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JAK OGRANICZYĆ EMISJĘ AMONIAKU W CHLEWNI

Pasza, ściółka, mikroklimat
 
Ważnym źródłem emisji azotu pochodzącego z rolnictwa jest intensywna produkcja zwierzęca 
(dostarczająca m.in. naturalne nawozy w postaci obornika, gnojówki lub gnojowicy). Ilość azotu, 
 który jest uwalniany do środowiska, zależy od obsady zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

Wraz ze wzrostem intensywności produkcji zwierzę-
cej, zmienia się sposób żywienia zwierząt. Rośnie ich 
zapotrzebowanie na  energię, składniki pokarmowe 
i  mineralne – tak aby osiągać wysokie wyniki pro-
dukcyjne. W związku z tym dawki pokarmowe są tak 
zbilansowane, aby znajdowała się w nich duża ilość 
komponentów o wysokiej zawartości energii i białka 
oraz jej uzupełnienie dodatkami mineralnymi. 

Trzeba w  tym miejscu zadać pytanie, czy układając 
taką dawkę, jednocześnie możemy sprawić, by emisja 
amoniaku do środowiska była mniejsza?

Dodatki paszowe
W praktyce coraz częściej zwracamy uwagę na  sto-
sowanie dodatków paszowych, które zwiększają wy-
korzystanie składników pokarmowych i mineralnych  
ze skarmianej paszy.
Podczas bilansowania i układania dawki paszowej na-
leży pamiętać, że zbyt wysoka podaż białka w diecie 
zwierząt lub niewłaściwie zbilansowana ilość energii, 
może zwiększyć ilość azotu wydalanego do środowi-
ska, w  postaci amoniaku uwalnianego z  odchodów 
(tzw. emisja amoniaku).
Większość azotu niewykorzystanego przez zwierzęta 
jest wydalana z moczem, natomiast tylko około 20% 
tego pierwiastka znajduje się w kale. Znacząca ilość 
azotu wydzielanego przez świnie wraz z odchodami 
jest rozkładana, towarzyszy temu emisja amoniaku. 
W podwyższonej temperaturze i przy wyższych war-
tościach pH powstaje lotny amoniak, wykazujący sil-
nie działanie drażniące płuca i błony śluzowe układu 
oddechowego.

Produkt rozpadu białek
Czym jest amoniak i dlaczego emisja amoniaku jest 
szkodliwa dla środowiska? Amoniak jest bezbarw-
nym gazem o nieprzyjemnym zapachu, toksycznym, 
łatwo reagującym z kwasami obecnymi w środowisku 
(przyczynia się do  zakwaszenia wody i  gleby). Jest 
produktem rozpadu białek, amidów, mocznika i kwa-
su moczowego. Podczas odchowu zwierząt powstaje 
w wyniku rozpadu odchodów (kału, moczu), a także 
rozkładu resztek organicznych. 

Intensywność powstawania amoniaku zależy od temperatury 
i wilgotności w chlewni, rodzaju i właściwości fizykochemicz-
nych ściółki oraz zawartości azotu w  odchodach. Zależy to  
od diety, gatunku i wieku zwierząt.

Groźne dla zdrowia
Budynki chlewni, w których poziom amoniaku nie przekracza 
5 ppm, można uznać za bezpieczne. Wysokie stężenie amo-
niaku (powyżej 20 ppm) wpływa na zdrowie zwierząt. U świń, 
które bytują w  niekorzystnym mikroklimacie chlewni, po-
wszechnie obserwowane są nerwowe zachowania, obniżenie 
przyrostów masy ciała, a także schorzenia dróg oddechowych 
(w tym zmiany w obrębie tkanki płuc). 
Wysokie stężenie tego gazu negatywnie działa również 
na personel obsługujący zwierzęta – podrażnia błony śluzowe 
i drogi oddechowe.

Ograniczanie zawartości  
azotu w odchodach
Metody żywieniowe:
•	  obniżenie poziomu białka ogólnego w  mieszance oraz 

optymalizacja pod względem strawnych aminokwasów,
•	  prawidłowe zbilansowanie wartości energetycznej, po-

karmowej i mineralnej mieszanek paszowych pod kątem 
wieku, masy ciała, wielkości i  rodzaju produkcyjności 
zwierząt,

•	  używanie w  żywieniu zwierząt dodatków paszowych – 
enzymów, probiotyków, prebiotyków, a  także wyciągów 
z roślin, olejków eterycznych i substancji saponinowych.

Metody mające na celu poprawę mikroklimatu 
pomieszczeń inwentarskich oraz poprawę jakości 
ściółki zastosowanej w budynku:

a) techniczne:
•	  stosowanie promieniowania ultrafioletowego,
•	  ozonowanie powietrza,
•	  ujemna jonizacja powietrza,
•	  wentylacja mechaniczna z recyrkulacją,
•	  stosowanie biofiltrów.

b) zoohigieniczne – zabiegi mające utrzymać ściółkę 
we względnie suchym stanie:
•	  odpowiednia ilość i  jakość materiałów ściółowych (sło-

ma, trociny, wióry),
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•	  optymalne warunki termicz-
no-wilgotnościowe, osiągane 
dzięki ogrzewaniu pomieszczeń 
inwentarskich i  prawidłowo 
funkcjonującej wentylacji w bu-
dynku,

•	  regularna kontrola zużycia wody 
(zbyt duże pobranie wody może 
świadczyć o  błędach żywienio-
wych lub wyciekach z  instalacji 
oraz z poideł).

Preparaty do ściółki
Hodowcy stosują preparaty do ściół-
ki, wiążące amoniak w  trwałe połą-
czenia chemiczne. 

Preparaty te mogą także wpływać 
na rozwój pozytywnej mikroflory lub 
właściwości fizykochemiczne ściółki 
(zmniejszenie wilgotności oraz usta-
bilizowanie pH ściółki):
•	  środki chemiczne (formaldehyd, 

wapno palone, superfosfat, kwa-
sy organiczne – octowy, propio-
nowy, preparaty fungistyczne),

•	  środki mineralne (zeolity, do-
lomity, pewne odmiany węgla 

Coraz częściej zwracamy uwagę na stosowanie dodatków paszowych,  
które zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych i mineralnych  
ze skarmianej paszy.

Podczas bilansowania i układania dawki paszowej należy pamiętać,  
że zbyt wysoka podaż białka w diecie zwierząt lub niewłaściwie 
zbilansowana ilość energii, może zwiększyć ilość azotu wydalanego 
do środowiska, w postaci amoniaku uwalnianego z odchodów  
(tzw. emisja amoniaku).

brunatnego, preparaty torfowe, 
saponiny),

•	  środki mikrobiologiczne – pre-
paraty zawierające liofilizowane 
korzystne mikroorganizmy, ha-
mujące rozwój drobnoustrojów 
patogennych i  amonifikacyj-
nych, ograniczając w  ten spo-
sób rozkład kwasu moczowego 
do amoniaku i dwutlenku węgla.

 
Metody technologiczne
•	  czas magazynowania i regularne 

usuwanie odchodów z budynku.

Z opisanych metod zapobiegania 
emisji amoniaku z  chlewni można 
wykorzystać kilka, najlepiej dosto-
sowanych do warunków danego go-
spodarstwa. Ważne jest uzyskanie jak 
najmniejszej uciążliwości zapacho-
wej i poprawa warunków bytowania 
zwierząt w budynku.
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