzymania już istniejących 
Chociaż kolejne techniki mogą uzyskać bardzo duże redukcje emisji amoniaku, nie są one uważane za 
BAT, ponieważ są bardzo drogie. Jednakże techniki te są BAT jeżeli są już użytkowane. Techniki te to: 

• system podłogi szczelinowej z systemem wymuszonego suszenia powietrzem (Sekcja 4.5.3.1), lub 
• warstwowe podłogi z systemem wymuszonego suszenia powietrzem (Sekcja 4.5.3.2), lub  
• systemy klatek warstwowych z ruchomymi bokami klatek i wymuszonym suszeniem nawozu  

(Sekcja 4.5.3.3). 

 
5.3.3. Woda 
Ograniczania spożycia wody przez zwierzęta nie rozpatrywano jako działania niepraktycznego. Będzie 
się ono zmieniać w zależności od diety i chociaż niektóre strategie produkcji zawierają ograniczenia 
dotyczące dostępności wody, stały dostęp do niej jest ogólnie uważany za konieczny. Istnieje świadomość 
konieczności redukcji zużycia wody, i poświęca się wiele uwagi i jest głównie zagadnienie z zakresu 
zarządzania farmą. 

BAT jest to redukcja zużycia poprzez stosowanie następujących zasad: 
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• czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia dla zwierząt przy użyciu wysokociśnieniowych myjek po 

każdym cyklu produkcyjnym. Ważne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy czystością i możliwie 
niskim zużyciem wody  

• przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej, przeciwdziałające jej rozlewaniu 
• zachowywanie rejestrów zużycia wody, oraz 
• wykrywanie i naprawa przecieków. 

W praktyce stosowane są trzy typy systemów pojenia zwierząt: niskowydajne poidła kroplowe lub 
wysokowydajne poidła z miseczką naciekową, koryta wodne lub okrągłe poidła. Wszystkie z nich 
posiadają zalety i wady. Jednak nie jest dostępna wystarczająca ilość danych, aby wyciągać wnioski  
o BAT. 

 

 

5.3.4. Energia 
Celem BAT jest zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie dobrej praktyki rolniczej, zaczynając 
od projektu systemu utrzymywania zwierząt, poprzez właściwą ich eksploatację i utrzymanie stanu 
technicznego.  

Istnieje wiele metod, które mogą być częścią codziennej procedury służącej zmniejszeniu ilości 
wymaganej do ogrzewania i wentylacji energii. Wiele z tych punktów przytoczono w Rozdziale 4.4.1. 
Kilka wybranych środków zaradczych BAT zostało tutaj przytoczonych. 
 
BAT dla systemów utrzymania drobiu to redukcja zużycia energii poprzez: 
• izolację budynków w regionach z niskimi temperaturami (wartość U = 0,4 W/m2/oC lub więcej) 
• optymalizację projektu systemu wentylacji w każdym budynku, tak aby wprowadzić kontrolę 

właściwej temperatury i w ten sposób osiągnąć minimalną wymianę powietrza w zimie 
• unikanie oporów w systemie wentylacji, poprzez częste kontrolowanie oraz czyszczenie kanałów 

wentylacyjnych i wentylatorów 
• stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

 

 

5.3.5. Magazynowanie odchodów 
Ogólnie 
Dyrektywa Azotanowa ustanowiła minimalne klauzule ogólnie odnoszące się do magazynowania nawozu  
w celu zapewnienia wszystkim wodom ogólnego poziomu ochrony przed zanieczyszczeniem i dodatkowe 
klauzule odnośnie magazynowania nawozu w wyznaczonych Strefach Wrażliwych na Azotany. Nie 
wszystkie klauzule w tej Dyrektywie są skierowane do tego dokumentu z powodu braku danych, ale tam 
gdzie są skierowane, Techniczna Grupa Robocza (TWG) zgadza się, że BAT dla magazynowania 
odchodów jest jednakowo uzasadniona w i poza wyznaczonymi Strefami Wrażliwymi na Azot. 

BAT jest projektowanie urządzeń magazynujących nawóz od drobiu z wystarczającą pojemnością, aby 
mogły przechować nawóz aż do momentu obróbki czy aplikacji na polu. Wymagana pojemność zależy od 
klimatu i okresów, w których aplikacja nawozu na pola jest niemożliwa.  

 

Sterta/pryzma 
Jeżeli istnieje potrzeba przechowywania odchodów, BAT-em jest przechowywanie wysuszonych kurzych 
odchodów w stodole z nieprzesiąkalną podłogą i z odpowiednią wentylacją. 
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Dla tymczasowej pryzmy nawozu drobiowego na polu, BAT jest to zlokalizowanie tej pryzmy z dala od 
wrażliwych obiektów, takich jak sąsiedztwa i cieki wodne (włączając rowy melioracyjne), które mogłyby 
być zanieczyszczone odciekami. 

5.3.6. Przetwarzanie odchodów w gospodarstwie 
Ogólnie przetwarzanie nawozu w obrębie gospodarstwa jest BAT tylko pod pewnymi warunkami  
(tzn. jest warunkową BAT). Warunki obróbki nawozu w obrębie gospodarstwa, które determinują czy 
technika jest BAT, zależą od czynników takich jak dostępność gruntów, lokalne nadwyżki lub 
zapotrzebowanie składników pokarmowych, pomoc techniczna, rynki zbytu zielonej energii, lokalne 
przepisy i techniki ograniczania. 

Przykładem warunkowej BAT jest: 

• zastosowanie zewnętrznego tunelu suszącego z perforowanym przenośnikiem taśmowym (Sekcja 
4.5.5.2), kiedy system utrzymania dla niosek nie zawiera systemu suszenia nawozu lub innej techniki 
redukcji emisji amoniaku (Sekcja 5.3.2.1). 

Poza obróbką w obrębie gospodarstwa, możliwe jest także (późniejsze) przetwarzanie odchodów poza 
nim w instalacjach przemysłowych, takich jak spalarnie pomiotu kurzego, kompostownie lub suszarnie. 
Ocena obróbki na zewnątrz znajduje się poza zakresem tego BREF. 

 

 

5.2.7. Techniki aplikacji pomiotu drobiowego na polach 
Nawóz od drobiu ma wysoką zawartość dostępnego azotu i dlatego ważne jest uzyskanie równomiernego 
rozrzutu oraz właściwej dawki. Pod tym względem rozrzutniki typu rotacyjnego są niedoskonałe. 
Rozrzutniki z tylnym rozrzutem i dwutarczowe są znacznie lepsze. Do mokrego nawozu od drobiu  
(< 20 % s. m.) z systemów klatkowych, tak jak opisano w Sekcji 4.5.1.4, zadawanie pasowe przy niskich 
trajektoriach i przy niskim ciśnieniu jest jedyną stosowaną techniką aplikowania nawozu. Jednak żadne 
wnioski o tym, która z technik aplikacji jest BAT, nie zostały wyciągnięte. 

BAT dotycząca zarządzania aplikacją nawozów organicznych, omówiona jest w Rozdziale 5.1. 

Dla zmniejszenia emisji amoniaku w trakcie rozrzucania nawozu drobiowego po polu, inkorporacja jest 
ważniejszym czynnikiem od techniki jego rozrzucania. Dla użytków zielonych inkorporacja nie jest 
możliwa. 

BAT w nawożeniu mokrym lub suchym pomiotem od drobiu to inkorporacja w przeciągu 12 godzin. 
Inkorporacja może być stosowana tylko na gruntach ornych, które są łatwo uprawialne. Osiągana 
redukcja emisji to 90 %, ale zależy ona bardzo od miejsca zastosowania i służy tylko za ilustrację 
potencjałów redukcji. 

 

Różne poglądy:  

Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że inkorporacja stałego nawozu od drobiu w przeciągu  
12 godzin jest BAT. Z ich punktu widzenia inkorporacja w przeciągu 24 godzin, z którą związana jest 
redukcja emisji o 60-70 % jest Najlepszą Dostępną Techniką. Ich argumentem jest to, że dodatkowa 
redukcja emisji amoniaku, która może być osiągnięta nie przeważa nad dodatkowymi kosztami i sprawia 
trudności w logistyce organizacji inkorporacji w krótszym czasie. 
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6. WNIOSKI KOŃCOWE 
Cechą tej pracy jest to, że potencjalna redukcja emisji amoniaku związana z technikami opisanymi  
w Rozdziale 4 przedstawione są jako redukcje względne (w %) w stosunku do techniki referencyjnej. 
Ponieważ poziomy konsumpcji i emisji z produkcji zwierzęcej zależą od wielu czynników takich jak rasa, 
różnice w kompozycji paszy, faza produkcji i system zarządzania, a także od innych czynników, takich 
jak klimat i właściwości gleby. Konsekwencją tego jest to, że całkowite emisje amoniaku w stosowanych 
technikach, takich jak systemy utrzymania, przechowywanie odchodów oraz sposoby ich aplikacji, różnią 
się istotnie, co powoduje trudności w interpretacji całkowitych poziomów. Dlatego preferowane jest 
wyrażanie poziomów redukcji emisji amoniaku w procentach. 

 

 

6.1. Kalendarium prac 
Prace nad dokumentem Referencyjnych BAT rozpoczęły się od inicjującego spotkania w dniach 27 i 28 
maja 1999 roku. Do konsultacji Technicznej Grupy Roboczej zostały przedstawione dwa projekty. 
Pierwsza wersja BREF została przedstawiona do konsultacji w październiku 2000 roku. Wersja druga 
została zaprezentowana w lipcu 2001 i na tym etapie nastąpiła zmiana autora BREF. W dniach  
10 i 11 stycznia 2002 roku zostało zorganizowane spotkanie pośrednie. To spotkanie zostało 
zorganizowane z dwóch głównych powodów: po pierwsze z powodu zastrzeżeń TWG dotyczących 
przejrzystości drugiej wersji dokumentu, po drugie ponieważ zmieniono autora. Drugie spotkanie TWG 
odbyło się w dniach 25 - 27 lutego 2002 roku. Po tym spotkaniu miał miejsce krótki okres konsultacji na 
temat Rozdziałów 1 do 5 i nowego Rozdziału 6, Wniosków Końcowych i Streszczenia Wykonawczego. 
Po tym spotkaniu miało miejsce ostateczne przeredagowanie dokumentu. Końcowa wersja dokumentu 
została przedstawiona �Environment DG� na spotkaniu Forum Wymiany Informacji (ang. Information 
Exchange Forum) w dniach 12-13 listopada 2002 r. 

 

 

6.2. Źródła informacji 
Wiele raportów od głównych autorytetów a także z ośrodków badawczych wykorzystano jako źródła 
informacji w opracowaniu BREF. Dokumenty dotyczące technik utrzymania świń i drobiu, dostarczone 
przez Włochy i Holandię można uznać za podstawowy schemat blokowy. Dokumenty dotyczące aplikacji 
odchodów pochodzą z Wielkiej Brytanii, a za głównego dostarczyciela informacji dotyczącej obróbki 
odchodów uważana jest Belgia. Grupa przemysłowa FEFANA dostarczyła cennych informacji 
dotyczących zarządzania żywieniem. 

Większość przedstawionych informacji skupia się na redukcji emisji amoniaku, w szczególności 
emitowanego z systemów utrzymania świń i drobiu, a także aplikacji odchodów. Zarządzanie żywieniem 
jako główny środek zapobiegający emisji amoniaku został także dobrze opisany. Jednakże mało jest 
danych dotyczących hałasu, odpadów i zużytej wody. Niewiele jest także informacji dotyczących 
monitoringu. 

 

 

6.3. Poziom porozumienia 
Ten BREF był wspierany przez większość członków TWG, chociaż odnotowano następujące różnice 
poglądów w pięciu wnioskach dotyczących BAT: 

1 i 2  cała TWG zgodziła się na wnioski BAT dla systemu utrzymania loch luźnych i prośnych, a także 
warchlaków/tuczników. Jednakże punkt widzenia ekspertów reprezentujących jedno państwo 
członkowskie był taki, że inny system niż opisany w Rozdziale 4 jest BAT, w przypadkach gdy 
techniki są już stosowane, a także jest BAT gdy planowana jest rozbudowa, obsługiwana w tym 
samym systemie. 
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3.    Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że pasmowe zadawanie gnojowicy świńskiej na 
grunty orne, po którym następuje inkorporacja są BAT. W ich opinii stosowanie samego 
pasmowego rozlewania jest BAT.  

4 i 5.  Innym spornym punktem był czas inkorporacji następującej po aplikacji obornika świńskiego  
i pomiotu. Dwa kraje członkowskie nie popierają wniosku, że inkorporacja obornika świńskiego 
następująca tak szybko jak to możliwe (w przeciągu 12 godzin) jest BAT. W ich opinii 
inkorporacja w przeciągu 24 godzin jest BAT. Te same kraje nie zgadzają się że inkorporacja 
następująca po aplikacji pomiotu w przeciągu 12 godzin jest BAT; w ich opinii są to 24 godziny. 

 

 

 

6.4. Zalecenia dla przyszłych prac 
Dostępne były ograniczone dane dotyczące aktualnych poziomów emisji i konsumpcji oraz wydajności 
technik rozważanych przy określaniu BAT, szczególnie osiągalnych poziomów emisji i konsumpcji oraz 
czynników ekonomicznych. Tam gdzie dane były dostępne, np. w przypadku emisji amoniaku, należy je 
starannie interpretować, ponieważ warunki w których pozyskano te dane były różne lub nieznane.  
W Aneksie 7.6 przedstawiono rekomendacje na temat przyszłych raportów porównujących dane kosztów. 

Z prac TWG wynika, że jakość i ilość informacji, które dostarczyły poszczególne kraje członkowskie 
celem opisania istotnych procesów produkcyjnych była bardzo różna, co powodowało, że informacje były 
tylko częściowo lub nawet zupełnie nieporównywalne. Dlatego aby móc skutecznie aktualizować ten 
BREF  
w przyszłości, zaleca się zharmonizowanie celów dotyczących opisu i oceny stosowanych technik  
w intensywnej produkcji zwierzęcej. 

Rozważając określone obszary w których dostępna jest mała ilość informacji należy zwrócić szczególną 
uwagę na monitoring i rozważyć go jako kluczowe zagadnienie w przyszłości przy rewizji BREF. 
Podgrupa TWG zestawiła dokument, który wskazuje obszary gdzie brak jest informacji. Dokument ten 
także zwraca uwagę na cel monitoringu i proponuje jego techniki. Ten dokument z [200, ILF, 2002] 
mogłyby być dobrym punktem wyjściowym, aby zgromadzić informacje dotyczące monitoringu, które 
mogłyby być użyte w przyszłości do zrewidowania BREF-u. Dokument z zaleceniami [218, Republika 
Czeska, 2002] opisuje jak można dokonywać pomiarów stężenia amoniaku w budynkach inwentarskich. 
Zalecenia [219, Dania, 2002] są reakcją na wcześniej wspomniany dokument z Republiki Czeskiej. Oba 
te dokumenty powinny być rozważone w przyszłym BREF. Inne określone obszary w których występuje 
brak informacji to: 

• w systemach utrzymania niosek, wzbogacona klatka została zaproponowana jako technika BAT, 
ponieważ będzie jedyną techniką z klatkami dopuszczoną do stosowania po roku 2003 dla nowych 
obiektów (jeżeli Dyrektywa o dobrostanie zwierząt nie zostanie zmieniona w tym aspekcie). System 
ten jest nadal rozwijany a informacje o praktycznym zastosowaniu tego systemu są obecnie 
gromadzone. Można przedstawić tylko jedno rozwiązanie, ale zostało ono opisane jako rozwiązanie 
alternatywne, które będzie dostępne w późniejszym czasie. Informacje te będą użyteczne przy 
następnym redagowaniu BREF 

• utrzymanie indyków z ulepszonym zarządzaniem ma potencjał w zakresie redukcji emisji, ale 
potrzebne są dalsze prace określające ich wpływ na środowisko. Dalsza analiza powinna na przykład 
obejmować nakłady pracy ludzkiej, która może być pomocna w ocenie kosztów eksploatacyjnych  
w porównaniu z korzyściami środowiskowymi 

• dla drobiu, dostępna jest duża ilość informacji dotycząca niosek i brojlerów, ale bardzo mało jest 
danych o kaczkach i perliczkach, ograniczona ilość informacji występuje też dla indyków; powinno 
zostać dostarczonych więcej informacji przy następnym redagowaniu dokumentu 
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• odnośnie ściółki oczekuje się, że jej zastosowanie w budynkach dla świń będzie wzrastało w całej 
UE z powodu wzrostu świadomości dotyczącej dobrostanu zwierząt. Jednak wpływ np. na emisję 
(amoniaku) nie został jeszcze zbadany, ale dostępne są praktyczne doświadczenia. Więcej informacji 
jest niezbędnych dla późniejszej oceny przyszłego BREF 

• wielofazowe żywienie świń i drobiu jest rozważane jako ulepszona metoda redukcji zawartości azotu  
w odchodach. Koszty z nim związane i wymagania dotyczące wyposażenia żywieniowego nie 
zostały przedstawione. Dane te będą potrzebne dla późniejszej oceny przyszłego BREF 

• techniki obróbki odchodów na farmie wymagają późniejszej kwalifikacji i kwantyfikacji, aby 
pozwolić na lepszą ocenę rozważanych BAT 

• używanie dodatków do odchodów jest powszechnie stosowane, ale wymagane jest więcej informacji 
np. na temat zalecanych instalacji i aktualnych danych dotyczących wydajności, które są niezbędne 
do podjęcia decyzji o BAT 

• niezbędne jest więcej informacji dotyczących hałasu, energii, zużytej wody i odpadów, aby 
umożliwić pełną ocenę BAT 

• aplikacja odchodów jest rozpatrywana jako ważne zagadnienie i kilka szczegółowych wniosków 
BAT zostało przedstawionych w tym dokumencie. Jakkolwiek zagadnienia takie jak (redukcja) 
zawartość suchej masy w odchodach i irygacja nie są opisane w wystarczającym stopniu i wymagają 
wzięcia pod uwagę w przyszłej recenzji BREF 

• w aktualnej wersji BREF zgodzono się z zasadą nieaplikowania odchodów w pobliżu cieków 
wodnych, jakkolwiek odległość ta nie została określona. To samo dotyczy zasady nieaplikowania 
odchodów na nachylonych i stromych polach; pochylenie nie zostało określone. Informacje 
dotyczące tego zagadnienia, biorąc pod uwagę warunki glebowe (tj. grunty orne lub rosnące uprawy) 
i typ odchodów (tj. gnojowica lub obornik) jest niezbędne, aby pozwolić na ocenę tych zagadnień dla 
późniejszej oceny przyszłego BREF  

• zrównoważone techniki drenażu (zobacz zalecenia [217, Wielka Brytania, 2002]), wymagają oceny 
dla przyszłej oceny BREF  

W tym dokumencie rozważono także dobrostan zwierząt. Byłoby jednak przydatne, aby rozwinąć kryteria 
oceny odnośnie aspektu dobrostanu zwierząt w systemach utrzymania. 

 

 

 

6.5. Proponowane zagadnienia dla przyszłych projektów badawczo- 
rozwojowych 

Następujące zagadnienia mogą być przedmiotem przyszłych prac badawczo-rozwojowych: 

• badania nad dostępnością najbardziej niezawodnych technik monitoringu koncentracji gazów  
w budynkach z systemami utrzymania dla świń i drobiu 

• pomiary tempa emisji gazów, w szczególności z budynków wentylowanych naturalnie (co było 
dotychczas trudne) 

• badania pokryć pryzm obornika, włączając testowanie różnych typów materiałów okryciowych, 
towarzyszącej redukcji emisji, kosztów i zastosowalności 

• badania wpływu ściółki na osiągi (funkcjonujących) systemów utrzymania świń 
• w wielu przypadkach nie są znane wpływy stosowania dodatków do gnojowicy świńskiej na zdrowie 

ludzi lub zwierząt bądź inne efekty środowiskowe; badania w tym obszarze mogłyby być pomocne 
• pomiary emisji amoniaku i odorów z biologicznych systemów utrzymania zwierząt (zastosowanie 

słomy, wybiegi) 
• rozwój systemów pomiarowych i strategii dla złożonych źródeł emisji gazowych na poziomie farmy  

(budynki, magazyny) 
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• rozwój technik pomiaru emisji N2 z systemów ściołowych stosujących słomę 
• badania nad monitoringiem emisji gazowych z systemów gospodarskich z poprawionym 

/zaawansowanym zarządzaniem żywieniem 
• wyznaczanie poziomów uwalniania metanu i tlenku azotu w miejscach koncentracji obornika.  

Z punktu widzenia farmy świń, najefektywniejsze pod względem kosztów środki redukujące 
poziomy uwalniania amoniaku i emisji odoru pochodzą ze sztucznych pokryć typu pływającego. 
Wymagane jest wiele badań dotyczących zachowań gazów oddziałujących na klimat 

• rozwój systemów pomiarowych emisji gazowych z przykrytych magazynów gnojowicy, bazujących 
na śladowych ilościach gazów 

• ocena emisji gazowych, włączając opcje minimalizowania, z przechowywania i postępowania ze 
stałymi odpadami/odchodami z wybiegów 

• badania i rozwój w kierunku zmniejszonych emisji amoniaku i metanu podczas przechowywania, 
transportu i aplikacji gnojowicy 

• analiza cyklu obiegu gazowych strat N w �tradycyjnych� i �przyszłościowych� systemach 
utrzymania 

• badania nad zrównoważonym gospodarowaniem (monitoring, narzędzia zarządzania) 
• badania nad redukcją odorów poprzez zarządzanie (diety, klimatyzacja, itp.) 
• badania nad wpływem drzew wokół gospodarstwa na odczuwanie niedogodności zapachowych przez 

otaczające posiadłości 
• badania nad wpływem czynnika kurzu na dokuczliwość odoru 
• badania nad dystrybucją kurzu emitowanego przez słomę i ściółkę, stosowanych w systemach 

utrzymania zwierząt, z uwzględnieniem opcji jego redukcji poprzez zarządzanie i technologię 
• badania i rozwój modeli procesu emisji amoniaku (budynki, przechowywanie, aplikacja do gleby) 

jako podstawy do szacowania emisji amoniaku, koncentracji i depozycji 
• badania nad monitoringiem związanym z żywieniem zwierząt (np. skład odchodów) w celu redukcji 

emisji amoniaku 
• badania nad obróbką obornika (np. kompostowanie, dodawanie słomy, fermentacja beztlenowa)  

i związanym z tym tempem emisji NH3, N2O i CH4 
• badania nad obróbką gnojowicy (np. separacja, przykrycie słomą, fermentacja beztlenowa)  

i związanym z tym tempem emisji NH3, N2O i CH4 
• badania wpływu zastosowania ściółki na wydajność (istniejących) systemów utrzymania świń, 

optymalizacja projektów i osiągów systemów ściółkowych dla świń (poziom emisji, nakład pracy, 
koszty) 

• badania nad ściółką dla systemów utrzymania, szczególnie nad nowymi/innymi materiałami 
poprawiającymi efekty środowiskowe systemów ściołowych 

• optymalizacja projektów i osiągów systemów alternatywnych dla drobiu (poziom emisji, nakład 
pracy, koszty) 

• badania przydatności niskoemisyjnych technik zadawania gnojowicy w różnych warunkach 
• badania nad interakcjami i zastosowalnością iniekcji gnojowicy (emisje N2O, zużycie paliwa, wpływ 

na glebę i wegetację) 
• badania nad poziomami emisji, nie tylko amoniaku ale także odoru, gazów oddziałujących na klimat 

(metan i tlenek azotu) i na ich obopólne wpływy które mogą się ujawnić przy różnych środkach 
redukcji emisji, podobnie jak emisje pyłów i zarazków (bioaerozole) 

• uwzględnienie wymagań dotyczących reżimów zarządzania zarówno świniami jak i drobiem 
nieśnym, zgodnych z naturalnymi potrzebami zwierząt, systemy utrzymania o wyższych redukcjach 
emisji należy rozwijać, tak aby konflikt celu pomiędzy zwierzętami a ochroną środowiska został 
rozwiązany 

 

Komisja Europejska inicjuje i popiera, poprzez programy badawczo-rozwojowe, serie projektów 
związanych z czystymi technologiami, obróbką pojawiających się ścieków, technikami recyclingu  
i strategiami zarządzania. Potencjalnie te projekty mogą wnieść duży wkład do przyszłych edycji BREF. 
Dlatego też Czytelnicy są proszeni o to, aby informować EIPPCB (Europejskie Biuro IPPC)  
o jakichkolwiek wynikach badań, które są istotne dla zakresu tego dokumentu (zobacz także przedmowę 
tego dokumentu). 
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STOSOWANE POJĘCIA 
 
 
Antybiotyk substancja produkowana lub wywodząca się  

z mikroorganizmów, które niszczą lub hamują 
wzrost innych mikroorganizmów 

Stanowisko lub sztuk zwierząt  jednostka odnosząca się do jednego zwierzęcia  
w produkcji. Obie jednostki odnoszą się do tej 
samej jednostki produkcyjnej, generalnie używane 
dla wyrażenia poziomów konsumpcji i emisji  
w tym dokumencie 

Antymikrobiologiczny lek, który przy niskich koncentracjach oddziałuje na 
patogeny mikrobiologiczne i wykazuje wybiórczą 
toksyczność przeciwko nim 

Dawka stosunek między objętością nawozu organicznego  
i ilością dostępnych hektarów do aplikacji 

BOD - Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu  
(ang. Biochemical oxygen demand) 

Zmierzona ilość tlenu zużyta przez mikroorganizmy 
w reakcji rozkładu masy organicznej 

Desykacja proces całkowitego wysuszania; jak przy zużyciu 
wód gruntowych ponad naturalną podaż 

Procentowa zawartość suchej masy (s. m. %) stosunek między początkową masą określonej 
substancji a masą końcową (stałą) otrzymaną po 
suszeniu w 110°C. 

Współczynnik Konwersji Paszy (WKP) stosunek wyrażający ilość paszy (kg) potrzebnej dla 
przyrostu 1 kg masy ciała; im mniejszy stosunek 
tym efektywniejsze wykorzystanie paszy dla 
produktu lub wzrostu; WKP zależy od paszy, rasy 
zwierząt i typu produkcji. W Finlandii 
współczynnik wyraża się poprzez ilość paszy na kg 
masy poubojowej 

Warchlaki/tuczniki kategoria świń od przeciętnie 25-30 kg żywej masy 
ciała do 170 kg żywej masy ciała  

Produkcja jaj kurzych termin używany do oznaczania produkcji jaj 
kurzych, w odróżnieniu od jaj innego drobiu 
nieśnego (np. kaczek) 

Aplikacja nawozu zadawanie obornika lub gnojowicy na polu (chyba 
że ustalono inaczej) 

Obróbka odchodów wszystkie potencjalne sposoby traktowania 
odchodów, włączając ich aplikację 

nmVOC - niemetanowe lotne związki 
organiczne (ang. Non-methane volatile 
organic compounds) 

wszystkie związki inne niż metanowe, 
wytwarzające fotochemiczne utleniacze w wyniku 
reakcji z tlenkami azotu w obecności promieni 
słonecznych 
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Drób 

 

 

ogólnie termin ten jest używany do określania 
sektora produkcji jaj lub mięsa kurcząt, indyków, 
kaczek i perliczek. Jeśli odnosi się tylko do kurzych 
niosek i kurzych brojlerów, to używane są terminy 
nioska lub brojler 

Odchów świń Termin stosowany dla warchlaków/tuczników 

Wymiana loch (macior) maciory zastępujące inne maciory w stadzie 
podstawowym dla utrzymania wymaganego 
materiału genetycznego 

Gnojowica składa się z odchodów wydalanych przez zwierzęta 
podczas ich przebywania na wybiegach lub  
w budynkach, wymieszanych z wodą deszczową  
i wodą wykorzystywaną do mycia, a w niektórych 
przypadkach ze ściółką i paszą. Gnojowica jest 
zazwyczaj pompowana lub rozładowywana 
grawitacyjnie. 

Obornik Zawiera odchody z podwórza inwentarskiego (ang. 
FYM) i składa się z materiałów używanych do 
ścielenia wybiegów, odchodów zawierających dużo 
słomy lub frakcji stałej pochodzącej z mechanicznej 
separacji gnojowicy. Obornik może być 
pryzmowany. 

Locha (maciora) termin używany dla określenia świni rodzaju 
żeńskiego, od początku pierwszego pokrycia lub 
pierwszej ciąży. Termin ten obejmuje wymieniane 
lochy (loszki) 

Indor samiec indyka 

Zagęszczenie inwentarza liczba zwierząt przypadająca na jednostkę 
powierzchni (m2 lub km2) 

Witamina H (biotyna) Biotyna, powszechna substancja biochemiczna 
(C10H16N2O3S) funkcjonująca jako enzym w 
rozkładzie aminokwasów i tworzeniu 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i tzw. 
koenzymu w tworzeniu węglowodanów z tłuszczów 
i białek przy braku dostatecznej ilości 
węglowodanów 

Warchlaki świnie utrzymywane po odsadzeniu od maciory, 
odsadzane przy żywej masie ciała około 7 kg, 
utrzymywane do około 25�30 kg. 

Inkorporacja nawozu organicznego proces łączenia/wymieszania nawozu organicznego 
z glebą 
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STOSOWANE SKRÓTY 
 
 
WNKA Wentylacja Naturalna Kontrolowana Automatycznie  
BAT Najlepsza Dostępna Technika  
BPEO  Najlepsza Możliwa Opcja Środowiskowa (ang. best practicable environmental option) 
BREF Dokument Referencyjny o BAT-ach 
CAP  Wspólna Polityka Rolna (ang. Common Agricultural Policy)  
CAPEX Nakłady kapitałowe (ang. Capital Expenditure) 
BS Białko surowe 
SCF Betonowa zarusztowana podłoga 
S.m. albo s.m. Sucha masa  
ECE Europejska Komisja Ekonomiczna (ang. Economic Commission for Europe) 
EPS  Styropian (ang., expanded polystyrene)  
UE Unia Europejska 
UE �15  15 państw członkowskich UE  
EUR (Euro)  Waluta europejska 
FAO Światowa Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa 
WKP Współczynnik konwersji paszy 
CZP Całkowicie zarusztowana posadzka 
FYM Odchody z wybiegu (ang. farm yard manure) 

IPPC Zintegrowany System Zapobiegania i Kontroli Zanieczyszczeń odnoszący się do 
dyrektywy 96/61 EC 

LECA  Keramzyt (ang. Light expanded clay aggregate) 
LW Żywa masa ciała (ang. live weight) 
µg Mikrogram ( 10�6 gramów) 
MAP Belgijski wskaźnik dla paszy dla świń ze zredukowaną zawartością białka i fosforu 
MLC Komisja Wielkiej Brytanii ds. Mięsa i Żywego Inwentarza 
MS Kraj członkowski Unii Europejskiej 
Mt Megaton 
NVZ Strefa Wrażliwa na Azot 
OM Zawartość masy organicznej 
OPEX Nakład eksploatacyjny 
Pa Pascal - jednostka ciśnienia, także N/m2 
CzZP Częściowo zarusztowana posadzka 
RAM  Niemiecki wskaźnik dla paszy dla świń ze zredukowaną zawartością białka i fosforu 
w. wzgl. Wilgotność względna 

TWG Europejska Techniczna Grupa Robocza, kierująca wymianą informacji w pracach 
ramowych nad Dyrektywą IPPC  

UR Użytki Rolne  
USDA  Departament Rolnictwa USA 
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7. ANEKSY  
 
7.1. Gatunki zwierząt i jednostki zwierzęce (DJP) 
 
W ocenie wpływu intensywnej produkcji zwierząt na środowisko termin �stanowisko� może wprowadzać 
pewne zamieszanie. Stanowisko może odnosić się do jednego zwierzęcia, ale istnieje różnica w zasięgu 
skutków środowiskowych powodowanych utrzymaniem różnych typów zwierząt należących do tego 
samego gatunku, a znajdujących się w różnych okresach produkcji. Na przykład kury, brojlery, kaczki  
i indyki należą do gatunku "drób", ale oddziaływanie na środowisko ferm z tymi typami zwierząt i tą 
samą liczbą stanowisk jest znacząco różne. Dodatkowo występuje także różnica w zależności od tego czy 
młode zwierzęta są przeznaczone do chowu czy też do tuczu. 

Aby przezwyciężyć te problemy, stanowiska zwierząt mogą być wyrażone w jednostkach masy 
zwierzęcia (Duża Jednostka Przeliczeniowa � DJP, 1 DJP = 500 kg masy ciała zwierzęcia), gdyż skutki 
środowiskowe zależą ściśle od średniej masy zwierząt podczas okresu produkcji. Masa zwierząt jest 
związana z ilością wytwarzanych przez nie odchodów i emisjami. Masa ta może być zdefiniowana jako 
powiązana z czasem średnia masa zwierzęcia w całym okresie produkcyjnym lub cyklu, oparta o funkcję 
wzrostu określonego zwierzęcia, dostępną dla każdego rodzaju zwierząt (Tabela 7.1). Umożliwia to 
wzięcie pod uwagę różnych rodzajów (hodowla, tucz) i etapów produkcji (odsadzenie, odchów-tucz),  
a także okresów utrzymania i procesów zmiany produkcji. 
 
 

Gatunek zwierząt Masa zwierząt (DJP) 

Świnie 
- knury lub maciory prośne 0,3 
- lochy z prosiętami (≤ 10 kg)  0,4 
- lochy z prosiętami (≤ 20 kg)  0,5 
- prosięta odsadzone (7 - 35 kg)  0,03 
- młode loszki (30 - 90 kg)  0,12 
- tuczniki (20 - 105 kg)  0,13 
- tuczniki (35 - 120 kg)  0,16 
Drób 
- kury nieśne (średnia masa 2 kg)  0,004 
- kury nieśne (średnia masa 1,7 kg)  0,0034 
- kury młode (średnia masa 1,1 kg)  0,0022 
- broilery (okres tuczu 25 dni, średnia masa 0,41 kg)  0,0008 
- broilery (okres tuczu 36 dni, średnia masa 0,7 kg)  0,0014 
- młode kaczki (średnia masa 0,65 kg)  0,0013 
- kaczki (średnia masa 1,1 kg)  0,0022 
- kaczki (średnia masa 1,9 kg)  0,0038 
- indyki hodowlane (średnia masa 1,1 kg)  0,0022 
- indyki (samice, średnia masa 3,9 kg)  0,0079 
- indyki (samce, średnia masa 8,2 kg)  0,0164 

 
Tabela 7.1. Gatunki zwierząt wyrażone w DJP  
[124, Niemcy, 2001] 
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7.2. Odniesienia do prawodawstwa europejskiego 
Farmy z intensywną produkcją świń i drobiu, jeśli nie są właściwie zarządzane i kontrolowane, są 
przyczyną zanieczyszczenia i pogorszenia stanu środowiska. Potencjalne zanieczyszczenia pochodzą  
z bezpośrednich lub przypadkowych emisji do wody, gleby i powietrza, włącznie do generowania 
odpadów i w mniejszym zakresie emisji hałasu. Istnieje odpowiednie ciało prawodawcze UE, powołane 
do redukcji i zapobiegania zanieczyszczeniom z różnych sektorów. Podstawowym celem tego 
prawodawstwa jest ochrona wody, powietrza, gleby i środowiska, a nie ograniczanie emisji  
z poszczególnych źródeł. Ustawodawstwo musi również uwzględniać zdrowie i dobrostan zwierząt.  

Wiele dyrektyw europejskich pośrednio lub bezpośrednio nakłada zobowiązania na działalność rolniczą, 
można je odnaleźć na przykład na następujących stronach internetowych: 

• http: // europa.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_l5.html 
• http://europa.eu.int/comm/environment/agriculture/index.htm 
• http://europa.eu.int/comm/food/index_en.html  
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7.3. Prawodawstwo obowiązujące w poszczególnych państwach UE 
 

W prawodawstwie poszczególnych państw członkowskich, wiele dyrektyw europejskich z ich 
wymaganiami przekłada się na limity wartości emisji, standardy jakości i środki zaradcze na poziomie 
krajowym lub na poziomie farmy. Regulacja działalności rolniczych na poziomie gospodarstwa jest 
stosunkowo nowa. W niektórych państwach zastosowano ogólnie wiążące reguły, jednakże 
licencjonowanie indywidualnego gospodarstwa stosowane jest powszechnie zaledwie w kilku krajach. 

Ten Aneks przedstawia ogólny zarys niektórych środowiskowych aktów prawnych, które są aktualnie 
stosowane w odniesieniu do instalacji z intensywną produkcją. 
 

Austria 
Uregulowano kontrolowane emisje zużytej wody do wód powierzchniowych dla intensywnej produkcji 
zwierzęcej. Nie jest dozwolone wprowadzanie gnojowicy lub ciekłych odchodów do wód 
powierzchniowych [15, Austria, 1997; 14, BGB 1.II 349/97, 1997]. 

Uregulowane są także emisje odorów z intensywnej produkcji zwierzęcej, co wpływa na przestrzenne 
planowanie instalacji. Wymagana odległość pomiędzy budynkiem inwentarskim a innym obiektem 
wrażliwym na odory jest obliczana przy uwzględnieniu następujących czynników: 

• współczynnika odoru związanego z typem zwierząt i fazą produkcji 
• współczynnika wentylacji, uwzględniającego technikę wentylacji, szybkość przepływu powietrza  

i usytuowanie punktu emisji 
• współczynnika uwzględniającego system usuwania odchodów 
• współczynnika uwzględniającego typ systemu żywienia 
• współczynnika meteorologicznego uwzględniającego charakterystykę otaczającego obszaru, taką jak 

wzgórza i góry oraz wpływ szybkości i kierunku wiatru 
• współczynnika uwzględniającego przeznaczenie (użycie) otaczającego obszaru [76, BMU, 1995]. 

 

Belgia 
Narodowy plan działania środowiskowego tworzy ramy dla prawodawstwa związanego z intensywną 
produkcją zwierzęcą. W strukturze tej rozwinięto plany redukcji amoniaku. 

We Flandrii, VLAREM jest flamandzką regulacją dotyczącą licencjonowania środowiskowego, włączając 
w to działalności takie jak intensywna produkcja zwierzęca; jest ona zgodna z definicją zawartą  
w Dyrektywie IPPC. Vlarem zawiera ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji obiektów. 
Dla instalacji z intensywną produkcją zwierzęcą wymagania sektorowe zawierają regulacje dotyczące 
konstrukcji budynków inwentarskich, magazynów odchodów oraz sposobu obróbki nawozu. 

Flandria jest najważniejszym regionem pod względem intensywnej produkcji zwierzęcej z koncentracją 
zwierząt na hektar porównywalną z Holandią. W rozporządzeniu dotyczącym ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniem odchodami, wymagana jest niskoemisyjna aplikacja nawozu. Celem jest redukcja 
nadmiaru składników mineralnych i osiągnięcie dla azotanów standardów jakości na poziomie 50 mg 
NO3/litr wody gruntowej lub powierzchniowej. Belgia musi zredukować emisje amoniaku o 31 %. 
Flandria musi zastosować się do krajowego programu redukcji amoniaku i zmniejszyć emisję o 42,4 % 
krajowej emisji amoniaku, a Walonia o 1,2 %. 

Proponuje się pakiet środków zaradczych: metody zapobiegawcze u źródła, takie jak żywieniowe środki 
zaradcze (25 %), aplikacja nawozów na właściwej glebie lub po wcześniejszym przetworzeniu, tak aby 
osiągnąć wymagany współczynnik (25 %) i dalszą eliminację przy zastosowaniu metod zaradczych końca 
cyklu, bez powodowania problemów interakcji (50 %) [8, Technologisch Instituut, 1999]. 
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Emisje do powietrza są regulowane przez VLAREM w odniesieniu do amoniaku z budynku i magazynów 
odchodów, emisje kurzu z innego wyposażenia magazynów i urządzeń do suszenia odchodów a także 
emisje NH3, NOx i H2S z instalacji do spalania na farmie [39, Vito, 1999]. 

Planowanie farm świńskich z uwzględnieniem ocen emisji odorów, zarówno w istniejących jak  
i przyszłych lokalizacjach, używa się systemu, który uwzględnia system utrzymania, liczbę zwierząt lub 
instalację do przechowywania odchodów. Łączy się on z minimalnymi wymaganiami odległości między 
farmami (lub emitujacymi instalacjami) a sąsiadującym zamieszkanym obszarem, rezerwatem przyrody 
lub innym wrażliwym obiektem. Dla drobiu stosuje się ten sam system, uwzględniający projekt budynku  
i magazyn odchodów, a także ilość stanowisk ptaków [39, Vito, 1999]. 

 
 
Dania 
Wszystkie komercyjne farmy zwierzęce, obejmujące produkcję świń w Danii, są przedmiotem szerokiego 
zakresu wymagań, takich jak system postępowania z odchodami w budynkach i magazynach, a także 
lokalizowania jednostek produkcyjnych. 

Budynki dla świń oraz urządzenia towarzyszące, np. zewnętrzne wybiegi, muszą być zlokalizowane  
w taki sposób, aby wody gruntowe i powierzchniowe nie były zagrożone. Podłogi i kanały gnojowe 
muszą być wykonane z materiałów odpornych na penetrację wilgoci. Równocześnie musi istnieć system 
opróżniania. W praktyce oznacza to stosowanie we wszystkich chlewniach wylewanych, betonowych 
posadzek. 

Magazyny odchodów, tj. kanały gnojowe, magazyny na odchody ciekłe i zbiorniki na gnojowicę, a także 
wyposażenie do przechowywania kiszonek są przedmiotem wymagań podobnych do tych związanych  
z urządzeniami budynków jako że farmerzy muszą zwracać uwagę na to, czy pojawiające się przecieki 
nie przedostają się do otoczenia. Jednocześnie pojemności magazynów muszą być dostatecznie duże, aby 
spełniać wymagania związane z aplikacją i wykorzystaniem składników pokarmowych. Dla farm 
świńskich pojemność ta musi zapewnić 9 miesięczny okres przechowywania. 

Lokalizacja przemysłowych ferm hodowlanych w Danii jest przedmiotem wielu ograniczeń. Generalnie, 
nie pozwala się na powstawanie przemysłowych ferm hodowlanych w strefach miejskich i obszarach 
rekreacyjnych. Farmy zlokalizowane na obszarach wiejskich muszą spełniać wymagania zachowania 
odpowiedniej odległości od sąsiadów, stref miejskich itp. Im większa skala produkcji tym wymagana 
odległość jest większa. Dla przykładu � farma świńska z obsadą powyżej 120 DJP musi być 
zlokalizowana co najmniej 300 m od strefy zamieszkałej. Dla farm z obsadą mniejszą niż 120 DJP jest to 
100 m. 

Celem wprowadzenia wymagań odnośnie odległości jest zmniejszenie uciążliwości dla sąsiadów, 
szczególnie jeśli chodzi o redukcję odorów i hałasu. Farmom, które wykraczają poza ogólne przepisy 
dotyczące odległości, władze mogą zaostrzyć wymagania w zakresie produkcji zwierzęcej, usytuowania 
budynków inwentarskich, magazynów odchodów etc.  

Farmy zajmujące się produkcją zwierzęcą z obsadą powyżej 250 DJP (więcej niż 210 DJP dla brojlerów) 
podlegają specjalnym wymaganiom. Gospodarstwa te muszą zostać zaakceptowane, w myśl ustawy  
o Ochronie Środowiska i zgodnie z nią muszą wykonać ocenę wpływu na środowisko (EIA), tak aby 
mogły otrzymać lub przedłużyć pozwolenie na prowadzenie działalności. 

Reguły EIA zakładają szerszą ocenę lokalizacji oraz rozmieszczenia obiektów produkcyjnych  
w odniesieniu do krajobrazu, historii kultury i biologii niż w aprobacie środowiskowej. Reguły EIA 
zasadniczo nie są po to, aby zaostrzać sposoby kontroli środowiska, ale po to by oceniać zanieczyszczenia 
pochodzące z farm łącznie z innymi wpływami na środowisko. Wszystko to oparte jest na jednej 
procedurze, gdzie okręg administracyjny wprowadza specjalny aneks do planu regionalnego  
z postanowieniami EIA oraz równolegle sporządzoną przez władze aprobatą środowiskową [87, Dania, 
2000]. 
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Niemcy 

[154, Niemcy, 2001] 

Niemcy przedłożyły wiele aktów prawnych, rozporządzeń oraz administracyjnych i technicznych 
wytycznych odnoszących się do sposobu prowadzenia intensywnej produkcji zwierzęcej. 

Aby kontrolować problemy środowiskowe związane z produkcją zwierzęcą, w Niemczech wymaga się 
pozwolenia na działalność taką jak budowa, powiększanie lub wprowadzanie istotnych zmian, a także na 
użytkowanie instalacji w budynkach inwentarskich (np. budynki, przechowywanie nawozu). Termin 
�istotna zmiana� oznacza zmianę przeznaczenia budynków (np. chów świń zamiast bydła), zmianę 
systemu wentylacji lub usuwania odchodów (np. gnojowica zamiast obornika) lub jakąkolwiek inną 
zmianę, która może mieć istotny wpływ na środowisko. Wydanie pozwolenia zależy od lokalizacji, 
gatunku i obsady zwierząt, a także wpływu na środowisko. Biorąc pod uwagę wpływ środowiskowy, 
uciążliwość odorowa jest zagadnieniem kluczowym.  

W zależności od gatunku i liczby trzymanych zwierząt wymagane jest albo pozwolenie zgodne  
z Federalnym Kodeksem Budowlanym (Baugesetzbuch � BauGB) wydanym przez władze okręgowe lub 
pozwolenie zgodne z Ustawą Federalną o Kontroli Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery (Bundes � 
Immissionsschutzgesetz � BImSchG) wydawane przez władze międzystanowe (rząd regionalny) lub 
przez władze okręgowe. To ostatnie jest bardziej skierowane i obligujące dla farm z obsadą powyżej  
750 macior i 2000 tuczników. W wydawaniu pozwolenia możliwy jest udział opinii publicznej. 
Pojemności wyrażone w liczbach określone są w Czwartym Rozporządzeniu Wprowadzającym w życie 
Federalną Ustawę o Kontroli Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery � Dla Instalacji Wymagających  
Pozwolenia � 4 BImSchV. Rozporządzenie to zostało poprawione w marcu 1997 zgodnie z Dyrektywą 
EC (96/61/EC) o Zintegrowanym Zapobieganiu i Kontroli Zanieczyszczeń (IPPC). Poza tymi liczbami 
IPPC nie została jeszcze wprowadzona do prawa krajowego. 

Dodatkowo, urządzenia do przechowywania gnojowicy o pojemności 2500 m3 lub więcej, wymagają 
uzyskania pozwolenia zgodnie z BImSchG, podlegając uproszczonej procedurze bez uwzględniania 
opinii publicznej. 

Podczas procedury wydawania pozwoleń odpowiednie władze sprawdzają, czy rolnik spełnia krytyczne 
wymagania określone w BImSchG. Dodatkowo, farma i czynności w niej wykonywane nie mogą 
kolidować z innym obowiązującym prawem (np. ochrony zasobów wodnych, ochrony przyrody, prawem 
budowlanym) i prawem ochrony pracy. Jeśli warunki wstępne są spełnione, prawo zobowiązuje do 
wydania pozwolenia. 

W przypadku procedury wydawania pozwoleń zgodnej z BImSchG obowiązuje także Federalny Kodeks 
Budowlany. Formularze zgłoszeniowe zawierają w szczególności ogólne informacje dotyczące projektu  
i podejmowanych czynności oraz szczegółowy opis projektu (np. gatunek i liczba zwierząt, system 
utrzymania zwierząt, sposób zarządzania i ilość składowanych odchodów), projekt i plany przestrzenne, 
zaświadczenie o poprawnie zaprojektowanej konstrukcji, kalkulacja kosztów, opis systemu 
kanalizacyjnego, informacje o rodzaju i ilości emisji oraz lokalizacji i zasięgu źródeł emisji. Należy 
wyszczególnić środki zaradcze redukujące emisje i negatywny wpływ na środowisko. Zwykle szacuje się 
również emisje odorów. Odnośnie zagospodarowania odchodów należy oszacować ilość i skład 
odchodów (zawartość azotu), konieczne jest również opracowanie mapy zawierającej szczegółowy wykaz 
gruntów, na których możliwa jest aplikacja odchodów. Należy również określić typ gleby. 

Podczas procedury wydawania pozwoleń właściwe władze angażują inne organy np. ds. konserwacji 
przyrody, zachowania pomników historycznych, kontroli zanieczyszczenia powietrza i zapobiegania 
zanieczyszczeniom wody. Ich opinie stanowią część pozwolenia. Jeśli mogą zaistnieć poważne skutki dla 
środowiska, konieczne jest poinformowanie nie tylko odpowiednich władz administracyjnych ale również 
społeczeństwo. Powinno odbyć się spotkanie na którym społeczność będzie miała możliwość 
przedyskutowania projektu. Brana jest pod uwagę opinia odpowiednich organów władzy oraz 
społeczeństwa przy wystawieniu ostatecznej zgody. Procedura ta trwa zwykle od 4 do 6 miesięcy.  
W niektórych (spornych) przypadkach trwa nawet rok i dłużej. 
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Pozwolenie według BImSchG jest bardzo rozszerzone, ale stanowi prawne zabezpieczenie. Sąsiedzi mają 
możliwość dbania o swoje interesy podczas trwania procedury, nikt nie ma natomiast prawa na drodze 
pozwu cywilnego żądać cofnięcia koncesji na prowadzenie produkcji zwierzęcej, jeśli została ona już 
wydana. Nawet jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony, może jedynie domagać się podjęcia kroków 
zmierzających do zapobiegania określonym skutkom działalności. Jeżeli kroki takie są technicznie 
niewykonalne lub ekonomicznie nieuzasadnione, można żądać rekompensaty, dla stwierdzonych szkód. 

Koszt przeprowadzenia procedury (obciążenia, przygotowanie odpowiednich dokumentów) wynosi do 
1% wydatków (3000 � 8000 EUR). Można oczekiwać dodatkowych kosztów jeśli konieczna jest opinia 
eksperta np. dla określenia przewidywanej emisji odorów (2000 � 5000 EUR). Jeśli wymagana jest 
ekspertyza oceny wpływu na środowisko, koszt pozwolenia może zwiększyć się aż do 15000 EUR. 
Pomimo tak szczegółowych regulacji, wymagania podczas procedury wydawania pozwoleń różnią się  
w poszczególnych landach z powodu ich odpowiedzialności za egzekwowanie wymagań. 

 

Akty prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Instalacje będące przedmiotem BImSchG z uwagi na konieczność zdobycia pozwolenia muszą być 
zaprojektowane i użytkowane tak aby: 
• nie powodowały szkodliwych skutków i innych zagrożeń dla środowiska, nie posiadały znacznych 

wad i były znacząco uciążliwe dla społeczeństwa i sąsiadów (zasada ochrony). W odniesieniu do 
sąsiedztwa farmy, musi być ono bezpieczne pod względem uciążliwości odorów. Gwarantuje to 
zwykle zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnym budynkiem inwentarskim  
a mieszkalnym. Dodatkowo, przy fermach drobiu należy zachować odpowiednie odległości względem 
terenów leśnych. Dystanse te są urzędowo określone jako normy emisyjne. 

• podejmowały środki zapobiegawcze służące zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla środowiska, 
szczególnie przez podejmowanie takich środków zaradczych kontrolujących emisje na jakie pozwala 
aktualny stan techniki (Stand der Technik). Według zasad prewencyjnych szkodliwe emisje należy 
zredukować, poniżej określonych limitów, poprzez stosowanie środków technicznych. Limity te 
zależą od stopnia szkodliwości emisji, możliwości technicznych i efektywności ekonomicznej. W tym 
kontekście emisje odorów są zwykle traktowane jako mniej istotne. W praktyce, jeśli wspomniane 
odległości są zbyt małe i jeśli środowisko może zostać skażone emisjami, konieczne jest wykonanie 
oceny. Prawdopodobnie zaistnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych środków zaradczych, aby 
zredukować te emisje. 

• unikać powstawania odpadów, chyba że zabezpieczono ich sprawne i bezpieczne zagospodarowanie  
i ponowne użycie lub recykling lub jeśli takie zagospodarowanie, powtórne użycie lub recykling są 
technicznie niemożliwe bądź nieuzasadnione, można się ich pozbyć bez naruszania dobra 
publicznego. Regulacja ta bierze także pod uwagę magazynowanie i aplikację odchodów. Odchodów 
nie klasyfikuje się jako odpadu, tak długo jak ich aplikacja spełnia wymogi Ustawy o Nawożeniu 
(Düngemittelgesetz) i odpowiednio Rozporządzenia Nawozowego (Düngelverordnung). Ostatni akt 
prawy oparty jest na Dyrektywie Rady (91/676/EEC) z 12 grudnia 1991 dotyczącej Ochrony Wód 
przed Zanieczyszczeniami Powodowanymi Azotanami Pochodzącymi ze Źródeł Rolniczych. Nawóz 
powinien być stosowny zgodnie z lokalnymi warunkami i wymaganiami roślin, tak aby ograniczyć 
wymywanie i wypłukiwanie azotanów. Z tego powodu ilość stosowanego nawozu organicznego nie 
powinna przekroczyć 170 kg N/ha rocznie. Obowiązkowe jest jego składowanie przez co najmniej  
6 miesięcy. Dzięki podjętym działaniom organizacyjnym lub technicznym emisja amoniaku powinna 
zostać zredukowana (np. poprzez aplikację pasową, orkę zaraz po nawiezieniu lub czekanie  
z nawożeniem na korzystne warunki pogodowe). Podczas nawożenia gnojowicą maksymalne straty 
amoniaku nie powinny przekroczyć 20 %. Dalsze regulacje dotyczą obowiązku określenia 
zapotrzebowania gleby na składniki nawozowe i sporządzenia bilansu substancji odżywczych. 
Dodatkowe regulacje mogą zawierać obowiązek zachowania minimalnej odległość podczas aplikacji 
nawozów od wód powierzchniowych, rezerwatów przyrody i osiedli mieszkaniowych. Landy są 
uprawnione do wprowadzania szczegółowych regulacji odnośnie aplikacji nawozów w prawie 
administracyjnym. 
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Podczas procedury wydawania pozwoleń, władze sprawdzają czy projekt jest zgodny z wymaganiami 
opisanymi powyżej. Fermy o dużej skali produkcyjnej podlegają procedurze uzyskania pozwolenia 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami BImSchG (regulacje dot. odległości, warunków technicznych) 
które są przedstawione w Pierwszej Ogólnej Wytycznej Administracyjnej Odnoszącej Się do Ustawy 
Federalnej o Emisji i Kontroli Lokalnych Zanieczyszczeń � Techniczne Wytyczne Kontroli 
Zanieczyszczenia Powietrza (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft � TA Luft). Dodatkowo, 
specjalne wytyczne dotyczące redukcji odorów z farm zajmujących się produkcją zwierzęcą 
opublikowane przez Związek Inżynierów Niemieckich (VDI) (VDI 3471 � Kontrola Emisji  
w Zarządzaniu Produkcją Trzody chlewnej, VDI 3472 � Kontrola Emisji w Zarządzaniu Produkcją Kur) 
opisują ogólnie techniki utrzymania zwierząt, źródła emisji odorów, sposoby zmniejszenia emisji odorów 
oraz metody oceny odorów w postaci zachowania odpowiednich odległości. Wytyczne te przyjęte są 
przez władze i sądy jako tzw. �ekspertyza przyspieszająca�, ponieważ opracowali je eksperci z różnych 
dziedzin. 

 

Regulacje odległości 

Odory 

Zarówno TA Luft jak i Wytyczne VDI określają odległości, jakie muszą zostać zachowane, aby uniknąć 
uciążliwości odorów. Regulacja TA Luft oparta jest na wytycznych VDI. W porównaniu z wytycznymi 
VDI, minimalna odległość jest tylko funkcją ilości stanowisk zwierzęcych i dystansu i ważna jest tylko  
w przypadku budynków inwentarskich i budynków mieszkalnych rozpatrywanych z uwzględnieniem 
najkorzystniejszych warunków emisji i rozprzestrzeniania. Nie wzięto pod uwagę ani faktu, że wiejskie 
otoczenie farm musi tolerować wyższe poziomy uciążliwości w porównaniu z terenami osiedlowymi ani 
tego, że emisje z ferm hodowlanych świń są tylko połową tego co jest emitowane z tuczarni świń. Poza 
tym, nie uwzględnia się systemów wentylacji naturalnej. Mimo że ustanowione regulacje odnośnie 
odległości odnoszą się do odoru, wprowadzają one także wymogi odnośnie odległości budynków dla 
drobiu w stosunku do obszarów leśnych. Jeśli odległości są zbyt małe, zanieczyszczone gazy powinny 
być poddane działaniu biofiltrów lub biopłuczek. Ponieważ instalacje te są zazwyczaj bardzo kosztowne, 
prowadzi się specjalne szacowanie odorów. 

Regulacja odległości zawarta w wytycznych VDI pozwala na bardziej szczegółową ocenę niż ta w TA 
Luft. Sprawdziło się to w praktyce w tysiącach przypadków. Odległość ta jest określana w trzech 
krokach: 

1. Określenie średniej masy zwierząt (DJP, 1DJP = 500kg; np. świnie: 0,12 DJP) dla odpowiadającej 
liczbie utrzymywanych zwierząt. Jeśli w gospodarstwie rolnym utrzymywane są różne rodzaje 
zwierząt, masa zwierząt może zostać pomnożona przez odpowiadający zwierzęciu równoważny 
współczynnik odoru ( np. feq = 0,5 dla macior, 0,17 dla bydła, 0,39 dla indyków i 0,94 dla kaczek). 
Współczynnik ten jest funkcją emisji odoru od poszczególnych typów zwierząt  
w odniesieniu do tuczników (feq = 1) 

2. Używany jest system punktowy do szacowania potencjalnych emisji przy różnych parametrach 
produkcji zwierzęcej, takich jak usuwanie i przechowywanie odchodów, system wentylacji oraz inne 
kryteria (karmienie, pojemność magazynowanej gnojowicy, wpływy miejscowe). Parametry 
powodujące zmniejszanie emisji klasyfikowane są wyżej niż te, które tę emisję zwiększają. 
Maksymalnie przyznaje się 100 punktów. 

3. Na schematycznym wykresie odległości można odczytać minimalną odległość pomiędzy farmą  
a budynkiem mieszkalnym. 

 

Wymagania techniczne w praktyce 

Oprócz regulacji odległości TA Luft opisuje również wymagania techniczne dla instalacji do produkcji 
zwierzęcej. Są one takie same jak warunki wstępne dotyczące regulacji odległości, opisane w wytycznych 
VDI. Zwykle powinny być zastosowane następujące środki zaradcze: 
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- obiekty inwentarskie powinny być tak czyste i suche jak to tylko możliwe. Dla utrzymania 
wysokiego standardu higieny należy zawsze stosować niezbędną ilość wysokiej jakości ściółki, 
regularnie usuwać odchody, nie przekraczać obsady i zapewnić dostateczną wentylację 

- system wentylacji powinien być zaprojektowany według niemieckiej normy �Izolacja cieplna dla 
zamkniętych budynków inwentarskich; Izolacja termiczna i wentylacja; Zasady planowania  
i projektowania� (DIN 18910) aby zagwarantować wymianę powietrza odpowiadającą 
zapotrzebowaniu zwierząt. Tym wymaganiom nie podlegają budynki z wentylacją naturalną 

- jeśli gnojowica jest odprowadzana poza budynek, należy wykonać zabezpieczenia zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się odorów i szkodliwych gazów 

- należy przechowywać odchody na szczelnych betonowych podstawach. W przypadku systemu 
gnojowicowego, obszar gdzie wykonywane jest napełnianie cysterny musi być szczelny. W obu 
przypadkach opady atmosferyczne należy gromadzić i odprowadzać do odpowiednio 
zabezpieczonych zamkniętych zbiorników zbiorczych, dla zapobieżenia zanieczyszczeniom wód 

- gnojowica może być gromadzona poza budynkami tylko w zamkniętych zbiornikach, bądź też 
należy podjąć odpowiednie kroki ograniczające emisje 

- objętość magazynowa musi zapewnić 6-miesięczny okres przechowywania. Mniejsza pojemność jest 
wystarczająca, jeśli gnojowica jest przerabiana (np. obróbka tlenowa przez kompostowanie, 
wymuszone suszenie lub fermentacja beztlenowa). 

Czasami toczy się dyskusja o terminie �równoważne metody ograniczające emisje� ze zbiorników 
magazynujących. W praktyce oprócz betonowych lub lekkich konstrukcji dachów, stosuje się pływające 
przykrycia z naturalnego kożucha, słomy czy też wypalanych peletów glinianych bądź plastikowych. 
Tworzenie sztucznego pływającego pokrycia jest wspomagane poprzez mieszanie sieczki ze słomy  
(7 kg/m2 powierzchni) z gnojowicą. Wiele doświadczeń potwierdziło, że przy wykorzystaniu pływającej 
pokrywy nawet ze słomy, emisje mogą być zredukowane do 90 %. Z tego powodu pływające pokrywy ze 
słomy są nie tylko równoważne ze zbiornikami zamkniętymi, ale także najbardziej wydajne 
ekonomicznie. Roczne koszty są o około 30 % - 50 % niższe niż dla pokryć z peletów glinianych lub 
plastikowych i 60 % - 70 % niższe niż dla lekkich konstrukcji dachowych. 

 

Regulacje dotyczące ochrony wód 
Omawiając wymagania prawne dotyczące wód, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy wymaganiami  
w zależności od: 
- lokalizacji przedsięwzięcia, wpływającej na warunki strukturalne obiektów inwentarskich oraz 

magazynowanie gnojowicy 
- zarządzania inwentarzem, szczególnie na obszarach wrażliwych w odniesieniu do zasobów 

wodnych, takich jak na obszarach wód chronionych i obszarach ochrony źródeł leczniczych bądź na 
terenach narażonych na podtopienia. 

Prawo zarządzające środowiskiem w Europie zasadniczo jest skodyfikowane w dyrektywach i dotyczy 
prawa zarządzania wodami, jest tylko częściowo uregulowane tak samo w poszczególnych landach 
federalnego systemu prawnego Niemiec. Landy są upoważnione do szczegółowych opracowań systemu 
standardów, zgodnych z prawem federalnym, które zostało w dużej mierze opracowane jako zarys prawa, 
dlatego różne wymagania mogą wynikać z rolniczej produkcji inwentarza w poszczególnych landach. 

 

Ochrona wód w regulacjach zgodnych z prawem federalnym 
Na poziomie krajowym, Ustawa o Zagospodarowaniu Zasobów Wodnych (WHG) zawiera przepisy  
o istocie urządzeń do gromadzenia i zadawania ciekłych odchodów, gnojowicy i odcieków z kiszonek  
(§ 19 g WHG) i obliguje do zachowania należytej ostrożności, w zależności od okoliczności, dla 
zapobiegania zanieczyszczeniom wód lub jakimkolwiek innym niekorzystnym zmianom ich właściwości, 
podczas wdrażania środków zaradczych, które mogą być związane z działaniami wokół wód (§ 1 WHG). 
Na obszarach ochrony wód może się dodatkowo okazać konieczne, dla zminimalizowania zagrożenia, 
zakazanie określonych działań lub też zadeklarowanie ich dopuszczalności w ograniczonym zakresie, aby 
chronić wody przed negatywnymi czynnikami w interesie obecnych i przyszłych dostawców wody, gdy 
niemożliwe jest wymycie przez deszcze bądź rozładunek urządzeń do nawożenia bezpośrednio do wód  
(§ 19 WHG). 
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Dodatkowo, w procedurach dopuszczających urządzenia do działalności związanej z zarządzaniem 
produkcją inwentarza i drobiu na dużą skalę, Federalna Ustawa o Emisjach i Kontroli Zanieczyszczeń  
w Otoczeniu (BImSchG) wymaga, aby te urządzenia były konstruowane i użytkowane tak, aby odpady  
w skład których również wchodzi gnojowica, odchody ciekłe i odcieki z kiszonek, były właściwie  
i bezpiecznie utylizowane (§ 5 BImSchG). Szczegóły tej konkretnej utylizacji są określone w Ustawie  
o Nawozach (§ 1 a) i w Rozporządzeniu o Nawozach, wydanym na podstawie Ustawy o Nawozach, które 
przedstawiono poniżej. 

 

Regulacje prawne landów 
Wymagania prawa federalnego zestawione są w postaci bardziej konkretnych pojęć na poziomie 
prawodawstwa landów. Dlatego zobowiązanie zawarte w § 19 g WHG o konstruowaniu i utrzymaniu 
urządzeń do magazynowania i napełniania odchodami ciekłymi, gnojowicą i odciekami z kiszonek w taki 
sposób, aby zapewnić wodom najlepszą możliwą ochronę przed zanieczyszczeniem, jest szczegółowo 
opisane w kolejności zatwierdzonej przez landy. Te nakazy, zasadniczo do siebie podobne, ale różniące 
się w szczegółach, oparte są na wymaganiach podstawowych, które mówią że urządzenia muszą być 
szczelne, stabilne i odporne na działanie czynników termicznych, mechanicznych i chemicznych. 
Jakiekolwiek nieszczelności i wycieki substancji groźnych dla wód muszą być szybko i niezawodnie 
zlokalizowane. Zasady uważane za podstawowe w obszarze konstrukcji zbiorników na gnojowicę  
i silosów do kiszenia zawarte są w Niemieckiej Normie �Zbiorniki na kiszonki i płynne odchody�  
(DIN 11622), która obowiązuje na poziomie prawa federalnego. Podstawowe wymagania dotyczące 
urządzeń do napełniania i magazynowania mówią że: 

- rury muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję. Linia powrotna ze zbiornika 
magazynującego do wstępnego kanału lub stacji pompowania musi być wyposażona w zawory 
dwuzasuwowe, dla bezpiecznego odcinania przepływu. Jeden z nich powinien być zaworem  
o szybkiego działaniu 

- zawory odcinające i pompy muszą być łatwo dostępne i umieszczone nad obszarem 
nieprzepuszczalnym dla wody 

- zbiorniki, dukty i kanały muszą być wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych dla wody 
- miejsca, w których odchody ciekłe lub gnojowica są przelewane do cystern muszą być wyłożone 

materiałem nieprzepuszczalnym dla wody. Woda deszczowa powinna być odprowadzana do kanału 
wstępnego, kanału na gnojowicę lub gnojówkę lub do stacji pomp jednostki napełniania 

- wyposażenie do przechowywania obornika powinno być wyłożone szczelną, nieprzepuszczalną dla 
wody spodnią warstwą. Dla odprowadzenia nawozu płynnego, płyta ta na skraju posiada zbiornik 
zabezpieczony przed penetracją wód powierzchniowych z otaczającego terenu 

- jeśli nie jest możliwe odprowadzanie wody gnojowej do istniejącego zbiornika na wodę gnojową lub 
gnojowicę, musi być ona gromadzona oddzielnie 

- pojemność urządzeń musi być dostosowana do wymagań danej farmy i ochrony wód. Pojemność ta 
musi być większa niż pojemność konieczna do przechowywania w najdłuższym okresie, gdy 
aplikacja na polach jest zakazana, chyba że możliwe będzie udowodnienie właściwym władzom 
administracyjnym, że ilość przewyższającą określoną pojemność będzie wykorzystana w sposób 
przyjazny dla środowiska. Musi zostać zapewnione właściwe wykorzystanie rolnicze bądź zadanie 
na polu. W przypadku zbiorników otwartych, w każdym przypadku należy zapewnić nadwyżkę 
pojemności i margines bezpieczeństwa na opady deszczu 

- urządzenia stosowane na terenach ochrony zasobów wodnych oraz obszarach ochrony źródeł 
leczniczych muszą być dodatkowo wyposażone w urządzenia identyfikujące wycieki. 

Pomiędzy landami występują jednak różnice dotyczące np. określania niezbędnej pojemności 
przechowywania. Na przykład w przypadku kanałów gnojowych uwarunkowania zmieniają się od 
uznania całej pojemności za przestrzeń do przechowywania odchodów do zupełnego pomijania 
pojemności kanału. Stosowane są różne systemy identyfikacji wycieków. Na przykład, w niektórych 
landach wizualna kontrola wspomagana jest próbkami gleby, a winnych próbkami wód gruntowych. Te 
różne wymagania prowadzą w części do istotnych różnic w kosztach farm, bez obiektywnego ich 
uzasadnienia we wszystkich przypadkach. 
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Specjalne regulacje w ochronie wód gruntowych 

Na obszarach wymagających specjalnej ochrony, takich jak obszary wód chronionych i obszary ochrony 
źródeł leczniczych, produkcja zwierzęca poddana jest daleko idącym ograniczeniom. Dlatego też 
wymagania wykraczające poza ogólny stan techniki odnoszą się do podstawowych warunków dla 
zbiorników do przechowywania. Przykrywane rezerwuary odchodów płynnych w obszarach wód 
chronionych bez wystarczających warstw zabezpieczających są nie do przyjęcia (Wyższy Sąd 
Administracyjny Lüneburg, ZfW 93, 117) jak i rezerwuary z uszczelniającymi pasami wykonanymi  
z tworzywa sztucznego (Wyższy Sąd Administracyjny Lüneburg, ZfW 97, 249). Na obszarach 
zamkniętych i w wewnętrznych strefach chronionych, urządzenia do gromadzenia i napełniania płynnymi 
odchodami, gnojowicą i odciekami z kiszonek oraz przechowywania obornika zasadniczo są zupełnie 
zakazane, a w poszerzonych strefach ochronnych są dopuszczone jedynie, jeżeli są wyposażone  
w specjalne urządzenia do identyfikacji wycieku. 

Na niektórych terenach ochronnych zarządzanych administracyjnie, także wypasanie zwierząt jest 
zabronione i występuje zakaz zadawania w wewnętrznych i poszerzonych strefach chronionych 
niehigienicznie obrabianej gnojowicy. 

Odkąd te ograniczenia dotyczące użytkowania gleb doprowadziły do znacznych obciążeń ekonomicznych 
farm, w 1987 roku ustawodawca włączył jedną zasadę do Ustawy o Zarządzaniu Zasobami Wodnymi  
(§ 19 Para. 4 WHG), według której wypłaca się adekwatną rekompensatę za niedogodności ekonomiczne 
z tytułu surowych wymagań. Reguła ta odpowiada zasadzie �podziału kosztów�, która funkcjonuje  
w prawodawstwie środowiskowym wraz z zasadą �kto zanieczyszcza ten płaci�, według której reguły 
wynikające z podstawowego interesu społecznego dla ochrony wód nie mogą być wyłącznie 
uwzględnione dla grupy zawodowej, szczególnie jej dotyczące. Istota i zakres obowiązywania opłat 
odszkodowawczych różni się istotnie w części poświęconej prawodawstwu wodnemu landów. Jednakże 
zakaz gromadzenia nawozów niebezpiecznych dla wód lub zakiszania na polu i wypływu soków 
kiszonkowych, jak również zakaz zadawania nawozu płynnego czy też nawozu azotowego poza okresem 
wzrostu, nie oznaczają wyższych kosztów dla farm, które powodują wzrost obowiązkowych 
odszkodowań, odkąd zakazy te obowiązują powszechnie, nie tylko na obszarach chronionych. 
Dodatkowe koszty budowy systemów do przechowywania gnojowicy i odchodów z okólników, 
skutkujące w podstawach nakazów ochrony wód, nie prowadzą do żądań finansowych rekompensat, 
odkąd jedynie bezpośrednie użytkowanie rolnicze podlega obowiązkowi płacenia odszkodowań według  
§ 19 Para. 4 WHG, ale nie w warunkach konstrukcji nietypowych (Federalny Wysoki Sąd 
Sprawiedliwości NJW 1998, 2450 ff.). 

 

Prawo o nawożeniu i zagospodarowaniu odpadów 
Prawo niemieckie dotyczące nawożenia określa dawki nawozów z gospodarstw i nawozów wtórnie 
przetworzonych które mogą być zadane, na podstawie zawartości składników odżywczych w nawozach. 
Gdy utylizowane są wtórne zasoby, na przykład pozostałości ze współfermentacji rolniczej (równoczesna 
fermentacja odchodów zwierzęcych i odpadów organicznych) przepisy Niemieckiego Rozporządzenia  
o Odpadach Organicznych (Bioabfallverordnung, BioAbfV) także włączają się jako uzupełnienie 
regulacji o nawożeniu. 

Następny przegląd pozwala na zapoznanie się z ustawowymi warunkami, które należy spełnić podczas 
nawożenia obornikiem i wtórnie przetworzonymi nawozami. 

 

Prawo zagospodarowania odchodów 
W oparciu o Niemiecką Ustawą o Zagospodarowaniu Odpadów z 27 września 1994 (Gesetz zur 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen) ustalono nowe regulacje w prawie  
o zagospodarowaniu odpadów i obszarach pokrewnych. 

Artykuł 1 dotyczy listy materiałów �zamkniętej pętli� (German Closed-Loop Materials) i Ustawy  
o Zagospodarowaniu Odpadów (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, KrW-/AbfG) i nakłada 
obowiązek promowania zarządzania �zamkniętej pętli� jak też ochrony zasobów naturalnych  
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i zapewnienia prośrodowiskowego usuwania odpadów. KrW-/ AbfG nadaje przekazanym uprawnieniom 
wachlarz ustawowych rozporządzeń (Artykuły 7 i 8; regulacje okołoustawowe 1996, BioAbfV 1998). 

Artykuł 4 obejmuje równocześnie wymagane poprawki do niemieckiego prawodawstwa nawozowego: 
Rozporządzenie Nawozowe z roku 1999 (Düngemittel-Verordnung), Rozporządzenie Nawozowe z roku 
1996 (Düngeverordnung) i Rozporządzenie z 1998 roku o Odszkodowaniach za Wprowadzanie Odpadów 
i Ścieków (Klarschlamm � Entschädigungsfondsverordnung). 

Tam gdzie odchody z farm są wyłącznie utylizowane, warunki prawa dotyczącego zarządzania odpadami 
wchodzą w grę, gdy aplikacja jest przeprowadzana w opozycji do wymagań Rozporządzenia 
Nawozowego, tj. przeprowadzana bez uwzględnienia wymagań otoczenia, zapotrzebowania roślin na 
składniki pokarmowe, ale z głównym celem jakim jest pozbycie się odchodów z gospodarstwa. Prawo 
dotyczące zarządzania odpadami jest także powiązane z obróbką biologiczną i rolniczą utylizacją 
mieszanin odchodów z gospodarstw i odpadów organicznych, które powstają w formie pozostałości  
z procesu współfermentacji w urządzeniach rolniczych. 

Rozporządzenie o Recyklingu Odpadów Organicznych w Rolnictwie oraz Gleb Leśnych i Ogrodniczych 
(BioAbfV) reguluje kwestie utylizacji odpadów organicznych z rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa 
(włączając te wymieszane z odchodami z farm). Aneks I BioAbfV zawiera wykaz organicznych 
materiałów odpadowych, które mogą być obrabiane w biogazowniach. Co więcej, odpowiednie władze 
mogą dopuścić inne materiały, jeśli nadają się one do obróbki biologicznej i utylizacji rolniczej. 

BioAbfV także doprecyzowuje obowiązkową dokumentację, którą musi zgromadzić użytkownik 
przedsiębiorstwa (np. zezwolenie higieniczne, niska zawartość zanieczyszczeń). Ilość odpadów 
organicznych, które mogą być zadane na jeden hektar w okresie trzyletnim jest ograniczona i zależy od 
zawartości w glebie metali ciężkich. Przed zadaniem należy zatem wykonać analizy gleby na zawartość 
metali ciężkich i odczyn pH. Powtórne zadanie odpadów organicznych jest zakazane, jeżeli poziomy  
w glebie przekraczają limity dopuszczone w Rozporządzeniu. 

  

Prawo nawozowe 
Ustawa Nawozowa określa nawozy, które mogą być zastosowane tylko zgodnie z �dobrymi praktykami 
rolniczymi� (Art. la: gute fachliche Praxis). Pociąga to za sobą kryteria nawożenia, włączając dobór typu, 
ilości i właściwego czasu aplikacji, zgodnie z wymaganiami upraw i gleby, biorąc pod uwagę zawartość 
dostępnej w glebie masy organicznej i składników odżywczych oraz warunków lokalnych i uprawowych. 
Wymagania roślin na składniki pokarmowe determinowane są przez ich potencjalny plon na danym 
stanowisku, warunkami uprawowymi i przewidywanymi standardami jakości produkcji (Art. 1 a, para 2). 

Regulacje dotyczące dopuszczonych nawozów zawarto w Artykule 2, zgodnie z którym nawozy mogą 
zostać wprowadzone do obiegu tylko jeśli są zgodne z typem nawozu dopuszczonym przez wymagania 
ustawowe. Według Kodeksu Dobrych Praktyk w Nawożeniu (Verordnung über die Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen � Düngeverordnung) nawozy powinny zostać rozprowadzone na polu w 
takim czasie i w takiej ilości, które pozwalają roślinom maksymalnie wykorzystać składniki odżywcze  
i w sposób zapewniający zapobieżenie, w możliwie największym stopniu, utracie składników 
odżywczych i związanym z nią przedostawaniu się zanieczyszczeń do zasobów wodnych. Nawozy 
azotowe mogą być zastosowane tylko w takim stopniu, aby składniki odżywcze dla roślin utrzymywać 
dostępnymi zasadniczo podczas okresu wegetacyjnego i w ilości odpowiadającej ich potrzebom. Należy 
unikać jakiegokolwiek przedostawania się do wód powierzchniowych poprzez zachowanie, między 
innymi, odpowiedniej strefy bezpieczeństwa. Nawozy azotowe mogą być stosowane tylko wtedy, gdy 
pozwalają na to warunki glebowe. Gleba nie jest do tego zdolna, gdy jest wysycona wodą, zmrożona lub 
pokryta grubą warstwą śniegu. 

Aby obliczyć potrzebną dawkę nawozu azotowego do zadania, należy śledzić zasady ustalania wymagań 
na składniki odżywcze. Pociąga to za sobą wzięcie pod uwagę: 
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- ilości składników pokarmowych wymaganych przez daną uprawę, do osiągnięcia odpowiedniego 
plonu i jakości w danym otoczeniu i warunkach uprawy 

- ilości składników pokarmowych dostępnych w glebie i dodatkowe ilości składników pokarmowych 
będących prawdopodobnie niezbędnymi dla roślin podczas okresu wegetacyjnego 

- związanie składników pokarmowych w glebie 

W przypadku odchodów z farmy pochodzenia zwierzęcego, biorąc pod uwagę inne zasady 
Rozporządzenia, średnia aplikacja w gospodarstwie nie powinna przekroczyć 210 kg azotu 
całkowitego/ha/rok na użytkach zielonych oraz 170 kg azotu całkowitego/ha na gruntach ornych 
(wartości netto, tj. po odliczeniu dopuszczalnych strat z przechowywania i nawożenia). Grunty 
odłogowane muszą być wyłączone z kalkulowania średniej nawożenia dla gospodarstwa. Ponadto 
nawozy pochodzenia zwierzęcego posiadające wysoką zawartość fosforanów i potasu mogą być zadane 
na polu tylko do poziomu netto, który mogą pobrać rośliny, biorąc pod uwagę spodziewany plon i jakość, 
o ile nie przewiduje się negatywnego wpływu na zasoby wodne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem, nawożenie azotem po żniwach, jesienią lub wczesną zimą, na polach 
ugorowanych, nieuprawianych aż do wiosny, normalnie nie jest dozwolone. Rozporządzenie Nawozowe 
(Düngeverordnung) reguluje licencjonowanie i wprowadzanie nawozów do obiegu. Tam gdzie zamierza 
się wprowadzać do obrotu pozostałości z fermentacji, zawierające pozostałości organiczne (nawet 
nieobciążone) muszą one odpowiadać dopuszczonym typom wtórnie przetwarzanych nawozów. W tym 
względzie należy zwrócić uwagę na ograniczenia odnoszące się do dozwolonych substancji odżywczych 
do produkcji wtórnie przetworzonych nawozów, np. w tym przypadku nieunieszkodliwiony tłuszcz 
zwierzęcy, odpady żywności itp. Mogą być one włączone do procesu fermentacji. 

Zgodnie z Niemiecką Ustawą o Ochronie Gleb (Bundesbodenschutzgesetz, BbodSchG) rolnicze 
wykorzystanie gleb musi być zgodne z �dobrą praktyką rolniczą�, tj. gleba musi być uprawiana, a jej 
struktura utrzymywana lub ulepszona odpowiednio dla klimatu i stanowiska, należy unikać zasklepiania 
gleb (tak jak to jest możliwe) i chronić glebę przed erozją poprzez odpowiednie jej użytkowanie. 

 

Dobrostan zwierząt i prawo dotyczące chorób zwierząt 

Ustawa o Dobrostanie Zwierząt (Tierschutzgesetz) ustanawia centralną klauzulę dotyczącą dobrostanu 
zwierząt w Niemczech. Ustawa oparta jest na etycznym podejściu do dobrostanu zwierząt i dąży do 
ochrony zwierząt przed bólem, cierpieniem lub wyrządzaniem ich szkód. Ustawa ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt, bez względu na ich wykorzystanie, tj. zarówno do zwierząt hodowlanych jak  
i domowych i tych wykorzystywanych do celów laboratoryjnych. Reguluje ona zarówno warunki 
utrzymywania tych zwierząt jak też ich wykorzystanie. 

Źródło: [154, Niemcy, 2001], z odniesieniem do: 
- Grimm, E., Kypke, J., Martin, I., Krause, K.-H. (1999): German Regulations on Air Pollution Control 

in Animal Production. In: Regulation of animal production in Europe. KTBL-Arbeitspapier 270, 
Darmstadt, 234-242 

- Schepers, W., Martin, I., Grimm, E. (2000): Bau- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen. In: 
Zukunftsweisende Stallanlagen. KTBL-Schrift 397, 11-33 

- Nies, V., Hackeschmidt, A. (1999): Water Conservation Regulations m Germany - Differences 
between the Federal States and Impacts on Livestock Production. In: Regulation of animal production 
in Europe. KTBL-Arbeitspapier 270, Darmstadt, 129-132 

- KTBL e.V. (Hrsg.): Bau- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen der Veredelungsproduktion. 
KTBL-Arbeitspapier 265. Darmstadt 1998 

- Bauforderung Landwirtschaft e.V. (Hrsg.): Hilfestellung bei Genehmigungsverfahren für 
Tierhaltungen. Baubrief Landwirtschaft 38, Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup 1998 

- Schwabenbauer, K. (1999): Animal Welfare Provisions and their Practical Application in Germany. 
In: Regulation of animal production in Europe. KTBL-Arbeitspapier 270, Darmstadt, 90-92 

- InfoService Tierproduktion (IST): Network on information about laws and permitting relevant for 
agricultural building projects - Informationsnetzwerk zu Rechts- und Genehmigungsfragen bei 
landwirtschaftlichen Bauvorhaben; http://www.ist-netz.de 
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Grecja 

Greckie prawodawstwo dla intensywnej produkcji zwierzęcej dotyczy głównie ochrony zasobów 
wodnych. Dopuszcza się ograniczone przechowywanie w ziemnych �zbiornikach�, o ile gleba nie jest 
porowata. Dopuszcza się powtórne użytkowanie przetworzonych wód odpadowych (1) do aplikacji do 
gleby jedynie wtedy, gdy mają one BOD5 ≤1200 mg/l, i pozbycie się do wód powierzchniowych (2), jeśli 
mają one BOD5≤40 mg/l. Aplikacja jest dozwolona w połączeniu z zastępowaniem nawozów 
chemicznych. 

 

Finlandia 

Ustawa o Ochronie Środowiska (86/2000) i inne ustawodawstwo oparte na tym dokumencie weszło  
w życie z dniem 1 marca 2000. Nowa ustawa znosi Ustawy: o Ochronie Powietrza i Zapobieganiu 
Hałasowi, o Procedurach Pozwoleń Środowiskowych oraz rozporządzenia oparte na nich, podobnie jak 
Rozporządzenie o Środkach Zapobiegawczych w Ochronie Wód. Różne ustawy, jak chociażby te  
o Wodzie, Odpadach, Sąsiadujących Posiadłościach czy Ochronie Zdrowia zostały poprawione. Sądy 
zajmujące się rozstrzyganiem spraw dotyczących ochrony wód zostały zlikwidowane i większość ich 
obowiązków została przeniesiona na władze wydające pozwolenia środowiskowe, funkcjonujące od  
1 marca 2000 r. Harmonizacja legislacji ochrony środowiska określa podstawy zintegrowanych badań 
zagrożeń środowiskowych. 

Pozwolenie środowiskowe dla budynków gospodarskich dotyczy utrzymywania zwierząt w budynkach 
inwentarskich. Budynki inwentarskie obejmują przechowywanie odchodów wydalanych przez zwierzęta, 
podobnie jak przetwarzanie i przechowywanie pasz w połączeniu z budynkami produkcyjnymi. 
Nawożenie nawozem organicznym i uprawa gleb nie są przedmiotem zezwoleń. Niemniej dostępną dla 
nawożenia powierzchnię uprawną bierze się pod uwagę w trakcie procedury wydawania pozwolenia. 

Obecnie nie ma regulacji z zakresu planowania przestrzennego i wytycznych dotyczących odorów. 

Rozporządzenie rządowe o zapobieganiu przedostawania się azotanów z rolnictwa do wód stosuje się do 
Dyrektywy Rady 91/676. Dotyczy on wszystkich działalności rolniczych i nakłada wymagania odnośnie 
czasu przechowywania odchodów, magazynów odchodów, czasu zadawania nawozów (np. organicznego) 
oraz dopuszczalnych ich ilości [125, Finlandia, 2001]. 

 

Irlandia 
Prawodawstwo IPPC zgodne z Ustawą o Agencji Ochrony Środowiska (1992) wprowadziło 
licencjonowany system kontroli emisji z instalacji dla produkcji świń i drobiu w sposób zintegrowany. 

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów zapewnienia, że odór nie stanowi niedogodności, jest 
stosowanie podejścia pogorszenia sytuacji, co oznacza że obiekty nie mogą być zlokalizowane do pewnej 
odległości od posiadłości bądź obiektów wrażliwych na odory. Odległości te mogą zostać określone 
poprzez zastosowanie modelu dyspersji. Kryteria graniczne dla jednostek odoru są ustalone. 
[61, EPA, 1997] 

 

Holandia 
Holandia posiada duże zagęszczenie produkcji świń i drobiu. Dlatego tak wiele uwagi poświęca się 
aplikacji nawozów i zanieczyszczeniom ziemi i wód gruntowych, jak również emisji amoniaku i odorów. 
Obecnie stosowany jest system pozwoleń, za który odpowiedzialne są władze lokalne (samorządy). 
Ściślejsze reguły zostaną określone w najbliższych latach. Chociaż normy obowiązują wszystkich 
farmerów, surowsze wymogi będą zastosowane na południu i na wschodzie kraju, gdzie z farm 
emitowane są największe ilości amoniaku. 

Rząd holenderski przyjął trzyetapową politykę minimalizowania strat składników mineralnych do 
środowiska. Obecnie program ten znajduje się w trzeciej fazie. Celem jest osiągnięcie zadowalającego 
poziomu strat do środowiska azotu i fosforanów. Jednym z narzędzi osiągnięcia tego jest zastosowanie  
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Systemu Ewidencjonowania Składników Mineralnych, który pozwala na lepsze zrozumienie procesów 
ich wejścia i wyjścia przy instalacjach do produkcji zwierzęcej [85, Oele, 1999]. 

Emisje do powietrza z aplikacji nawozów regulowane są przez Zarządzenie o Stosowaniu Nawozów 
Zwierzęcych, zobowiązujące do zastosowania niskoemisyjnych technik aplikacji [21, VROM, 1998]. 

Regulacje dotyczące planowania pozwalają na aplikację nawozów tylko w okresie jesieni i zimy, co 
oznacza, że wymagana jest odpowiednia pojemność do magazynowania nawozów. Magazyn odchodów 
zbudowany po 1 czerwca 1987 roku musi być przykryty. 

Emisje amoniaku, głównie z budynków inwentarskich, są redukowane poprzez obowiązkowe stosowanie 
określonych systemów utrzymania (obiekty Zielonej Etykiety). Zgodnie z rządowym programem 
kontroli, farmy mogą się ubiegać o Zieloną Etykietę. Farmerzy z obiektami posiadającymi tę etykietę są 
zwolnieni przez określony czas z nowych działań mających na celu redukcje emisji, co ma zachęcić ich 
do inwestowania w systemy niskoemisyjne. Rozwój technik utrzymania i rosnąca wiedza będą zmierzały 
do wzrostu wymagań dotyczących utrzymania zwierząt. 

Dla regulacji emisji odorów i planowania przestrzennego stosuje się skomplikowany model, który 
klasyfikuje wrażliwe obiekty wokół farmy bądź ilość farm i określa ich odległość od miejsca emisji. Dla 
każdej farmy oblicza się współczynnik dla liczby utrzymywanych zwierząt i dozwoloną liczbę zwierząt 
(uwzględniając prawodawstwo oraz dane warunki lokalne). Dla wrażliwego obiektu względny 
indywidualny wkład dla niedogodności odorowych wszystkich farm jest sumowany i nie powinien 
przekroczyć dopuszczalnych wartości dla każdego wrażliwego obiektu. Jeśli przekroczy, należy podjąć 
środki zaradcze, włączając zmniejszenie obsady zwierząt [24, VROM/LNV, 1996]. 

Normy hałasu dla farm z intensywnym chowem zwierząt są ustalane indywidualnie i określone  
w pozwoleniu środowiskowym dla farmy. Ustawa o Zarządzaniu Środowiskiem w Holandii oraz Ustawa 
o Uciążliwości Hałasu w Holandii stanowią podstawę dla ustalenia norm hałasu w wydawaniu pozwoleń. 
Nowe farmy z intensywnym chowem zwierząt będą musiały spełniać poziomy hałasu określone dla 
danego obszaru. Można tego dokonać za pomocą instrumentu określanego mianem �strefowania�, gdy w 
tym samym miejscu występuje określona liczba aktywności rolniczych i przemysłowych. �Strefa� hałasu 
łączy emisje hałasu ze wszystkich aktywności w tym obszarze. 

Powiększenie istniejących farm musi odbywać się przy zachowaniu obecnych limitów określonych  
w pozwoleniu. Jakikolwiek dodatkowy hałas związany z rozszerzeniem działalności na farmie będzie 
musiał być zredukowany przez zapobiegawcze działania ograniczające (np. izolacja) lub przeniesienie 
działalności. 

 

Portugalia 
W Portugalii nie istnieje odrębne prawodawstwo dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzenia rolniczego. Opublikowano �Kodeks Dobrej Praktyki dla Ochrony Wód przed 
Zanieczyszczeniem Azotanami Pochodzenia Rolniczego�. Poza tym Kodeksem, występuje specyficzne 
prawodawstwo dla wyznaczonych Stref Wrażliwych na Azotany (NVZ) i odpowiednie, związane z nim 
Zasady Programowego Działania. 

Odpowiednie zarządzenie ustala wartości limitów emisji dla usuwania wód odpadowych do wód 
powierzchniowych z instalacji dla świń, wyrażone w BOD5 i TSS. Nie występuje podobne 
rozporządzenie dla instalacji drobiu. Emisje innych substancji (np.: N, P i metale ciężkie) poprzez wodę 
odpadową regulowane są przez oddzielne rozporządzenia, także dla usuwania do wód powierzchniowych 
bądź gleb użytkowanych rolniczo. Emisja metali ciężkich do tych gleb poprzez nawożenie gnojowicą 
i/lub obornikiem jest regulowana innym rozporządzeniem. 

Emisje do powietrza są regulowane przez ograniczenia emisji NOx (jako mg NO2), VOC (jako mg C), 
H2S i pyłu. Hałas jest regulowany dla obu sektorów zasadniczo poprzez limitowanie emisji do 5 dB 
podczas dnia i 3 dB w porze nocnej, w odniesieniu do hałasu tła. Nowe rozporządzenia stosują inne 
kryterium, oparte na maksymalnej ekspozycji hałasu. 
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Występuje szereg uregulowań prawnych dotyczących działalności farm świńskich. Najnowsze 
Rozporządzenie Nr 163/97 zawiera zasady wpisywania do rejestru, autoryzacji, klasyfikacji, określania  
i obsługi farm świńskich. Podobne uregulowania prawne istnieją dla ferm drobiu. 

 

Hiszpania  

W Hiszpanii, Królewskie Rozporządzenie 324/2000, zakłada zintegrowane podejście do aspektów 
sanitarnych i środowiskowych w produkcji świń. W Zarządzeniu tym zostały określone, z punktu 
widzenia higieny, minimalne odległości od obiektów wrażliwych, takich jak inne budynki dla świń, 
tereny zamieszkałe, główne arterie komunikacyjne itp. Te odległości są związane z ilością DJP  
w obiekcie. Dodatkowo, jest to pierwszy Królewskie Zarządzenie, które określa maksymalną wielkość 
obiektów produkcji świń. 

 

Wielka Brytania  

Aktualnie w Wielkiej Brytanii nie ma pozwoleń na prowadzenie farm, chociaż zmieni się to wraz  
z wprowadzeniem Dyrektywy IPPC dla dużych instalacji świń i drobiu. W Strefach Wrażliwych na 
Azotany (NVZ) farmerzy musza stosować się do obowiązkowych Zasad Programowego Działania 
(Action Programme Rules). Nie występują krajowe uregulowania prawne dotyczące zadawania nawozów, 
za wyjątkiem NVZ. Wytyczne i informacje dla farmerów dotyczące planowania nawożenia ustanowiono 
dlaNVZ. 

Bardziej ogólnie, duża liczba reguł zawarta jest w Kodeksach Praktyk, które ustanowiono w celu 
informowania farmerów o środkach zaradczych podejmowanych w celu ograniczenia emisji do wody  
i gleb. Emisje do wód powierzchniowych mogą być dozwolone pod warunkiem uzyskania �zgody na 
emisję" w odpowiednich warunkach (ilość i poziomy granicznych emisji). Prawodawstwo traktuje jako 
wykroczenie świadome zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub gruntowych. 

Zmniejszenie emisji do powietrza odorów i dymów jest opisane w Kodeksie Powietrza �Air Code�  
[43, MAFF, 1998]. Dokument ten nie zawiera postanowień dotyczących kontroli emisji amoniaku. 

Nie występują regulacje dotyczące pozwoleń urbanistycznych. Zezwolenie takie jest wymagane dla 
nowych lub rozbudowywanych budynków inwentarskich i urządzeń do składowania gnojowicy lub 
obornika w granicach 400 m od jakichkolwiek chronionych budynków, takich jak domy mieszkalne, 
szkoły itp. 
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7.4. Przykłady granicznych limitów emisji i limity zadawania nawozów 
organicznych w krajach członkowskich 
 
Poniższe tabele pokazują oszacowane średnie wartości emisji i dopuszczalne limity nawożenia stosowane 
dla farm świńskich i drobiu z punktu widzenia pozwoleń środowiskowych w Belgii. 

 

Rodzaj uprawy P205 Całkowity N N od zwierząt  
i innych odchodów 

N z nawozów 
sztucznych 

Pastwisko (łąka) 130 500 250 350 

Kukurydza 100 275 250 150 
Uprawa z niskim 
zapotrzebowaniem na N 100 125 125 100 

Inne uprawy 100 275 200 200 

Tabela 7.2. Maksymalne dopuszczalne limity aplikacji organicznego N- i P2O5 (kg/ha) przy 
nawożeniu nawozem organicznym we Flandrii od 1-1-2003 [8, Technologisch Instituut, 1999] 

 

 

 

Rodzaj uprawy P205 Całkowity N N od zwierząt  
i innych odchodów 

N z nawozów 
sztucznych 

Pastwisko (łąka) 100 350 170 250 

Kukurydza 100 275 170 150 
Uprawa z niskim 
zapotrzebowaniem na N 80 125 125 70 

Inne uprawy 100 275 170 170 

Tabela 7.3. Maksymalne dopuszczalne limity aplikacji organicznego N- i P2O5 (kg/ha) przy 
nawożeniu nawozem organicznym we Flandrii w strefach ochrony wód  
[8, Technologisch Instituut, 1999] 

 

 

 
Parametr Graniczna wartość emisji (mg/Nm3) 1) 

Emisja cząsteczek kurzu z procesu rozdrabniania, suszenia i 
chłodzenia nawozów mineralnych  
(suchy gaz) 

 
75 

Emisja w gazie z kominów instalacji do spalania na farmie 
NH3    50 
H2S    5 

NOx    200 
1) mg/Nm3 przy OoC, ciśnienie 101,3 kPa 

Tabela 7.4. Przykłady wartości granicznych emisji dla poszczególnych rodzajów działalności na 
fermach [39, Vito, 1999] 

 

 



Aneksy 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 327

7.5. Przykład protokołu dla monitoringu emisji amoniaku z systemów 
utrzymania 
W Europie dane dotyczące konsumpcji i emisji na farmach z intensywną produkcją zwierzęcą zbierane są 
w różny sposób. Nie zawsze jest jasne, w jakich warunkach dane te były gromadzone; gdzie wiele 
czynników ma wpływ na różnice w wartościach obserwowanych poziomów. 

W Holandii opracowano protokół w celu mierzenia emisji NH3 z systemów utrzymania wszystkich 
gatunków produkcyjnych, aby umożliwić porównanie emisji z alternatywnych technik utrzymania. 
Protokół standaryzuje czynniki takie jak mikroklimat, pasza i zagęszczenie obsady tak, aby były one 
związane ze zmianami emisji [63, Commissie van Deskundigen, 1999]. 

Dla systemów utrzymania drobiu i świń kilka z tych czynników przedstawiono w Tabeli 7.5 i Tabeli 7.6. 

 
Czynnik Nioski Broilery Indyki 1) Kaczki Perlice 

Powierzchnia (cm2) 450 - 600 20/m2 2000 - 2500 6 - 8/m2 20/m2 
Minimalna temperatura 
wewnętrzna (°C) 20-25 35-20 26-15 34- 12 35-20 

Pasza zobacz w 
tekście 

zobacz w 
tekście 

zobacz w 
tekście 

zobacz w 
tekście 

zobacz w 
tekście 

Produkcja (kg) zobacz w 
tekście 

1,825 
 w 43 dni 

18 w 20 
tygodniu (♂)

9 w 16 
tygodniu (♀)

 
2,95 w 
47 dni 

 

1,5  
w 43 dni 

Zdrowotność (upadki %) <5 <10 <10 <5 <10 
Minimalna obsada  750 1000 250 400 1000 
Okresy pomiarowe 2 2 2 2 2 
Współczynnik korekcyjny 61/63 6/8 21/23 47/56 6/8 
1) (♂) = samiec; (♀) = samica 

Tabela 7.5. Przykładowe wartości czynników do uwzględnienia w pomiarach emisji z budynków dla 
drobiu [63, Commissie van Deskundigen, 1999] 
 

Temperatura wewnętrzna jest bardzo ważna i jest obniżana wraz ze wzrostem masy ciała. Temperatury 
zawarte w tabeli dotyczą temperatur od maksymalnej do minimalnej dla całego okresu produkcyjnego, za 
wyjątkiem niosek, gdzie temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie. 

Odnośnie paszy, istotne jest uwzględnienie składników odżywczych (białko surowe), bilansu kationów 
do anionów i jego wpływu na emisje mocznika oraz wykluczenie dodatków paszowych, które mogą mieć 
wpływ na pH moczu. Woda jest dostarczana bez ograniczeń za wyjątkiem niosek, gdzie woda może być 
racjonowana. 

Aby ocenić poziomy emisji, ważne jest porównywalne tempo wzrostu: stąd dana oszacowana masa 
końcowa i związany z nią okres chowu. Dla niosek, produkcja jaj i ich jakość musi być rejestrowana, aby 
umożliwić wykonanie korekt, jeśli okażą się potrzebne. 

Pomiary powinny być wykonywane w dwóch cyklach, z których jeden powinien być wykonany latem, 
gdy poziomy emisji są potencjalnie najwyższe. Obliczenia emisji powinny być skorygowane dla okresów 
gdy budynek jest pusty, pomiędzy dwoma cyklami produkcyjnymi zwane także współczynnikiem 
zasiedlenia, który dla niosek wynosi około 3 %, a dla broilerów może dochodzić nawet do 25 %. Średnia 
zmierzona wartość emisji amoniaku dla dwóch cykli na zwierzę na dzień i pomnożona przez 
współczynnik korekcyjny oraz 365 w wyniku daje emisję na zwierzę na rok. 
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Podobny protokół może być zastosowany dla świń. Czynniki i ich wartości przedstawiono w Tabeli 7.6.  

 
Czynnik Lochy  

luźne/prośne 
Maciory 
karmiące Warchlaki Tuczniki  

Powierzchnia (cm2) 2,25 4,0 0,4 zmienna 

Minimalna temperatura 
wewnętrzna (°C) 15 zobacz w tekście zobacz w tekście zobacz w tekście 

Pasza zobacz w tekście zobacz w tekście zobacz w tekście zobacz w tekście 

Produkcja (kg) n. m. n. m. 
8 - 11 do 23 - 27  

(350 g/dzień) 
23 - 27 do 80 - 90

 (700 g/dzień) 

Zdrowotność (upadki %) n. m. n. m. <5 <5 
Minimalna obsada  20 6 30 50 
Okresy pomiarowe 2 2 2  
Współczynnik korekcyjny 100/105 100/110 100/110 110/110 
n. m.     nie mające zastosowania 

Tabela 7.6. Przykładowe wartości czynników do uwzględnienia w pomiarach emisji z budynków  
dla świń  
 

Powierzchnia zarusztowanej podłogi przypadająca na tucznika nie jest stała lecz zwiększa się wraz ze 
wzrostem jego masy. Każde wymaganie dotyczące minimalnej powierzchni związane jest  
z wymaganą minimalną powierzchnią dla niezarusztowanej części. Wymagana powierzchnia zwiększa się 
od 0,4 m2 (0,12 niezarusztowanej) przy 30 kg do 1,3 m2 (0,40 niezarusztowanej) dla zwierzęcia  
powyżej 110 kg. 

Temperatura wewnętrzna powinna być utrzymywana na poziomie minimalnym, który zmienia się wraz 
z wiekiem zwierząt i etapem produkcji. Im większa masa ciała, tym niższa temperatura. Utrzymywana 
jest minimalna temperatura w strefie termo-neutralnej, z wyjątkiem tuczników, dla których minimalna 
temperatura jest maksymalnie o 2oC niższa niż minimalna temperatura strefy termo-neutralnej. 

Odnośnie paszy, istotne jest uwzględnienie składników odżywczych (białko surowe), bilansu kationów 
do anionów i jego wpływu na emisje mocznika oraz wykluczenie dodatków paszowych, które mogą mieć 
wpływ na pH moczu. 

Należy zauważyć, że dla tuczników w większości praktyk tuczu w krajach UE wykorzystuje się średni 
przyrost na dzień i końcową masę ciała. Jeżeli tuczniki utrzymywane są do masy 160 kg przed ubojem, 
wówczas średnie przyrosty dzienne będą inne i mogą mieć wpływ na poziom emisji. 

Dla tuczników powinno się stosować dwa okresy pomiarowe, także z jednym okresem pomiarowym 
latem, w momencie potencjalnie podwyższonych poziomów emisji. 

W obliczeniach emisje powinny zostać skorygowane dla okresów gdy budynek jest pusty między dwoma 
okresami produkcyjnymi. Z wyjątkiem warchlaków szacuje się, że jest to 10 % całkowitego czasu 
produkcji. Średnia zmierzona wartość emisji amoniaku dla dwóch cykli na zwierzę na dzień i pomnożona 
przez współczynnik korekcyjny oraz 365 w wyniku daje emisję na zwierzę na rok. 
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7.6. Przykład kalkulacji kosztów związanych z zastosowaniem technik 
redukcji emisji 
 

Zakres tego aneksu jest ograniczony do opisania podejścia, które może mieć zastosowanie do obliczania 
kosztów konkretnych technik proponowanych w strukturze Dyrektywy IPPC. Opisane podejście odnosi 
się do �jednostkowego� kosztu technik; było ono także przyjęte przez UNECE w części procesu 
obliczania kosztów zależnych redukcji emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej. 

Ten aneks sugeruje następnie, że dla wykorzystania tego podejścia wszystkie techniki rozważane  
w ustalaniu BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) powinny być przedstawiane z wymaganymi 
technicznymi i finansowymi danymi, jak to zaprezentowano w tabelach. Jeśli chodzi o dane dotyczące 
kosztów które są wymagane do generalnej oceny BAT, ten aneks może być rozważony jako propozycja 
dla przyszłej aktualizacji tego BREF. 

Ten aneks w dużej mierze jest oparty na pracy wykonanej przez DEFRA, Wielka Brytania, kolejno 
opartej na pracy grupy eksperckiej TWG w zakresie szacowania kosztów i BAT [161, MAFF, 2000] 
[216, Wielka Brytania, 2002]. 

 

Metodologia 
Ta sekcja składa się z następujących obszarów tematycznych: 

• przegląd 
• rodzaje pomiarów 
• kalkulacja kosztów jednostkowych 

 

Przegląd 
Kalkulacja kosztów jednostkowych wymaga dobrego zrozumienia: 

• proponowanych technik wprowadzanych dla zmniejszenia emisji 
• całego zakresu systemów produkcji i zarządzania stosowanych na danych fermach 
• wpływu, jaki spowoduje wdrożenie techniki, na systemy produkcji i zarządzania na farmie, zarówno  

w kategoriach materialnych jak też finansowych, podobnie również w nakładach i korzyściach. 

Obliczenia wyrażone będą w koszcie rocznym, na który może się składać ulga podatkowa dla nakładów 
kapitałowych amortyzowana w ciągu okresu użytkowania inwestycji. 

 

Obliczone koszty mogą zostać wykorzystane w: 

• obliczeniach kosztów jednostkowych bądź połączonych dla technik na kg zmniejszonego 
zanieczyszczenia 

• określaniu ogólnych BAT 
• wyznaczeniu związku pomiędzy między kosztami wdrożenia BAT a ekonomiczną wykonalnością 

albo opłacalnością intensywnej produkcji zwierzęcej 
• koszcie dostosowania względem wymagań przemysłu. 

 

Kategorie technik 
Techniki mające zastosowanie w sektorze intensywnej produkcji zwierzęcej mogą być podzielone 
według: 
 

 

 



Aneksy 
 

 
Intensywny Chów Drobiu i Świń 330

• żywienia 
• utrzymania 
• przechowywania odchodów 
• obróbki odchodów 
• aplikacji nawozów organicznych do gruntu 

(Uwaga: Nawóz może występować w formie gnojowicy lub obornika) 

Technika powinna zostać zidentyfikowana według jednej z powyższych kategorii i zgodnie z właściwą 
kategorią inwentarza; na przykład kury nioski lub świnie hodowlane. Kategorie są później stosowane do 
określenia jak koszty �jednostkowe� powinny być obliczane. 

 

Kalkulacja Kosztów Jednostkowych 

Koszty jednostkowe stanowią roczny wzrost w nakładach, które typowy farmer będzie ponosił  
w następstwie wprowadzania techniki. Ogólne podejście do obliczania kosztów jednostkowych 
przedstawia się następująco: 

• zdefiniowanie zmian materialnych i w gospodarowaniu wynikających z wprowadzania technik 
ograniczających, opartych na gruntownym zrozumieniu aktualnych systemów gospodarowania 

• zidentyfikowanie dla każdej techniki tych obszarów, w których koszt lub zmiany użytkowania będą 
związane z wprowadzeniem tej techniki 

• we wszystkich przypadkach, tylko koszty bezpośrednio związane z techniką powinny zostać 
uwzględnione  

• koszty dodatkowe związane z jakąkolwiek techniczną poprawą powinny zostać pominięte. 

Kategorie do których należą techniki determinują jednostki fizyczne, które służą do określania populacji 
lub ilości odchodów i stanowią podstawę późniejszych obliczeń. Zależności przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

Kategoria �Jednostki� Szczegóły 
Żywienie na sztukę Na sztukę zwierzęcia 
Utrzymanie miejsca Pojemność budynku 
Przechowywanie odchodów, 
obróbka i aplikacja na pola m3 lub ton Gnojowica (włączając rozcieńczoną)  

i obornik (włączając ściółkę) 

Tabela 7.7. �Jednostki� stosowane przy określaniu kosztów 

 
Koszty jednostkowe powinny zostać obliczone według ogólnych zasad przedstawionych poniżej: 

• we wszystkich obliczeniach powinny być stosowane koszty bieżące  
• nakłady kapitałowe, po potrąceniu jakichkolwiek dotacji, powinny być odniesione do lat 

ekonomicznego "życia" inwestycji  
• roczne koszty bieżące powinny zostać dodane do rocznych kosztów kapitałowych 
• zmiany w wydajności pociągają za sobą koszty, co powinno być uwzględnione jako część kosztów 

rocznych 
• całkowita suma kosztów jest dzielona przez wydajność roczną w celu określenia �kosztu 

jednostkowego�. Wydajność powinna zostać opisana przy pomocy "jednostek" przedstawionych  
w Tabeli 7.7. 

Metoda obliczeń została szczegółowo przedstawiona w następnych sekcjach. 

 

Koszty inwestycyjne 
Nakłady kapitałowe muszą być oceniane zgodnie z nagłówkami przedstawionymi w Tabeli 7.8. 
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Podstawowe rozważania Uwagi 

Nakłady na wyposażenie 1)  
lub maszyny 2). 

Stosuj ceny krajowe. Jeżeli to jest niemożliwe przyjmuj ceny zagraniczne 
zawierające koszt dostawy i przelicz zapłaconą wartość na walutę krajową po 
obowiązującym kursie. 

Koszt robocizny 

Zastosuj koszty zgodne z taryfikatorem jeżeli jest to powszechnie stosowane.  
Jeżeli obsługa fermy jest wykorzystywana przy przebudowie instalacji, 
pracownicy powinni być opłacani wg typowej stawki godzinowej. Wkład farmera 
powinien być rozliczony jako poniesiony koszt  

Dotacje  Odejmij wartość dotacji dostępnych dla farmerów. 
Uwaga 1) Do stałego wyposażenia zalicza się budynki, adaptacje budynków, silosy paszowe lub zbiorniki na odchody 
Uwaga 2) Do maszyn zalicza się przenośniki do paszy, maszyny polowe do aplikacji nawozu do gruntu lub wyposażenie do 
obróbki odchodów 

Tabela 7.8. Rozważania dotyczące nakładów kapitałowych 

 

Koszty roczne 
Roczne koszty związane z wprowadzeniem techniki muszą być ocenione w następujących krokach: 

Krok Wyszczególnienie Uwagi 

A Roczne koszty kapitałowe powinny być 
obliczane dla całego okresu życia inwestycji. 

Użyj standardowego wzoru. Okres będzie zależał od 
ekonomicznego życia inwestycji. Przy adaptacji należy uwzględnić 
pozostałą długość życia inwestycji istniejącej. 
Zobacz Dodatek 1. 

B Naprawy związane z inwestycją powinny zostać 
uwzględnione w kalkulacji kosztów. Zobacz Dodatek 2. 

C Zmiany w kosztach robocizny. Dodatkowe godziny pracy  x  koszt 1 rbh 

D Koszty paliwa i energii. Wymagana dodatkowa energia powinna zostać wzięta pod uwagę. 
Zobacz Dodatek 2. 

E Zmiany wydajności w produkcji zwierzęcej. Zmiana żywienia lub utrzymania może oddziaływać na wydajność 
produkcji i jej koszty. Zobacz Dodatek 3. 

F Oszczędności i korzyści z produkcji. 

W pewnych przypadkach wprowadzenie nowej techniki skutkuje 
zmniejszeniem kosztów dla farmera. To powinno zostać 
uwzględnione tylko wtedy, gdy bezpośrednio wynika  
z zastosowania środka zaradczego.  
Uniknięcie grzywny za zanieczyszczenia powinno zostać 
wyłączone z jakichkolwiek przychodów z tym związanych. 

Tabela 7.9. Rozważania dotyczące kosztów rocznych 

 

Opracowane przykłady z Wielkiej Brytanii 

Aplikacja gnojowicy poprzez iniekcję do gleby 

Podstawy kosztów: 

1. koszty bazują na zakupie wyposażenia do iniekcji, możliwego do zainstalowania na wozie 
asenizacyjnym lub ciągniku. Koszt zakupu takiego wyposażenia wynosi 10000 EUR 

2. dodatkowa moc ciągnika rzędu 35 kW jest wymagana w porównaniu do wymagań mocy potrzebnej 
do powierzchniowego nawożenia gnojowicą 

3. wydajność wynosząca około 14 m3 na godzinę może być osiągnięta w porównaniu z 17 m3 na 
godzinę (2 ½ ładunku na godzinę przy 7 m3) przy użyciu cysterny i tarczowego systemu 
rozpryskowego. Oparte jest to na 6-minutowym rozładunku w przypadku tarczowego systemu 
rozpryskowego, zwiększającym się do 12 minut, gdy stosowana jest iniekcja 

4. roczna wydajność 2000 m3  
5. koszt inwestycyjny amortyzuje się przez okres 5 lat przy stopie 8,5 %  
6. obniżenie emisji, np. obniżenie emisji amoniaku wyrażona w mg NH3/Nm3. 
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Krok Wyszczególnienie Obliczenia Kwota 
(EUR/rok)

  Użyj wzoru podanego w Dodatku 1 i przedstawionego poniżej.  

A Roczne koszty inwestycji 

C × (r(1 + r)n / ((l + r) n - l) 

C = 10000 EUR 
r = 8,5 % podstawione do wzoru jako 0,085  
n = 5 lat 

10000 EUR × (0,085(l + 0,085)5 / ((l+0,085)5 - 1) 2540 
B Naprawy 5 % kosztów kapitałowych iniektora (10000 EUR). 500 

C 
 

Zmiany w kosztach 
robocizny 

Mniejsza wydajność nawożenia (2000 m3 ÷14 m3/godz. mniej 
niż 2000 m3 ÷17 m3/godz.) = 25 godzin przy stawce  
12 EUR/godz. 300 

D Koszty paliwa i energii Dodatkowy koszt ciągnika - 35 kW dla 2000 m3 ÷14 m3/godz. 
= 143 godziny przy 10 litrach/godz. Przy 0,35 EUR/litr 500 

E Zmiany w wydajności 
produkcji Nie ma zastosowania 

0 

F Oszczędności i korzyści z 
produkcji. 

Nie załączono, chociaż może być lepsze wykorzystanie azotu 
z nawozu 0 

 Całkowity dodatkowy roczny koszt 3840 
 Całkowity dodatkowy koszt na m3 w oparciu o roczną wydajność 2000 m3 1,92 

Tabela 7.10. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z aplikacją gnojowicy do gleby poprzez 
iniekcję w Wielkiej Brytanii 
 

Inkorporacja obornika poprzez przyorywanie (przykład obliczenia bez kosztów kapitałowych) 

Podstawy kosztów: 

1. w wielu przypadkach zachodzi potrzeba zatrudnienia wykonawców inkorporacji obornika, ponieważ 
zatrudniony personel i maszyny mogą być w pełni wykorzystane w innych zadaniach 

2. metodą inkorporacji zwykle jest przyoranie 
3. mogą wystąpić niewielkie oszczędności, jako że operacja ta (przyoranie) nie będzie musiała być 

wykonana przez obsługę farmy w późniejszym czasie 
4. równoważna dawka zaaplikowanego nawozu to 250 kg całkowitego N na hektar na rok. 

 

Krok Wyszczególnienie Obliczenia Kwota 
(EUR/ha)

A Roczne koszty inwestycji Nie ma zastosowania 0 
B Naprawy Nie ma zastosowania 0 
C Zmiany w kosztach robocizny Personel wykonawcy dba o orkę 65 
D Koszty paliwa i energii Nie ma zastosowania (włączając koszt wykonawcy) 0 
E Zmiany w wydajności produkcji Nie ma zastosowania 0 
F Oszczędności i korzyści z produkcji. Nieznaczne oszczędności w kosztach maszyn farmera 10 
 Całkowity dodatkowy roczny koszt 55 
 Całkowity dodatkowy koszt na m3 w oparciu o roczną wydajność 2000 m3 EUR/t 
 Obornik świński zastosowany w dawce 36 t/ha 1,53 
 Pomiot od niosek zastosowany w dawce 16,5 t/ha 3,33 
 Pomiot od brojlerów zastosowany w dawce 8,5 t/ha 6,47 

Tabela 7.11. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z inkorporacją obornika poprzez przyoranie 
w Wielkiej Brytanii 
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Obliczenia dla zmian w budynku: 1. dukty powietrza w systemie utrzymania drobiu z głębokim kanałem 

Podstawy kosztów: 

1. proste polietylenowe kanały powietrzne zainstalowane są w kanale gnojowym pod odchodami  
i napowietrzane wentylatorem. 
Koszt inwestycyjny wynosi 0,32 EUR na stanowisko ptaka  

2. takie systemy posiadają dodatkowe koszty bieżące rzędu 0,16 EUR na stanowisko ptaka na rok 
(energia elektryczna i naprawy)  

3. koszt inwestycyjny amortyzuje się przez okres 10 lat przy stopie 8,5 %.  
 

Krok Wyszczególnienie Obliczenia 
Kwota 

EUR/stanowisko 
ptaka 

A Roczne koszty inwestycji Koszt rur i wentylatora 0,05 
B Naprawy Dodatkowe koszty napraw 0,08 
C Zmiany w kosztach robocizny Nie ma zastosowania 0 
D Koszty paliwa i energii Dodatkowe koszty elektryczności 0,08 
E Zmiany w wydajności produkcji Nie ma zastosowania 0 
F Oszczędności i korzyści z produkcji. Nie ma zastosowania 0 
 Całkowity dodatkowy roczny koszt na stanowisko ptaka 0,21 

Tabela 7.12. Dodatkowe koszty ponoszone w związku ze zmianami w budynku w Wielkiej Brytanii 

 

Obliczenia dla zmian w budynku: 2. Zastąpienie podłóg z metalowymi rusztami w budynkach dla świń  

Podstawy kosztów: 

1. koszt inwestycyjny wymiany rusztów wynosi 78 EUR/m2 (trzy belki) plus 16 EUR koszty instalacji 
2. instalacja nie jest skomplikowana 
3. koszt inwestycyjny amortyzuje się przez okres 10 lat przy stopie 8,5 %. Pozwala to na dopasowanie 

rusztów w istniejącym obiekcie, częściowo już zużytym 
4. koszt na stanowisko świni oparty jest na całkowitym obszarze dostępnym dla świni, wynoszącym 

0,63 m2 na stanowisko, patrz poniżej. Z tej powierzchni zazwyczaj 25 % lub 0,156 m2 na stanowisko 
jest zarusztowane w kojcu częściowo zarusztowanym 

5. koszty napraw są podobne jak przy innych typach podłóg. 
 
 

Krok Wyszczególnienie Obliczenia 
Kwota 

EUR/stanowisko 
świni 

A Roczne koszty inwestycji 
Koszt inwestycyjny rzędu 94 EUR/m2 dla 
0,156 m2, amortyzowany przez okres 10 lat 
przy stopie 8,5 % 

2,23 

B Naprawy Brak dodatkowych kosztów 0 
C Zmiany w kosztach robocizny Nie ma zastosowania 0 
D Koszty paliwa i energii Nie ma zastosowania 0 
E Zmiany w wydajności produkcji Nie ma zastosowania 0 
F Oszczędności i korzyści z produkcji. Nie ma zastosowania 0 
 Całkowity dodatkowy roczny koszt na stanowisko świni 2,23 

Uwagi:     Dane dostarczone przez Kirncroft Engineering (Wielka Brytania) 

Tabela 7.13. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z wymianą podłogi z metalowymi rusztami  
w Wielkiej Brytanii 
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 Wymagana przestrzeń 
(m2) 

Średnia ważona 
(m2) 

30 � 50 kg 0,4 0,132 
50 � 90 kg 0,65 0,436 
Suma częściowa  0,568 
   
Poprawka na 90 % zasiedlenie  0,057 
   
Wymagana całkowita przestrzeń  0,057 
Dane dostarczone przez ADAS (Wielka Brytania) 

Tabela 7.14. Wymagana przestrzeń dla tucznika w Wielkiej Brytanii 

 

 

Przydatne sporządzanie raportów dla danych związanych z kosztami  

Wiele kwestii i występujących czynników powoduje łatwiejsze przyswajanie danych przez czytelnika 
dotyczących kosztów i może wspomóc obliczenia w przyszłości. 

Raport dotyczący kosztów powinien zawierać wystarczające informacje, aby niezorientowany czytelnik 
mógł prześledzić tok obliczeń. Połączenie komentarzy objaśniających z tabelami pozwala czytelnikowi 
śledzić proces myślowy autora(ów). 

We wszystkich przypadkach źródło danych powinno być identyfikowalne. Tam gdzie zastosowano 
profesjonalną ocenę dla uzyskania dokładnych wyników lub założeń, powinno to być podane do 
wiadomości. 

Sugeruje się, aby raport zawierał następujące elementy i format: 

• Wprowadzenie 

• Streszczenie  Tekst i tabele przedstawiające koszty jednostkowe technik  

• Koszt techniki  Tekst i stabelaryzowaną prezentację dla każdej techniki, przedstawiające 
podstawy kalkulacji kosztów jednostkowych, dostępność dodatkowych 
danych zawartych w dodatkach 
 
  

Dodatki  

Dodatek 1: Obliczenie rocznego obciążenia kapitału 
Wydatki inwestycyjne na techniki redukcyjne powinny być przeliczone na opłaty roczne. Kapitał można 
przeznaczyć na budynki, wyposażenie stałe bądź maszyny. Ważne jest, aby włączyć tylko dodatkowe 
bądź marginalne środki związane z technikami redukcyjnymi. 

Amortyzacja powinna być użyta do skalkulowania rocznych kosztów kapitału. Gdy stosuje się tą metodę, 
dodatkowa poprawka na spadek wartości aktywów nie powinna być włączona do obliczeń. Czynniki 
pochodzące z odpowiednich tabel mogą być użyte do obliczenia zainwestowanego kapitału bądź można 
zastosować standardowy wzór przedstawiony poniżej. 

Wzór: 

Wzór do obliczania rocznych obciążeń jest następujący: 

( )
( ) 
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Gdzie: C = kapitał inwestycyjny 
 r = rata odsetek wyrażona jako w ułamku dziesiętnym. Na przykład 6 % rata odsetek w równaniu  

występuje w postaci 0,06 
n = okres w latach 
 

Rata odsetek: 

Zastosowana rata odsetek powinna odzwierciedlać tą powszechnie płaconą przez farmerów i zmienia się 
ona zależnie od kraju i okresu inwestycji. Dla przykładu, kalkulacje w Wielkiej Brytanii oparte są  
na finansach dostępnych dla farmerów poprzez Rolniczą Korporację Kredytów Hipotecznych (ang. 
Agricultural Mortgage Corporation, AMC). Raty jej odsetek, z września 2000 roku dla ustalonych 
pożyczek kredytowych, przedstawiono poniżej. 

 

Okres w latach Ustalona rata odsetek 
(%) 

Roczne koszty 1) 
EUR/1000 EUR  

kapitału 
5 8,5 254 
10 8,5 152 
20 8,25 104 
Źródło: AMC. Wrzesień 2000 
1) Oparte o wzór obliczania amortyzacji przedstawiony powyżej, włączając odsetki i 
kapitał 

Tabela 7.15. Odsetki rolniczych kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii 
 

Okres: 

Okres zależeć będzie od rodzaju inwestycji i od tego czy dotyczy nowego obiektu czy też przebudowy. 

W przypadku nowych obiektów jako przykład przedstawiono kolejne żywotności ekonomiczne.  
W szczególnych przypadkach może okazać się konieczną zmiana tych liczb.  

 

Rodzaj inwestycji Żywotność ekonomiczna  
w latach 

Budynki 20 
Wyposażenie stałe 10 
Maszyny 5 

Tabela 7.16. Żywotność ekonomiczna urządzeń 

 

W przypadku przebudowy niezbędne jest odniesienie kosztów kapitałowych do lat pozostałej żywotności 
pierwotnego obiektu. 

W wielu przypadkach obiekt może mieć żywotność produkcyjną wyższą niż ekonomiczną, jednak  
w kalkulacjach należy przyjmować żywotność ekonomiczną. 

 

Dodatek 2: Koszty napraw i paliwa 

Naprawy: 

Koszty napraw związane z inwestycją będą się różnić znacząco. Rodzaj inwestycji, pierwotna jakość 
budowli, warunki użytkowania, wiek w stosunku do planowanej żywotności i stopień zużycia mają swój 
udział w kosztach. 

Następujące liczby można stosować jako wskazówki: 
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Rodzaj inwestycji 
Roczne koszty napraw 
jako odsetek nowego 

kosztu  
Budynki 0,5 � 2 
Wyposażenie stałe 1 � 3 
Ciągniki 5 � 8 
Roztrząsacze obornika i rozlewacze gnojowicy 3 � 6 

Tabela 7.17. Koszty napraw wyrażone jako procent nowych kosztów 
 

 

Paliwo: 

Następujący ogólny wzór można wykorzystać do obliczania kosztów paliwa: 

Elektryczność: 

 Koszt paliwa =      kWh   x Godziny użytkowania x    Koszt paliwa  

 

Paliwo ciągnikowe: 

 
 Koszt   Zużycie 
  =   kWh     x paliwa      x Godziny użytkowania x    Koszt paliwa 

paliwa   na kWh 
 
 

Dodatek 3: Koszty jednostkowe � Szczegółowe rozważania 
Następujące szczegółowe czynniki powinny być rozważone w stosunku do każdej techniki: 

 

Pasza: 

Zmiany wprowadzane do diet mogą być stosowane dla wielu grup zwierząt celem ograniczenia emisji 
amoniaku. Kolejne implikacje wymagają rozważenia w każdym przypadku. 

 
Koszty kapitałowe Roczne koszty do uwzględnienia 

Dodatkowe systemy żywienia Roczne obciążenia, naprawy i nakłady energii. 
 Zmiany wartości tusz.  
 Względne koszty diet. 
 Zmiany w przyrostach zwierząt i spożyciu pasz. 
 Zmiany w ilości odchodów. 
 Zmiany w wymaganiach nakładów pracy. 

Tabela 7.18. Roczne koszty do uwzględnienia w kosztach kapitałowych systemów żywienia 

 

Utrzymanie: 

Dla technik wymagających wydatków kapitałowych ze strony farmerów, koniecznym jest uwzględnienie 
elementów z następnej tabeli: 
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Koszty kapitałowe Roczne koszty do uwzględnienia 

Zmiany w systemie utrzymania Roczne obciążenia, naprawy i nakłady energii. 
 Zmiany w obciążeniu budynków. 
 Zmiany w wymaganiach nakładów pracy. 
 Zmiany w zapotrzebowaniu na ściółkę. 
 Zmiany w przyrostach zwierząt i spożyciu pasz. 
 Zmiany w pojemności magazynów odchodów w budynku. 
Uwaga: 
Koszty kapitałowe mogą odnosić się albo do modyfikacji istniejących obiektów lub dodatkowych kosztów wymiany 
wyposażenia. Wybór zależy od stanu technicznego budynku oraz przydatności do modernizacji, zwykle związany jest on 
z wiekiem i pozostałą żywotnością ekonomiczną. Powinny być wliczone jedynie koszty dodatkowe ponoszone na te 
urządzenia, które związane są ze zdolnością ograniczania zanieczyszczeń. 

Tabela 7.19. Roczne koszty rozważane w kosztach kapitałowych systemu utrzymania 
 

Przechowywanie odchodów 

Dla technik wymagających wydatków kapitałowych ze strony farmerów, koniecznym jest 
uwzględnienie elementów z następnej tabeli. 

 
Koszty kapitałowe Roczne koszty do uwzględnienia 

Dodatkowy magazyn Roczne obciążenia, koszty naprawy.  
Roczne obciążenia, koszty napraw. 

Przykrycia stałe 
Koszty tymczasowych przykryć w skali roku. 
Zmiany w wymaganiach nakładów pracy. 

Wszystkie przykrycia 
Redukcje rozcieńczenia wodą deszczową. 

Tabela 7.20. Roczne koszty do uwzględnienia w kosztach kapitałowych systemów magazynowania 
odchodów 

 

Aplikacja nawozów do gleby: 
 

Koszty kapitałowe Roczne koszty do uwzględnienia 
Niskoemisyjne rozlewacze  
(w porównaniu z rozlewaczem 
talerzowym) 

Roczne obciążenia, koszty napraw. 

 Zmiany w zapotrzebowaniu na moc ciągnika. 
 Zmiany w wydajności pracy. 
 Zmiany w wymaganiach nakładów pracy. 

Tabela 7.21. Roczne koszty do uwzględnienia w kosztach kapitałowych systemów magazynowania 
odchodów 
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7.7. Procedura oceny BAT dla technik stosowanych na farmach  
o intensywnym chowie drobiu i świń 
 

Procedura oceny opisana w tym aneksie była opracowana przez podgrupę TWG ds. Intensywnej 
Produkcji Zwierzęcej. Głównym celem tego aneksu jest promocja lepszego zrozumienia kryteriów oceny 
BAT, przedstawionych w Rozdziale 5. 

Każda ocena zależy od ilości i jakości dostępnych danych. Rozwiązanie musi być opracowane celem 
porównania technik, dla których występuje mało informacji bądź są trudne do oceny. Będzie to 
wymagało uwzględnienia walidacji i porównania różnych charakterystyk potencjalnych technik 
redukcyjnych. 

Ten dokument BREF prezentuje wnioski z wymiany informacji dotyczących technik środowiskowych  
w intensywnych chowie świń i drobiu. Może być traktowany jako pierwsza inwentaryzacja dostępnych 
danych. Chociaż dostępna jest duża ilość danych, informacje wymagane dla wsparcia procesu 
decyzyjnego mogą być wciąż doskonalone, tak pod kątem jakości jak i ich ilości. 

Aby przeprowadzić ocenę w sposób przejrzysty, wszystkie dane należy przedstawić w określonym 
formacie, a także (co nawet ważniejsze) powinny posiadać wysoki stopień porównywalności. Dlatego 
dane powinny zawierać jasną informację w jaki sposób je gromadzono, jak przeprowadzano pomiary, 
analizy i w jakich warunkach. Najlepiej, aby były one gromadzone według tej samej metody  
i przedstawione przy tym samym poziomie uszczegółowienia. Porównywanie pakietów danych 
gromadzonych w ten sposób ułatwia zrozumienie wszelkich różnic, jak chociażby dużego zróżnicowania  
w poziomach wydajności, czego można oczekiwać w sektorze intensywnej produkcji zwierzęcej. Te 
zróżnicowania mogą być powodowane różnicami w praktykach rolniczych i/lub przez specyficzne 
regionalne bądź lokalne warunki. 

Celem Rozdziału 4 jest przedstawienie tego rodzaju informacji tak dalece jak to jest możliwe, dla każdej 
aktywności bądź grupy technik. Tam gdzie tego typu informacje są ograniczone bądź niedostępne, ocena 
ekspercka będzie miała szczególne znaczenie. 

Ocena i wybór BAT 
Techniki są rozpatrywane indywidualnie poprzez ocenę ich potencjału redukcji emisji, obsługi, 
zastosowalności, dobrostanu zwierząt, towarzyszących im kosztów, wszystko to z odniesieniem do 
techniki referencyjnej. Rozwiązanie przeprowadzone dla zastosowanej oceny składa się z następujących 
kroków: 

1. stworzenie macierzy oceny dla wszystkich istotnych czynników dla każdej grupy technik 
2. zidentyfikowanie techniki referencyjnej dla każdej grupy technik 
3. zidentyfikowanie kluczowych zagadnień środowiskowych dla każdej grupy technik 
4. przedstawienie rankingu jakościowego (-2, -1, 0, 1, 2) dla każdej techniki, tam gdzie dane 

jakościowe nie są dostępne 
5. uszeregowanie technik według ich środowiskowej wydajności, w obszarze redukcji np. emisji 

amoniaku 
6. ocena technicznej zastosowalności, obsługi i aspektów dobrostanu zwierząt dla każdej techniki 
7. ocena środowiskowych interakcji powodowanych przez każdą technikę 
8. ocena kosztów (CAPEX i OPEX) stosowania każdej techniki w przypadkach nowych obiektów  

i przebudowy 
9. omówienie kwalifikacji -2 i -1 celem stwierdzenia, czy możliwa jest warunkowa BAT, bądź celem 

zdecydowania czy jest to kryterium eliminujące, na przykład technika z oceną -2 przy dobrostanie 
zwierząt nigdy nie będzie BAT 

10.  identyfikacja (warunkowych) BAT i stwierdzenie, czy jest to BAT w sytuacji obiektu nowego czy 
też przebudowywanego. 

 

Tabela 7.22 na następnej stronie przedstawia matrycę stosowaną do oceny technik utrzymania, używaną 
przez TWG w rozważaniach o BAT dla systemów utrzymania. 
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MOŻLIWE �ECM� Potencjał 
redukcji 

emisji 
(%) 

Obsługa Zastoswalność Dobrostan 
zwierząt 

Emisje 
N2O,  
CH4 

Emisje 
odoru 

PM 10 Zużycie 
energii 

Zużycie 
wody 

Hałas CAPEX

(nowe) 

CAPEX 

(przebudowywane) 

OPEX

nowe 

OPEX 

przebudow. 

 
A B C D E F G I J K L M N O 

Utrzymanie przy 
ograniczonym ruchu 
(2.3.1.2.1) 

              

CZP/kojce i pochylnia 
(4.6.2.1) 30 % 

             

CZP/kojce, kanały wodny  
i gnojowy 
(4.6.2.2) 

50 % 
             

CZP/kojce, rynny spłukujące  
i gnojowe  
(4.6.2.3) 

60 % 
             

CZP/kojce, wanna na odchody 
(4.6.2.4) 65 % 

             

CZP/kojce, powierzchniowe 
panele chłodzące 
(4.6.2.5) 

70 % 
             

Częściowo zarusztowana 
podłoga (CzZP) + jarzma 
(4.6.2.6) 

30 % 
             

CzZP/jarzma i zgarniacz 
odchodów 
(4.6.2.7) 

35 % 
             

Definicje związane z punktacją 
 
Zakres punktacji: -2; -1; 0; 1; 2 
 
Wynik 0 oznacza równoważne z referencyjnym  
Wynik 2 przy potencjale redukcji emisji wykazuje najwyższy potencjał redukcyjny 
Wynik 2 przy obsłudze oznacza najłatwiejsze operowanie 
Wynik 0 przy zastosowalności wykazuje że technika jest stosowana tak często jak system referencyjny 
Wynik 2 przy dobrostanie zwierząt wykazuje najwyższy standard dobrostanowy 
Wynik 2 przy interakcjach wykazuje brak tego typu efektów 
 
Wynik 2 przy wszystkich kolumnach CAPEX/OPEX wykazuje najniższe koszty 

Tabela 7.22. Matryca oceny 
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W pośrednim spotkaniu TWG oceniano następujące grupy technik używając matrycy przedstawionej  
w Tabeli 7.22: 

• klatkowego systemu utrzymania kur nieśnych 
• bezklatkowego utrzymania kur nieśnych 
• utrzymania brojlerów 
• technik utrzymania loch luźnych i prośnych 
• technik utrzymania loch karmiących 
• technik utrzymania prosiąt odsadzonych 
• technik utrzymania warchlaków/tuczników 
• technik końcowego ogniwa, emisji do powietrza z systemów utrzymania drobiu i świń. 

Stwierdzono na tym spotkaniu, że matryca oceny może być bardzo użytecznym narzędziem w dyskusji  
o BAT. Stwierdzono również, że kompletna matryca oceny nie powinna być samodzielnym instrumentem 
i zawsze należy postrzegać ją w kontekście spotkania, na którym opracowano system oceny. Powodem 
tego jest argument, że w matrycy nie można odnaleźć niezawodnej kwalifikacji, a właściwe rozumowanie 
poza kwalifikacją jest bardzo ważnym czynnikiem w dyskusji o BAT, szczególnie w kontekście 
przejrzystości procesu oceny. 

Inne grupy technik takie jak zadawanie nawozów i ich magazynowanie były oczywiście oceniane przez 
TWG, ale bez użycia tych narzędzi z powodu braku czasu. 

Ocena potencjału redukcji emisji 

Położono nacisk na ocenę i selekcję BAT i ich potencjał redukcji emisji amoniaku w porównaniu do 
emisji amoniaku związanych z techniką referencyjną. 

Potencjał technik redukcji emisji amoniaku przedstawionych w Rozdziale 4 podano w jednostkach 
wyrażonych jako zakres emisji całkowitej oraz jako redukcję względną (% w stosunku do techniki 
referencyjnej). Praca z inwentarzem, znaczne zmiany w recepturach pasz, całkowite emisje amoniaku  
z odchodów lub budynków etc. tworzą szeroki zakres i powodują trudności w interpretacji całkowitych 
poziomów. Dlatego preferuje się używanie poziomów redukcji amoniaku wyrażonych w procentach, 
szczególnie dla budynków inwentarskich, magazynów odchodów oraz aplikacji nawozów do gleby. 

 

Ocena technicznej zastosowalności, obsługi i dobrostanu zwierząt 
Zastosowalność techniki to pytanie czy i jak często jest ona stosowana w porównaniu to techniki 
referencyjnej. Na obsługę techniki mają wpływ czynniki takie jak złożoność konstrukcji oraz kreowanie 
dodatkowych nakładów pracy. Oceniane są także wpływy na dobrostan zwierząt, ponownie  
w porównaniu do techniki referencyjnej. Czynniki te opisano w Rozdziale 4, tak dalece jak to było 
możliwe. 

 

Ocena interakcji 

Interakcje oceniane w technikach utrzymania zawierają czynniki takie jak emisje N2O i CH4, emisje 
odorów, kurzu, zużycie energii, pobór wody oraz emisje hałasu. 

 

Ocena kosztów 
Koszty technik nie zawsze były przedstawiane, a tam gdzie podano wskaźniki kosztów, czynniki na 
których te kalkulacje się opierały były często niewyjaśnione. Ilość zastosowań oraz ilość krajów 
członkowskich, z których pochodzą dane o zastosowaniach zyskuje większe znaczenie w ocenie. 

Koszty technik utrzymania przedstawionych w Rozdziale 4 wyrażono jako koszty dodatkowe  
w porównaniu z techniką referencyjną. Dane te są używane do oceny, a tam gdzie liczby nie były 
dostępne, eksperci z TWG dokonali kwalifikacji. Fakt, że koszty te przedstawione w porównaniu  
z referencyjnym systemem utrzymania, powodował problemy w ocenie w przypadku modernizacji 
obiektów. Tak działo się dlatego, że modernizacja nie jest tylko stosowana przy systemie referencyjnym, 
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ale także przy innych istniejących systemach utrzymania. Koszty modernizacji zależą bardzo od 
istniejącego systemu utrzymania i w porównaniu do kosztów dodatkowych tylko w systemie 
referencyjnym nie są rzeczywiste we wszystkich przypadkach. 

Niektóre techniki mogą nie pociągać za sobą dodatkowych kosztów w porównaniu do aktualnie 
stosowanej techniki referencyjnej. Oczywiste jest, że nie powinny występować argumenty finansowe do 
nie zastosowania tych technik, ale mogą pojawić się inne powody, przez które techniki te nie mogą być 
BAT. Tam gdzie techniki powodują dodatkowe koszty, został określony poziom kosztów, poza którym 
nie byłoby rozsądnym oczekiwać wprowadzenia ich do praktyki. 

Było bardzo trudno zidentyfikować taki standard na poziomie europejskim w stosunku, do którego 
rzeczywiste koszty technik mogłyby być porównane. Często występują inne racjonalne podstawy 
 w procesie podejmowania decyzji na poziomie farmy. Także lokalne, regionalne lub krajowe (finansowe) 
bodźce mogą zachęcić farmerów do zmiany ich praktyk. Dane kosztów zastosowania technik redukcji 
(jak przedstawiono w Rozdziale 4) są często określone dla specyficznej sytuacji. Dla prawie wszystkich 
technik, które były oceniane na spotkaniu możliwe było uzgodnienie kwalifikacji kosztów i możliwości 
zidentyfikowania poziomów kosztów, poza którymi zastosowalność w praktyce nie była rozpatrywana 
jako sensowna. 

 


