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Produkcja rolnicza, w tym głównie produkcja zwierzęca, w Polsce jest źró-
dłem emisji szkodliwych gazów. Hodowla zwierząt gospodarskich należy do 
jednego z najszybciej rozwijających się sektora rolniczego. Wiele naturalnie 
występujących ekosystemów jest narażonych na degradację na skutek działal-
ności rolniczej, która znacząco ingeruje w obieg istniejących związków azotu. 
Wynika to z popularyzacji intensywnej hodowli zwierząt. Jest ona skutkiem 
rosnącego popytu na produkty mięsne, mleczarskie oraz jajeczne. Zwierzęta 
hodowlane z jednej strony są niezwykle użyteczne dla społeczeństwa, gdyż 
stanowią zabezpieczenie żywnościowe dla stale wzrastającej liczby ludności 
na świecie. Stanowią wysoką wartość produkcji rolniczej, zapewniają wyko-
rzystanie nieużytków, odpadów żywnościowych, pozostałych resztek na polach 
oraz wiele innych. Z drugiej jednak strony utrzymanie zwierząt gospodarskich 
połączone jest z utratą bioróżnorodności ekosystemów. Aby utrzymać tak ol-
brzymią grupę zwierząt potrzebne są wielkie tereny, które uzyskuje się poprzez 
m.in. wylesianie. Wraz z rozwojem i intensyfikacją produkcji zwierzęcej coraz 
częściej występuje wzrost nacisku społeczeństwa na działania proekologiczne, 
sprzyjające naturalnemu rozwojowi środowiska, szczególnie wśród konwen-
cjonalnych systemów produkcji zwierzęcej. 

Spośród zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez produkcję rolniczą 
istotne znaczenie odgrywa amoniak. Jest to związek zawierający azot, który 
bardzo łatwo przeobraża się w inne związki, powodując szereg negatywnych 
skutków w ekosystemach naturalnych, wodach słodkich i słonych. W połą-
czeniu z powietrzem atmosferycznym może powodować powstanie kwaśnych 
deszczów. Zagrożenie wynikające z nadmiaru azotu wpływa na zakwaszenie 
gleb. Ilość azotu wprowadzanego przez człowieka np. w postaci nawozów mi-
neralnych znacznie przewyższa jego ilości pochodzące ze źródeł naturalnych. 
Głównym źródłem atmosferycznego amoniaku i gazów cieplarnianych jest 
produkcja zwierzęca. 

Systemy produkcji zwierzęcej i gospodarowania w rolnictwie są bardzo dy-
namiczne. Nowe technologie uprawy, mechanizacja, zmiany w transporcie i lo-
gistyce spowodowały rozwój całej gałęzi rolnictwa. Dawniej spożywane przez 
ludzi produkty pochodzenia zwierzęcego były wytwarzane w sposób tradycyj-
ny, używając pasz wyprodukowanych na miejscu, bardzo często w tym samym 
gospodarstwie. Obecnie intensywna produkcja zwierzęca wymaga olbrzymich 
nakładów pasz zwierzęcych. Pasze wytwarzane są przez wyspecjalizowane za-
kłady produkcyjne, często nie będące w ogólne powiązane z miejscem spoży-
cia produktów pochodzenia zwierzęcego, a sama produkcja działa nie tylko na 
rynku krajowym, ale również na otwartym rynku światowym. 
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Warto pamiętać, że wraz ze wzrostem działalności rolniczej, w tym pro-
dukcji zwierzęcej, w znacznym stopniu zwiększyła się ingerencja człowieka  
w naturalne środowisko. Pierwotny obieg azotu został zaburzony, a ilość pro-
dukowanego i uwalnianego amoniaku do atmosfery jest kilkukrotnie wyższa 
niż w ubiegłym wieku. Nie jest to zjawisko obojętne, na które nie mamy wpły-
wu. Gatunek zwierząt, system utrzymania, żywienie, a także zagospodarowa-
nie, sposób przechowywania i utylizacja odchodów zwierzęcych ma istotny 
wpływ na uwalnianie się amoniaku. Powstały w wyniku działalności gospo-
darczej człowieka amoniak w ponad 90% pochodzi z produkcji zwierzęcej  
i nawożenia. Zdecydowana większość uwalnianego azotu w formie amonia-
ku pochodzi z odchodów zwierzęcych. Amoniak pochodzący z mineralnych 
nawozów azotowych stanowi dużo mniejszą część, a jego ilości uwalniane do 
środowiska w znacznej mierze zależą od metody aplikacji do gleby i rodzaju 
zastosowanego nawozu. 

Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie nadmiaru uwalnianego do śro-
dowiska amoniaku wywodzącego się z produkcji rolniczej należy kontrolować 
przepływ azotu w środowisku. Przygotowanie bilansu azotu powinno odbywać 
się w każdym gospodarstwie prowadzącym produkcję roślinną i zwierzęcą. Ma 
to wpływ na lepsze wykorzystanie azotu w środowisku oraz zmniejszenie jego 
nadwyżek w środowisku naturalnym.

W Polsce istnieje wiele aktów prawnych mających na celu ochronę wód, 
gleby i powietrza. Do najważniejszych z nich należą: program azotanowy, dy-
rektywa IPPC standard BAT, dyrektywa NEC oraz kodeks dobrej praktyki rol-
niczej. 

Program azotanowy zakłada ochronę wód powierzchniowych i głębino-
wych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Działania:
1. obowiązek sporządzania planu nawożenia azotem,
2. określenie właściwych zasad przechowywania kiszonek oraz nawozów na-

turalnych,
3. określenie zasad stosowania nawozów azotowych na różnie ukształtowa-

nym terenie, w pobliżu wód, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub 
pokrytych śniegiem,

4. określenie dokładnych terminów, w których możliwe jest zastosowanie na-
wozów,

5. maksymalna dawka nawozów naturalnych w ciągu roku 170 kg N/ha.
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Dyrektywa IPPC standard BAT w przypadku hodowli i utrzymania zwie-
rząt BAT oznacza zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz kontrolę emisji np. amoniaku. 
Obowiązek ten dotyczy szczególnie wielkotowarowych gospodarstw prowa-
dzących intensywną produkcję. 

Działania:
1. wentylacja oraz częste czyszczenie pomieszczeń inwentarskich,
2. zastosowanie systemu żywienia ograniczającego emisję szkodliwych gazów, 
3. utrzymywanie zwierząt w sposób ograniczający emisję amoniaku,
4. sposób składowania i zastosowania na glebę odchodów zwierzęcych.

Dyrektywa NEC - redukcja krajowej emisji określonych rodzajów zanie-
czyszczeń atmosferycznych, w tym redukcja emisji amoniaku. Celem wprowa-
dzonej dyrektywy jest poprawienie jakości powietrza. 

Działania:
1. przechowywanie gnojowicy i gnojówki w przykrytych zbiornikach,
2. odpowiedni sposób nawożenia i aplikacji gleb obornikiem i gnojowicą 

(ograniczenie metod rozbryzgania w ramach aplikacji doglebowych),
3. przyoranie 90% obornika w ciągu 12 godzin od zaaplikowania na polu. Jest 

to ważny zabieg ze względu na to, że znaczna część amoniaku ulatnia się  
z nawozu w ciągu pierwszych 12 godzin po aplikacji.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej stworzony został, w celu gospodarowania 
azotem w taki sposób, aby uzyskać dobre plonowanie przy zapewnieniu wyso-
kiej produkcyjności i dobrostanu utrzymywanych zwierząt. 
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Redukcja emisji amoniaku w różnych systemach żywienia

System żywienia zastosowany w stadzie zwierząt odgrywa duże znaczenie 
w ilości emisji amoniaku. Różne normy żywienia są stosowane u zwierząt go-
spodarskich, w celu zaspokojenia nie tylko podstawowego bytu, ale również 
pokrycia zapotrzebowania zależnego od poziomu produkcyjności. Należy przy 
tym uwzględnić zastosowanie takich środków żywieniowych, aby uwzględnić 
ograniczenie emisji amoniaku do środowiska.

Jeżeli zwierzęta przebywają wyłącznie w budynkach inwentarskich warto 
wzbogacić ich dietę w aminokwasy egzogenne. Umiejętne ułożenie dawki po-
karmowej pozwala na ograniczenie emisji amoniaku nawet o 25%. W przypad-
ku świń warto wprowadzić paszę o niższej wartości białka wraz z żywieniem 
wielofazowym, przyczynia się to do znacznej redukcji emisji amoniaku. Przy 
ustalaniu ilości stosowanego białka u różnych gatunków zwierząt zawsze nale-
ży uwzględnić grupę technologiczną. Konieczne w tym wypadku jest właściwe 
zbilansowanie dawki pokarmowej np. przez dodatek aminokwasów. Zabiegi 
takie powinny być przeprowadzane przez doświadczonego żywieniowca. War-
to również do diety wprowadzić dodatki paszowe. Pozwalają one rozkładać 
niestrawione części dawki pokarmowej. 

fot. pixabay.com/pl
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Żywienie - podstawowe zabiegi wpływające na ograniczenie  
emisji amoniaku:

1. Wydłużenie dziennego pastwiskowania nawet do 24 godzin. Odchody zwie-
rząt nie zalegają w budynkach inwentarskich. Przenikają bezpośrednio do 
gleby, dzięki temu unikamy mieszania się kału i moczu.

2. Dokładne układanie dawek pokarmowych. Ograniczenie zadawania paszy  
o zbyt wysokim poziomie białka. 

3. W przypadku wypasu pastwiskowego ograniczyć skarmianie młodą trawą, 
gdyż zawiera ona wysokie ilości białka. Trawa powinna zawierać większą 
ilość włókna. W przypadku zadawania paszy zamiast świeżej zielonki za-
stosowanie pasz objętościowych o mniejszej zawartości białka np. siano, 
kiszonki.

4. Żywienie wielofazowe, stosowane w chowie i hodowli trzody chlewnej 
oraz drobiu pozwala znacznie lepiej wykorzystywać białko zawarte w pa-
szy, przyczyniając się tym samym do redukcji ilości wydzielanego azotu, 
zmniejszając tym samym emisję amoniaku. Dieta zwierząt powinna być do-
stosowana do zapotrzebowania w różnych etapach wzrostu i rozwoju. Wraz 
z wiekiem zapotrzebowanie organizmu na białko zmniejsza się. Stosowanie 
kilku etapów żywienia z dostosowaniem możliwości zwierząt do wykorzy-
stania białka w paszy, zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu przyczynia 
się do redukcji emisji amoniaku, bez pogorszenia produkcyjności zwierząt  
i negatywnego wpływu na ich zdrowie.

5. Stosowanie białka wysokiej jakości i strawności.

6. Wprowadzanie do żywienia dodatków paszowych poprawiających procesy 
przyswajania i strawność białka.

fot. pixabay.com/pl
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Systemy utrzymania a redukcja emisji amoniaku 

Zwiększona emisja amoniaku pochodząca z budynków inwentarskich może 
wywodzić się z:

 ● zanieczyszczonych odchodami powierzchni budynku np. ściany, urządze-
nia, legowiska zwierząt. Im większa powierzchnia zanieczyszczona odcho-
dami bezpośrednio narażona jest na kontakt z czystym powietrzem i prze-
ciągami, tym większa emisja amoniaku,

 ● brak częstego i bezpośredniego wywożenia odchodów z budynku,

 ● zanieczyszczone odchodami zwierzęta.

Czynniki jakie mogą regulować redukcję amoniaku w różnych systemach 
utrzymania to m.in.:

 ● czynniki fizjologiczne np. wiek, gatunek, grupa technologiczna zwierząt, 
ukierunkowanie produkcji, aktywność zwierząt,

 ● czynniki biochemiczne np. występowanie mikroorganizmów, pH i tempera-
tura wydalonych przez zwierzęta odchodów,

 ● czynniki powiązane z powierzchnią kontaktową np. częstotliwość usuwa-
nia odchodów, przepływ powietrza w pomieszczeniu, wielkość powierzchni 
kontaktowej, chów,

 ● czynniki związane z otoczeniem np. stężenie amoniaku, temperatura, wil-
gotność,

 ● czynniki związane z powietrzem np. wentylacja, sposób kierowania stru-
mienia powietrza.

źródło: ITP

Do metod istotnie ograniczających emisję amoniaku z pomieszczeń inwen-
tarskich możemy zaliczyć:

 ● ograniczanie powierzchni zanieczyszczonej obornikiem, utrzymanie obiek-
tów w czystości,

 ● zastosowanie w pomieszczeniach ściółki – pochłania mocz redukując emi-
sję amoniaku,

 ● zwiększenie częstotliwości usuwania odchodów zwierzęcych,

 ● rozdzielanie kału i moczu,
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 ● sprawna wentylacja pozwala na dobre oczyszczanie powietrza, przy zacho-
waniu niewielkiego ruchu powietrza,

 ● obniżenie pH i temperatury zgromadzonych odchodów,

 ● w przypadku pomiotu – obniżenie wilgotności odchodów np. poprzez su-
szenie,

 ● w przypadku utrzymywania bydła w oborach, zastosowanie rowkowanej 
podłogi wraz z zagarniakami umieszczonymi nad podłogą,

 ● wykorzystanie chemicznych płuczek powietrza lub filtrów ze złożem bio-
logicznym – najczęściej w chlewniach, pomieszczeniach dla drobiu, gdzie 
stosuje się systemy z wymuszoną wentylacją,

 ● w chlewniach zamiast podłogi betonowej, zastosowanie powierzchni z me-
talu lub tworzyw sztucznych. Materiał ten jest gładki i umożliwia szybszy 
spływ obornika do poniższego dołu. Istotne jest również zastosowanie na-
chylonej powierzchni,

 ● podłogi pokryte listwami redukują emisję amoniaku.

fot. pixabay.com/pl
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Aby zwiększyć efektywność działań związanych z ograniczeniem emisji 
amoniaku w gospodarstwie, należy właściwie obchodzić się z obornikiem. Po-
winniśmy przechowywać obornik i gnojowicę w zbiornikach, najlepiej zbiornik 
z przykryciem. Ważna jest również aplikacja obornika i gnojowicy bezpośred-
nio na glebę np. wtrysk gnojowicy, nawożenie pasmowe, aplikacja doglebowa.

Do ograniczenia emisji amoniaku można zastosować wiele rozwiązań za-
równo technologicznych jak i żywieniowych. Są one jednak uzależnione od 
gatunku zwierzęcia, systemu utrzymania, wielkości gospodarstwa oraz dostęp-
ności środków. Podstawą jest utrzymanie czystości i częste wyrzucanie odcho-
dów zwierzęcych. Kał i mocz należy oddzielać, przechowywać i aplikować 
na glebę w sposób umożliwiający jak najmniejszą emisję do środowiska. Ta-
kie działania pozwolą na ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania 
produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne i przyczyni się do właściwego 
kształtowania ochrony przyrody, należytego działania ekosystemów i zapobie-
gania zmianom klimatycznym. 

fot. pixabay.com/pl
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