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1. Omówienie najważniejszych kwestii Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 

2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego 

chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE

2. Bilansowanie masy azotu i fosforu wydalanego w oborniku 

3. BAT AEL dla emisji pochodzącej z chowu drobiu

Agenda
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Wstęp – dyrektywa, konkluzje, POŚ

 Transpozycja dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa

IED) do polskiego systemu prawnego w zakresie szeroko rozumianej ochrony

środowiska wprowadziła znacznie ostrzejsze wymagania dotyczące instalacji

wymagających pozwolenia zintegrowanego.

 Konkluzje dotyczące BAT zdefiniowane w art. 3 pkt. 12 dyrektywy 2010/75/UE

stanowią kluczowy element dokumentów referencyjnych BAT formułujący wnioski

dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie

ich przydatności, poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi

technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w

stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu ( są

publikowane jako „decyzje wykonawcze Komisji”)
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Wstęp – dyrektywa, konkluzje, POŚ

 POŚ

Art. 204. 1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania ochrony

środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować

przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Art. 205. Nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych

technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska.

Art. 211.5. W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskania

pozwolenia zintegrowanego zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami

dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone.

 Termin dostosowania do wymagań nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT- art.215 ust. 5 POŚ.)
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Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu 

 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w

odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu

Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 688)

 Data publikacji  21 lutego 2017r. (Dz. U. UE L43)

 Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. 

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w 

odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE ( publikacja 21.04.2017r., Dz.U. UE L 105) 

Sprostowanie porządkowe
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Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu 

Opublikowane konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do następujących

rodzajów działalności określonych w pkt 6.6 załącznika I do dyrektywy

2010/75/UE:

 6.6. Intensywny chów drobiu lub świń: 

a) z ponad 40 000 miejsc dla drobiu

b) z ponad 2 000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg) lub

c) z ponad 750 miejscami dla loch.
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Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu  

Konkluzje dotyczące BAT obejmują następujące procesy i rodzaje działalności mające

miejsce w gospodarstwie:

system żywienia drobiu i świń;

przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie);

chów (utrzymanie) drobiu i świń;

gromadzenie i przechowywanie obornika;

przetwarzanie obornika;

rozrzucanie obornika;

przechowywanie martwych zwierząt.

Konkluzje nie obejmują następujących procesów i rodzajów działalności:

usuwanie martwych zwierząt; może ono być uwzględnione w konkluzjach dotyczących BAT dla 

ubojni i branży produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (SA).
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Definicje 

Stosowany termin Definicja

Ad libitum
Zapewnienie swobodnego dostępu do paszy lub wody, dzięki czemu zwierzę może
dostosować spożycie do swoich potrzeb biologicznych.

Stanowisko dla zwierzęcia
Przestrzeń zapewniona zwierzęciu w ramach systemu pomieszczeń z uwzględnieniem
maksymalnej pojemności zespołu urządzeń.

Uprawa konserwująca
Wszelkie metody uprawy roli, w których pozostawia się na polach ubiegłoroczne resztki
pożniwne (takie jak łodygi kukurydzy lub ściernisko) przed nasadzeniem kolejnej uprawy i
po nim, żeby ograniczyć erozję gleby i spływ wody.

Istniejące gospodarstwo Gospodarstwo, które nie jest nowym gospodarstwem.

Istniejący zespół urządzeń Zespół urządzeń, który nie jest nowym zespolem urzadzeń

Gospodarstwo
Instalacja w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE, w której prowadzi się chów
świń lub drobiu.

Obornik Gnojowica lub obornik w stanie stałym

Nowe gospodarstwo
Gospodarstwo, które zostało objęte pozwoleniem po raz pierwszy po opublikowaniu
niniejszych konkluzji dotyczących BAT lub całkowitą wymianą po opublikowaniu
niniejszych konkluzji dotyczących BAT.

Nowy zakład
Zakład, który został objęty pozwoleniem po raz pierwszy po opublikowaniu niniejszych
konkluzji dotyczących BAT lub całkowitą wymianą na istniejących fundamentach po
opublikowaniu niniejszych konkluzji dotyczących BAT.

Zespół urzadzeń

Część gospodarstwa, w której prowadzi się jeden z następujących procesów lub jedno z
następujących działań: utrzymywanie zwierząt, przechowywanie obornika, przetwarzanie
obornika. Zespół urzadzeń składa się z pojedynczego budynku (lub obiektu) lub
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia procesów lub działań.
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Definicje cd.

Stosowany termin Definicja

obiekt wrażliwy

Obszar, który wymaga szczególnej ochrony przed uciążliwościami, taki jak:
- obszary mieszkalne;
- obszary, na których człowiek prowadzi działalność (np. szkoły, ośrodki opieki 
dziennej, obszary rekreacyjne, szpitale lub placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne);
- wrażliwe ekosystemy i siedliska.

Gnojowica
Kał i mocz, zmieszane lub nie ze ściółką i wodą, tworzące obornik płynny z
zawartością substancji suchej do 10 %, który przepływa na skutek działania
grawitacji i który można pompować.

Obornik w stanie stałym
Kał, odchody i mocz, zmieszane lub nie ze ściółką, które nie przepływają pod
wpływem działania grawitacji i których nie można pompować.

Całkowity azot amonowy
Azot amonowy (NH4-N) i jego związki, w tym kwas moczowy, które łatwo rozpadają
się do NH4-N.

Azot całkowity
Azot całkowity, wyrażony jako N, obejmuje amoniak wolny i amon (NH4-N), azotyny
(NO2-N), azotany (NO3-N) oraz organiczne związki azotowe.

Całkowity wydalony azot (N)
Azot całkowity wydalany w wyniku procesów przemiany materii zwierząt razem z
moczem i kałem.

Fosfor całkowity
Fosfor całkowity, wyrażony jako P2O5, obejmuje wszystkie nieorganiczne i
organiczne związki fosforu, rozpuszczone lub połączone w cząstki.

Całkowity wydalony fosfor
Całkowity fosfor wydalany w wyniku procesów przemiany materii zwierząt razem z
moczem i kałem.

Ścieki
Spływająca woda deszczowa zmieszania z obornikiem, woda pochodząca z
czyszczenia powierzchni (np. podłóg) i urządzeń, woda pochodząca z systemów
oczyszczania powietrza. Może również być określana jako woda zanieczyszczona.
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Definicje dotyczące niektórych kategorii zwierząt

Definicje niektórych 

kat,zwierząt
Definicja

Kury hodowlane
Stado rodzicielskie (samce i samice) utrzymywane w celu produkcji jaj

wylęgowych.

Brojlery Kurczęta chowane z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Hodowlane kury brojlery
Stado rodzicielskie (samce i samice) utrzymywane w celu produkcji

brojlerów.

Kury nioski
Dorosłe samice kurcząt hodowane dla produkcji jaj w wieku od 16 do 20

tygodni.

Drób

Kury domowe, indyki, perliczki, kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie, bażanty

oraz kuropatwy chowane lub trzymane w zamknięciu w celu hodowli,

produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub w celu odnowy populacji

zwierzyny łownej.

Młode kury

Młode kurczęta w wieku, gdy nie znoszą jeszcze jaj. W przypadku kur

utrzymywanych w celu produkcji jaj młoda kura staje się kurą nioską, z

chwilą gdy zaczyna znosić jaja w wieku 16–20 tygodni. W przypadku kur

utrzymywanych w celach hodowlanych samice i samce kurcząt określa się

mianem młodych kur do 20 tygodnia życia.
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.1. Systemy zarządzania środowiskowego (EMS) 

BAT 1.W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT 

należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego 

zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:  (wymienione e-numeratywnie 11 

elementów)

 określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 

efektywności środowiskowej instalacji; 

 zaangażowanie kierownictwa

 planowanie i ustalenie oraz wdrożenie niezbędnych procedur (odpowiedzialność , szkolenie, 

informowanie- komunikowanie, kontrola procesu, programy obsługi technicznej, reagowanie i 

zapobieganie awariom, zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska,)
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Systemy zarządzania środowiskowego 

cd. BAT1 ……

 sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem 

monitorowania i pomiarów, działań naprawczych i zapobiegawczych, kontroli zgodności systemu z 

zaplanowanymi ustaleniami…….

 podążanie za rozwojem czystszych technologii;

 uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zakładu i przez cały okres jego eksploatacji – wpływu na 

środowisko wynikającego z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji;

 stosowanie sektorowej analizy porównawczej w regularnych odstępach czasu.

Szczególne cechy systemu zarządzania środowiskowego w odniesieniu do 

intensywnej hodowli drobiu : 

 wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT 9);

 wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. BAT 12).
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Systemy zarządzania środowiskowego 

Skuteczne SZŚ zawierają pojęcie ciągłej poprawy, co oznacza, że zarządzanie

środowiskiem jest procesem ciągłym, a nie jednym projektem, który kończy się po

uzyskaniu PZ.

 Prowadzący instalację wdroży  na fermie deklarowane zasady i postepowanie 

obejmujące wymagane elementy systemu zarządzania. 

 Prowadzący  określi dla  fermy:

Politykę Środowiskową 

Procedurę Zarządzania Środowiskowego 

Załączone dokumenty będą podlegać modyfikacji i doskonaleniu co ? lata  (w 

zależności od potrzeb) lub po każdej znaczącej zmianie w chowie.
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.2. Dobre gospodarowanie 

BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wpływu na środowisko, lub aby ten wpływ ograniczyć, 

w ramach BAT należy stosować wszystkie z poniższych technik. 

 Prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja 

przestrzeni 

 Kształcenie i szkolenie personelu 

 Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidziane emisje i 

zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód. 

 Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń 

 Przechowywanie martwych zwierząt w taki sposób, aby zapobiec emisjom lub je 

zredukować 
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Dobre gospodarowanie

 Realizowane  na etapie projektowania gospodarstwa a potem w 

ramach Polityki Środowiskowej i Procedur Zarządzania 

Środowiskowego 

 Zasady reagowania i zapobiegania nieprzewidzianym emisjom i 

zdarzeniom opisane w   instrukcjach  postępowania
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.3. System żywienia 

BAT 3.W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku 

wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy 

stosować skład diety i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację 

technik przedstawionych poniżej:

 Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod 

względem zawartości azotu w oparciu o  potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy 

 Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów 

danego okresu produkcji. 

 Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety ubogiej w surowe białko

 Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego 

azotu.

Technika opis w sekcji 4.10.1 
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System żywienia w Polsce 

Żywienie wieloetapowe z malejąca zawartością białka

kury nieśne : 2  fazy

brojlery        : 3-4 

indyki           : 4-6 

kaczki          : 2-3 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT cd. BAT 3

Tabela 1.1 Powiązany z BAT całkowity wydalony azot (N)

Powiązane monitorowanie określono w BAT 24. Powiązane z BAT całkowite poziomy wydalanego azotu mogą nie mieć

zastosowania do ekologicznej produkcji zwierzęcej i chowu niewymienionych powyżej gatunków drobiu.

Parametr Kategoria zwierząt

Powiązany z BAT całkowity 

wydalony azot (1) (2)

(kg wydalonego N/miejsce dla 

zwierzęcia/rok)

Całkowity wydalony azot 

wyrażony jako N.
Kury nioski 0,4–0,8 

Brojlery 0,2–0,6 

Kaczki 0,4–0,8 

Indyki 1,0–2,3 (3) 

(1) Niższą wartość graniczną zakresu można osiągnąć, stosując kombinację technik.

(2) Powiązany z BAT całkowity poziom wydalonego azotu nie ma zastosowania do młodych kur ani kur

hodowlanych u wszystkich gatunków drobiu.

(3) Górna wartość graniczna zakresu odnosi się do hodowli samców indyka.
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

BAT 4.W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu 

potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety i strategię 

żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik 

 Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów 

danego okresu produkcji. 

 Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego 

fosforu (np. fitazy). Fitaza może nie mieć zastosowania w przypadku ekologicznej produkcji 

zwierzęcej. 

 Wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego 

zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach. 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT- cd. BAT 4 

Powiązane monitorowanie określono w BAT 24. Powiązane z BAT całkowite poziomy wydalanego fosforu mogą nie mieć 

zastosowania do ekologicznej produkcji zwierzęcej i chowu niewymienionych powyżej gatunków drobiu.

Parametr Kategoria zwierząt

Powiązany z BAT całkowity wydalony 

fosfor (1) (2)

(kg wydalonego P2O5/miejsce dla 

zwierzęcia/rok)

Całkowity wydalony fosfor,

wyrażony jako P2O5. Kury nioski 0,10–0,45 

Brojlery 0,05–0,25 

Indyki 0,15–1,0 

(1) Niższą wartość graniczną zakresu można osiągnąć, stosując kombinację technik.

(2) Powiązany z BAT całkowity poziom wydalonego fosforu nie ma zastosowania do młodych kur ani kur

hodowlanych u wszystkich gatunków drobiu.
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.4. Efektywne zużycie wody 

BAT 5.Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach BAT należy stosować kombinację 

poniższych technik. 

 Prowadzenie rejestru zużycia wody. 

 Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa. 

 Stosowanie środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia pomieszczeń dla 

zwierząt i urządzeń. 

 Wybieranie i stosowanie odpowiednich urządzeń (np. poideł smoczkowych, poideł miskowych, 

koryt) dla konkretnych kategorii zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (ad 

libitum). 

 Regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji 

wody pitnej. 

 Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej wody opadowej do czyszczenia
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Efektywne zużycie wody

 Prowadzony jest dobowy  rejestr zużycia wody z każdego kurnika 

 Prowadzone są systematyczne przeglądy systemu pojenia

 Mycie kurników  prowadzone jest przy użyciu Karchera

 Optymalizacja zużycia wody poprzez zastosowanie w kurnikach wysokowydajnych 

systemów pojenia- poidełek miseczkowo - smoczkowych oraz elektronicznego sterowania 

dopływu wody,

 Na bieżąco prowadzona jest  kontrola systemu pojenia
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.5. Emisje ze ścieków

BAT 6.Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT należy stosować kombinację 

poniższych technik

Utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych. 

Ograniczanie zużycia wody. 

Oddzielanie niezanieczyszczonej wody opadowej od strumieni ścieków wymagających 

oczyszczenia. 

BAT 7.Aby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, w ramach BAT należy stosować jedną z 

poniższych technik lub ich kombinację:

 Odprowadzanie ścieków do specjalnego pojemnika lub miejsca przechowywania gnojowicy.

 Oczyszczanie ścieków. 

 Rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy wykorzystaniu systemu nawadniania, za pomocą 

urządzeń takich jak zraszacz, przewoźne urządzenie nawadniające, cysterna, wtryskiwacz startowy. 
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Emisje ze ścieków

 Dokładne wstępne mechaniczne czyszczenie kurników przed procesem mycia na mokro

 Mycie kurników przy użyciu Karchera 

 Odprowadzenie ścieków  przemysłowych do zbiorników bezodpływowych a następnie na 

podstawie pozwolenia wodnoprawnego do  urządzeń kanalizacyjnych tj. punktu zlewnego 

oczyszczalni ścieków ???
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.6. Efektywne wykorzystanie energii  

BAT 8.Aby zapewnić efektywne zużycie energii w gospodarstwie, w ramach BAT należy stosować 

kombinację poniższych technik. 

Technika (1) 

Wysokosprawne systemy ogrzewania/chłodzenia oraz wentylacyjne. 

Optymalizacja systemów wentylacji i ogrzewania/chłodzenia oraz zarządzanie nimi, zwłaszcza gdy 
stosowane są systemy oczyszczania powietrza. 

Izolacja ścian, podłóg lub sufitów w pomieszczeniach dla zwierząt. 

Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia. 

Stosowanie wymienników ciepła. Można zastosować jeden z następujących układów:  
1. powietrze-powietrze; 
2. powietrze-woda; 
3. powietrze-ziemia. 

Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu odzyskiwania ciepła. 

Odzyskiwanie ciepła za pomocą ogrzewanej lub chłodzonej ściółką podłogi (system „combideck”).  

Stosowanie naturalnej wentylacji. 

 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 4.2. 
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Efektywne wykorzystanie energii

 Wysokosprawny system ogrzewania 

 Bieżąca kontrola parametrów procesowych w poszczególnych kurnikach przy wykorzystaniu 

systemów sterowania komputerowego:

 System kontroli środowiska wewnątrz kurnika i sterowania wentylacją do optymalizacji warunków 

środowiskowych w kurniku (np. konieczność chłodzenia, odpowiednia wilgotność, temperatura, 

włączanie poszczególnych sekcji wentylacji w zależności od zoptymalizowanych warunków 

wewnętrznych i zewnętrznych kurnika), 

 System alarmowy, reagujący na zanik napięcia, temperaturę minimalną i maksymalną, brak wody w 

poidełkach, złe funkcjonowanie systemu karmienia,

 System sterowania oświetleniem z możliwością ustawienia cyklu świetlnego,

 Izolacja budynków inwentarskich .
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.7. Emisja hałasu 

BAT 9.W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich

ograniczenia w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako część

systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmie wszystkie następujące

elementy:

(i)protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy;

(ii)protokół monitorowania hałasu,

(iii) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu;

(iv) program zapobiegania emisjom hałasu mający na celu np. określenie ich źródeł,

monitorowanie emisji hałasu, określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wprowadzanie

środków w zakresie zapobiegania emisjom hałasu i/lub ich ograniczania;

(v) przegląd historycznych przypadków wystąpienia hałasu i środków zaradczych oraz

upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Zastosowanie BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty

wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione.
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BAT 10.W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 

ograniczenia w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich 

kombinację: 

 Zapewnienie odpowiedniej odległości między zakładem/gospodarstwem a obiektem 

wrażliwym.

 Umiejscowienie urządzeń. 

 Środki operacyjne np. unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy i 

podczas weekendów, o ile to możliwe; (iv) zapewnienie kontroli hałasu podczas 

czynności konserwacyjnych; 

 Urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu. 

 Redukcja hałasu (Rozchodzenie się hałasu można ograniczyć, umieszczając bariery 

między źródłami emisji a ich odbiorcami. ). 
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Zapobiegania emisjom hałasu

Zapobieganie nadmiernym emisjom hałasu realizowane jest poprzez:

 właściwą lokalizację instalacji chowu drobiu w stosunku do terenów chronionych

 stosowanie biernej ochrony przed hałasem poprzez wykorzystanie ścian budynków jako ekranów dla 

źródeł hałasu,

 unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy,

 zamknięcie drzwi,

 zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych,

 właściwej eksploatacji urządzeń – w tym przypadku wentylatorów (znajdujących się w dachu i w 

ścianach) realizowana poprzez regularne przeglądy techniczne i bieżące usuwanie usterek.
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1.8. Emisje pyłów

BAT 11.Aby ograniczyć emisje pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.

 Technika (1) Zastosowanie 

a 
Ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz budynków dla zwierząt gospodarskich. W tym celu 
można zastosować kombinację następujących technik: 

1.  

1. Wykorzystanie na ściółkę materiału o 
grubszej strukturze (np. długich 
źdźbeł słomy lub wiórów drzewnych 
zamiast sieczki); 

W systemach wykorzystujących gnojowicę nie można 
wykorzystywać długich źdźbeł słomy. 

2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy 
użyciu techniki o niskiej emisji pyłu 
(np. ręcznie); 

Zastosowanie ogólne. 

3. Stosowanie podawania paszy ad 
libitum; 

Zastosowanie ogólne. 

4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, 
paszy granulowanej lub dodawanie 
surowców oleistych lub substancji 
wiążących w systemach stosujących 
paszę suchą; 

Zastosowanie ogólne. 

5. Wyposażenie napełnianych 
pneumatycznie magazynów z paszą 
suchą w separatory pyłu; 

Zastosowanie ogólne. 

6. Projektowanie i eksploatowanie 
systemu wentylacji przy niskiej 
prędkości powietrza w 
pomieszczeniu. 

Możliwość zastosowania może być ograniczona ze 
względu na dobrostan zwierząt. 
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BAT 11. cd…
b Zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie w budynku jednej z następujących technik: 

 

1. Zamgławianie przy pomocy wody; 

Możliwość zastosowania może być ograniczona z uwagi 
na odczuwany przez zwierzęta spadek ciepła w trakcie 
zamgławiania, zwłaszcza w delikatnych okresach życia 
zwierzęcia lub w chłodnym i wilgotnym klimacie. 
Możliwość zastosowania może być ograniczona w 
przypadku systemów wykorzystujących obornik w 
stanie stałym pod koniec okresu chowu z powodu 
wysokich emisji amoniaku. 

2.  Rozpylanie oleju; 

Zastosowanie wyłącznie w zakładach prowadzących 
chów drobiu w odniesieniu do ptaków starszych niż 
około 21 dni. Możliwość zastosowania w odniesieniu do 
zakładów prowadzących chów kur niosek może być 
ograniczona ze względu na ryzyko zanieczyszczenia 
urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. 

3.  Jonizacja. 

Może nie mieć zastosowania do zakładów 
prowadzących chów świń lub do istniejących zakładów 
prowadzących chów drobiu ze względów technicznych 
lub ekonomicznych. 
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BAT 11. cd…

c Oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie oczyszczania powietrza, takim jak:

1. Studzienka kontrolna;
Może być stosowana wyłącznie w zakładach z

tunelowym systemem wentylacji.

2. Suchy filtr;

Może być stosowany wyłącznie w zakładach

prowadzących chów drobiu z tunelowym systemem

wentylacji.

3. Płuczka gazowa mokra; Technika ta nie może być powszechnie stosowana

ze względu na wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejących instalacji wyłącznie

wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany

system wentylacji.

4. Płuczka kwaśna mokra;

5. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem);

6. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza;

7. Filtr biologiczny.

Ma zastosowanie wyłącznie do zakładów 

wykorzystujących gnojowicę.

Konieczny jest odpowiednio duży obszar na

zewnątrz budynku dla zwierząt, aby umieścić tam

zestawy filtrów.

Technika ta nie może być powszechnie stosowana

ze względu na wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejących instalacji wyłącznie

wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany

system wentylacji.

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcjach 4.3 oraz 4.11.
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Ograniczanie emisji pyłów z budynków inwentarskich

 Wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze

 Stosowanie podawania paszy ad libitum

 Stosowanie paszy granulowanej z dodatkami surowców oleistych 

 Przeładunek paszy z paszowozów do  silosów magazynowych  w sposób 

zhermetyzowany

 Rury odpowietrzające silosy, wprowadzone   do podziemnych, przykrytych komór 

rozprężnych, w których w czasie przeładunku będą się osadzać  drobne frakcje paszy lub 

wyposażone w filtry workowe.
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1.9. Emisje zapachów (Zastosowanie BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone.)

BAT 12.W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 

ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan 

zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy:

(i)protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy; 

(ii) protokół monitorowania zapachów; 

(iii)protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia uciążliwego zapachu; 

(iv)program zapobiegania występowaniu zapachów i ich ograniczania mający na celu określenie 

ich źródeł, monitorowanie emisji zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału poszczególnych 

źródeł oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania ich powstawaniu lub ograniczania 

ich; 

(v)) przegląd historycznych przypadków wystąpienia zapachów i środków zaradczych oraz 

upowszechnianie wiedzy na ten temat. Powiązane monitorowanie określono w BAT 26. 
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BAT 13.W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować kombinację następujących technik: 

a.  Zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem/zespołem urządzeń a 

obiektem  wrażliwym. Może nie mieć zastosowania do istniejących gospodarstw lub 

zespołów urządzeń 

b.  Stosowanie pomieszczeń, w których realizuje się co najmniej jedną z poniższych zasad: 

— utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym (należy np. unikać rozlewania paszy, 

zapobiegać wyciekom obornika w miejscach, gdzie zwierzęta leżą na częściowo rusztowych podłogach), 

—ograniczanie powierzchni obornika uwalniającej emisje (należy np. stosować podesty szczelinowe z 

metali lub tworzyw sztucznych, kanały zmniejszające dostęp do obornika), 

— częste przerzucanie obornika do zewnętrznego (przykrytego) zbiornika, 

— obniżenie temperatury obornika (np. przez chłodzenie gnojowicy) oraz pomieszczeń, 

— zmniejszenie przepływu powietrza nad powierzchnią obornika i jego prędkości, 

—utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych w gospodarstwach stosujących 

ściółkę.

-
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

Cd. BAT 13

Ograniczenia Obniżenie temperatury w pomieszczeniach, przepływu powietrza i jego

prędkości mogą nie mieć zastosowania ze względu na kwestię dobrostanu zwierząt.

Usuwanie gnojowicy za pomocą płukania nie ma zastosowania w gospodarstwach

prowadzących chów świń, które znajdują się w pobliżu obiektów wrażliwych ze względu

na okresowe natężenie zapachów. Zob. możliwości stosowania w odniesieniu do

pomieszczeń dla zwierząt w BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 oraz BAT 34.
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- Cd. BAT 13

c. Poprawa warunków odprowadzania gazów wylotowych poprzez zastosowanie jednej z 

następujących technik lub ich kombinacji: 

— umieszczenie otworu wylotowego na większej wysokości (np. powyżej dachu, kominów, 

przekierowanie gazów wylotowych nad kalenicą zamiast przez niższe partie ścian), 

— zwiększenie prędkości gazów wylotowych w wentylacji pionowej, 

— skuteczne umieszczanie zewnętrznych barier w celu tworzenia turbulencji w przepływie 

wylotowego powietrza (np. roślinność),

— stosowanie żaluzji w otworach wylotowych umieszczonych w niższych partiach ścian, tak aby 

kierować powietrze wylotowe w stronę podłoża, 

— rozpraszanie powietrza wylotowego po tej stronie budynku, która znajduje się dalej od obiektów 

wrażliwych, 

—umiejscowienie osi kalenicy naturalnie wentylowanego budynku poprzecznie w stosunku do 

dominującego kierunku wiatru. Dostosowanie linii kalenicy nie ma zastosowania do istniejących 

obiektów. 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT cd… 
BAT13

d. Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów oczyszczania 

powietrza: 

 1. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem);

 2. Filtr biologiczny;

 3. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza. 

Technika ta nie może być powszechnie stosowana ze względu na wysokie koszty 

realizacji. W przypadku istniejących zespołów urządzeń wyłącznie wówczas, gdy 

wykorzystuje się scentralizowany system wentylacji. Filtr biologiczny ma zastosowanie 

wyłącznie do systemów chowu, w których powstaje gnojowica. W przypadku 

wykorzystania filtra biologicznego konieczny jest odpowiednio duży obszar na zewnątrz 

budynku dla zwierząt, aby umieścić tam zestawy filtrów. 



39

Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT cd… 
BAT13

e. Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do przechowywania 

obornika: 

1.Przechowywanie gnojowicy lub obornika stałego pod przykryciem; -(zob. zastosowanie 

BAT 14.b w odniesieniu do obornika stałego.)

2. Umiejscowienie zbiornika z uwzględnieniem kierunku, w którym najczęściej wieje wiatr, 

oraz zastosowanie środków ograniczających prędkość wiatru w okolicy zbiornika i nad 

nim (np. drzewa, przeszkody naturalne)- zastosowanie ogólne

3. Ograniczenie mieszania gnojowicy- zastosowanie ogólne. 
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BAT13

f. Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem jednej z następujących technik w celu 

ograniczenia emisji zapachów podczas aplikacji nawozu (lub przed nim): 

1. Rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy; Zob. zastosowanie BAT 19.d. 

2. Kompostowanie obornika stałego; Zob. zastosowanie BAT 19.f. 

3. Rozkład beztlenowy. Zob. zastosowanie BAT 19.b. 

g. Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do aplikacji 

obornika: 

1. Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz płytki lub głęboki do rozprowadzania gnojowicy; 

Zob. zastosowanie BAT 21.b, BAT 21.c lub BAT 21.d. 

2. Możliwie jak najszybsza aplikacja obornika. Zob. zastosowanie BAT 22. 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcjach 4.4 oraz 4.11. 
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Zapobieganie emisjom zapachów

 Utrzymanie ściółki w stanie suchym poprzez zastosowanie nagrzewnic 
gazowych oraz sterowany komputerowo, wysokowydajny system 
wentylacji, 

 Stosowanie owiewków kierujących w otworach wylotowych umieszczonych 
w niższych partiach ścian, tak aby kierować powietrze wylotowe w stronę 
podłoża,

 Rozpraszanie powietrza wylotowego po przeciwnej stronie budynków niż  
znajduje się zabudowa zagrodowa ( obiekt wrażliwy),

 Możliwie jak najszybsze rozrzucenie obornika na polu.
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 1.10. Emisje z przechowywania obornika stałego 

 BAT 14.Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z przechowywania 

obornika stałego, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik 

lub ich kombinację: 

a. Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru uwalniającego emisje do objętości pryzmy 

obornika stałego-zastosowanie ogólne.

b. Przykrywanie pryzm obornika stałego-powszechne zastosowanie, jeżeli obornik stały 

jest wysuszony lub wstępnie wysuszony w pomieszczeniach dla zwierząt. Może nie mieć 

zastosowania do niewysuszonego obornika w przypadku częstego uzupełniania pryzmy. 

c. Przechowywanie wysuszonego obornika stałego w pomieszczeniu gospodarczym-

zastosowanie ogólne. 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 4.5. 
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Ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z 
przechowywania obornika stałego

 Magazynowanie  pod przykryciem na terenie Fermy,  na szczelnej  betonowej  

płycie  z systemem  odprowadzania odcieków do  bezodpływowego zbiornika,

 Przechowywanie wysuszonego obornika stałego w pomieszczeniu 

gospodarczym.
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BAT 15.W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika 

stałego lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy 

stosować kombinację następujących technik z zachowaniem następującej 

hierarchii: 

a. Przechowywanie wysuszonego obornika stałego w pomieszczeniu gospodarczym. Zastosowanie ogólne. 

b. Wykorzystywanie betonowego silosa do przechowywania obornika stałego. Zastosowanie ogólne.

c. Przechowywanie obornika stałego na nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym w system odwadniania 

i ze zbiornikiem na spływającą wodę. Zastosowanie ogólne. 

d. Wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do przechowywania obornika stałego w okresach, w 

których nie jest możliwa jego aplikacja. Zastosowanie ogólne.

e. Przechowywanie obornika w pryzmach umieszczonych z dala od cieków powierzchniowych i 

podziemnych, które mogłyby zostać zanieczyszczone przez spływającą wodę-Zastosowanie wyłącznie do 

tymczasowych pryzm polowych przenoszonych co roku. 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 4.5. 



45

Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.12. Przetwarzanie obornika w gospodarstwie

BAT 19. Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu

zmniejszenia emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do

powietrza i wody oraz ułatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w

ramach BAT należy przetwarzać obornik przez zastosowanie jednej techniki lub

kombinacji technik przedstawionych poniżej.

a. Nie dotyczy

b. Rozkład beztlenowy obornika w instalacji biogazowej. Technika ta nie może być powszechnie

stosowana ze względu na wysokie koszty realizacji.

c. Wykorzystanie zewnętrznego tunelu do suszenia obornika. Dotyczy wyłącznie pomiotu

kurzego pochodzącego z zespołów urządzeń wykorzystywanych do chowu kur niosek. Nie ma

zastosowania do istniejących zespołów urządzeń, w których nie ma przenośnika taśmowego

pomiotu kurzego.
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT
cd. BAT 19

e. Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy. Nie ma zastosowania do nowych zespołów 

urządzeń/gospodarstw. Dotyczy tylko istniejących zespołów urządzeń/gospodarstw, 

gdy usuwanie azotu jest konieczne ze względu na ograniczoną ilość gruntów 

wymagających nawożenia obornikiem.

f. Kompostowanie obornika stałego. Stosuje się tylko w przypadku, gdy: — koszt 

transportu obornika w celu jego aplikacji jest zbyt wysoki, — ograniczenie rozwoju 

czynników chorobotwórczych i zapachu jest istotne przed aplikacją, — jest dość 

miejsca w gospodarstwie, aby utworzyć pryzmy. 

Opis technik przedstawiono w sekcji 4.7. 1.13. 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT

1.13. Aplikacja obornika – nie dotyczy?

BAT 20.W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu zmniejszenia emisji 

azotu i fosforu oraz drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji 

obornika w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. 

a.  Ocena gruntów, które mają być nawożone obornikiem, umożliwiająca określenie ryzyka 

spływów, z uwzględnieniem: 

— rodzaju gleby, warunków w terenie i nachylenia terenu, 

— warunków klimatycznych, 

— systemu drenowania i nawadniania pól, 

— rotacji upraw, 

— zasobów wody i stref ochronnych wody. 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT
cd. BAT 20

b. Utrzymanie odpowiedniej odległości (pozostawienie nienawożonego pasa ziemi) pomiędzy 

polami, na których dokonuje się aplikacji obornika, a:

- obszarami, na których istnieje ryzyko spływu do wód, takich jak cieki wodne, źródła, otwory po 

odwiertach itp.; 

- sąsiadującymi posesjami (włącznie z żywopłotami). 

c.  Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko spływu może być znaczne. W szczególności obornika nie 

stosuje się, gdy: 

- pole jest zalane, zamarznięte lub pokryte śniegiem; 

- warunki glebowe (np. nasycenie gleby wodą lub jej zagęszczenie) w połączeniu z nachyleniem 

pola lub systemem odwadniania są takie, że ryzyko spływu lub drenażu jest wysokie; można 

oczekiwać, że dojdzie do spływu z uwagi na oczekiwane opady deszczu. 

d. Dostosowanie częstotliwości aplikacji obornika w zależności od jego zawartości azotu i fosforu i 

przy uwzględnieniu cech gleby (np. zawartości substancji biogennych), sezonowych wymogów 

upraw i warunków pogodowych lub polowych, które mogłyby spowodować spływ wody. 
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Omówienie BAT -ogólne konkluzje dotyczące BAT
cd. BAT 20

e. Synchronizacja procesu aplikacji obornika z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe roślin.

f. Kontrolowanie w regularnych odstępach czasu nawożonych pól w celu zidentyfikowania 

wszelkich oznak spływu wody i odpowiednie reagowanie w razie potrzeby. 

g. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do zbiornika z obornikiem oraz dążenie do tego, aby przy 

załadunku obornika nie dochodziło do jego wycieku. 

h. Sprawdzenie, czy urządzenia do aplikacji obornika są w dobrym stanie i ustalenie 

odpowiedniego tempa aplikacji. 
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Aplikacja obornika 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007r r.  o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 

1033 z późn.zm.) art. 18. 1.:

Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub 

hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla 

macior:

1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na 

podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności 

gleb, uwzględniając stosowane odpady i środki wspomagające uprawę roślin, z wyłączeniem 

tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy naturalne;

2)   zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest 

posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w art. 

3 ust. 3.
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Aplikacja obornika 

Spełnienie BAT 20 powinno nastąpić poprzez rozszerzenie 

przygotowywanego rokrocznie planu nawożenia o wszystkie techniki 

wymienione w podpunktach  a-h.
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BAT 22.Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji 

obornika, techniką BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to 

możliwe. 

Opis Wprowadzanie obornika pozostawionego na powierzchni gleby odbywa się poprzez zaoranie 

lub przy użyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony zębowe lub brony talerzowe, w 

zależności od rodzaju gleby i warunków. Obornik jest całkowicie wymieszany z glebą lub w niej 

zakopany. Rozrzucanie obornika stałego przeprowadza się przy pomocy odpowiedniego rozrzutnika 

(np. rozrzutnik odśrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, rozrzutnik o podwójnym 

przeznaczeniu). Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza się zgodnie z BAT 21. 

Zastosowanie Nie ma zastosowania w przypadku upraw zachowawczych i użytków zielonych, 

chyba że zostaną przekształcone w grunty orne lub ponownie obsiane. Nie dotyczy gruntów 

uprawnych z uprawami, które mogą zostać uszkodzone przez wprowadzenie obornika. 

Wprowadzenie gnojowicy nie ma zastosowania po aplikacji przy wykorzystaniu płytkiego lub 

głębokiego wtryskiwacza. 
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Tabela 1.3 Powiązane z BAT opóźnienia pomiędzy aplikacją obornika a jego

wprowadzeniem do gleby

Parametr
Powiązane z BAT opóźnienia pomiędzy aplikacją obornika a jego wprowadzeniem do 

gleby (w godzinach)

Czas 0 (1) – 4 (2)

(1) Dolna granica przedziału odnosi się do natychmiastowego wprowadzenia.

(2) Górna granica przedziału może wynosić do 12 godzin, jeżeli warunki nie sprzyjają szybszemu

wprowadzeniu, np. gdy zasoby ludzkie i sprzętowe nie są dostępne na ekonomicznie korzystnych

warunkach.
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1.14. Emisje z całego procesu produkcji 

BAT 23.Aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu 

świń (w tym loch) lub drobiu, w ramach BAT należy oszacować lub 

obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu produkcji z 

wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie. 
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Redukcja emisji amoniaku

Propozycja 

Np. dla chowu klatkowego wszystkich rodzajów kur obliczyć redukcje emisji amoniaku  z 

wykorzystaniem wskaźników BAT  tab.4.62 konkluzji 

 usuwanie obornika 1 raz w tygodniu

 usuwanie obornika 2 razy w tygodniu

 usuwanie obornika 3 razy w tygodniu

 usuwanie obornika codziennie
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1.15. Monitorowanie emisji i parametrów procesu 

BAT 24.W ramach BAT należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w 

oborniku przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną 

poniżej. 

Technika (1) Częstotliwość Zastosowanie

a

Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu

i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość

surowego białka w diecie, całkowitą zawartość

fosforu i produkcyjność zwierząt. Raz w roku dla każdej kategorii

zwierząt.
Zastosowanie ogólne.

b

Oszacowanie w oparciu o analizę obornika z

oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i

fosforu.

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 4.9.1.
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Bilans azotu wydalanego

 Bilans azotu wydalanego

Metoda I (monitorowanie retencji azotu dla każdego gatunku i sposobu chowu drobiu)

EN = Zp x Bp% x NB% x (1-k)

 Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku [np..9 576 000 kg/rok]

 Bp% - średnia zawartość białka  w podawanej paszy ( np.. 20%  ,  )

 NB% - procentowy udział azotu w białku (16%)

 kN - retencja azotu w drobiu (np.. 52,1% dla brojlera przy dwóch ubiórkach zgodnie z badaniami prof. 

J.Jankowskiego

a więc  EN = 9 576 000 x 0,2 x 0,16 x 0,479 = 146 780,928 kg /rok

WN =  146 780,928  kg /rok: 360 000 stanowisk =~ 0,4077 kg wydalonego azotu N/stanowisko dla 

zwierzęcia /rok
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Bilans azotu wydalanego

Metoda II  (monitorowanie zawartości azotu w świeżym pomiocie)

EN = Zp x A x SP

 Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku [9 576 000 kg/rok]

 A – współczynnik przeliczeniowy zużytej paszy na pomiot ( 1,08- 1,12  dla brojlera zgodnie z 

badaniami prof. J.Jankowskiego )

 SP   - procentowa zawartość azotu w swieżym pomiocie ( 1,367 % wg. badań jw. dla brojlera)

a więc 

 EN= 9 576 000 x 1,12 x 0,01367  = 146 612,39 kg

 WN =  146 612  kg /rok: 360 000 stanowisk= ~ 0,407 wydalonego azotu N/stanowisko dla zwierzęcia 

/rok
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Bilans fosforu  wydalanego

Bilans fosforu wydalanego

Metoda I (monitorowanie retencji fosforu dla każdego gatunku i sposobu chowu drobiu)

EP2O5= Zp x P% x (1-k)

 Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku [kg/rok]

 P% - średnia zawartość fosforu w podawanej paszy (przyjęto 0,57%)

 k  - retencja fosforu w kurczaku (przyjęto 72,1% zgodnie z badaniami)

A więc

EP2O5 = 9 576 000 x 0,0057 x 0,279 = 15 228,7 kg /rok

WP205 = 15 228,7 kg /rok: 360 000 stanowisk = ~ 0,042 kg wydalonego fosforu N/stanowisko dla zwierzęcia 

/rok
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Bilans fosforu  wydalanego

Metoda II (monitorowanie zawartości fosforu w świeżym pomiocie)

EP = Zp x A x SP

 Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku [9 576 000 kg/rok]

 A – współczynnik przeliczeniowy zużytej paszy na pomiot ( 1,08- 1,12  dla brojlera zgodnie z 

badaniami prof. J.Jankowskiego )

 SP   - procentowa zawartość azotu w świeżym pomiocie ( 0,142 % wg. badań jw. dla brojlera)

a więc 

EP205= 9 576 000 x 1,12 x 0,00142)  = 15 229,672 kg

WP205 = 15 229,672 kg /rok: 360 000 stanowisk= ~ 0,042 kg wydalonego fosforu N/stanowisko dla 

zwierzęcia /rok
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BAT 25.W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu 

jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej. 

Technika (1) Częstotliwość Zastosowanie

a

Oszacowanie z zastosowaniem bilansu

masowego w oparciu o wydalanie i

całkowitą zawartość azotu (lub

całkowitego azotu amonowego) na

każdym etapie stosowania obornika.

Raz w roku dla każdej kategorii

zwierząt.
Zastosowanie ogólne.

b

Oszacowanie za pomocą pomiaru

stężenia amoniaku i współczynnika

wentylacji przy zastosowaniu norm

ISO, krajowych lub międzynarodowych

standardowych metod lub innych

metod zapewniających dane o

równoważnej jakości naukowej.

Za każdym razem, gdy zachodzą

istotne zmiany w stosunku do co

najmniej jednego z następujących

parametrów:

(a) rodzaj zwierząt utrzymywanych

w gospodarstwie;

(b) pomieszczenia dla zwierząt.

Ma zastosowanie wyłącznie w

odniesieniu do emisji z każdego

budynku dla zwierząt.

Nie ma zastosowania w zakładach

ze scentralizowanym systemem

oczyszczania powietrza. W takim

przypadku ma zastosowanie

BAT 28.

Ze względu na koszty pomiarów

technika ta może nie mieć ogólnego

zastosowania.

c
Szacunki z wykorzystaniem

wskaźników emisji.

Raz w roku dla każdej kategorii

zwierząt.
Zastosowanie ogólne.

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji4.9.2.
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Monitoring amoniaku

Monitoring emisji amoniaku odbywać się może jedną z technik wymienionych w tabeli 

powyżej . 

Wybór techniki nastąpi po dokonaniu analizy kosztów  badań.

Monitorując :

-zużycie paszy

- zawartość białka w paszy

-zawartość azotu w świeżym  pomiocie,

- masę obornika 

możemy oszacować straty (masowe) azotu z budynku inwentarskiego. 

Procent azotu amonowego szacuje się na poziomie 18-30% azotu całkowitego. Rzeczywista 

ilość zależy od prowadzonego sposobu chowu.
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Monitoring amoniaku

Lp

Nazwa
Wilgotność                

%mas.

N

%mas.

C 

%mas.

H 

%mas.

S 

%mas.

O 

%mas.

Cl

%mas.

1 KS 52,23 2,02 20,13 2,72 0,31 12,89 0,21

2
M10 63,52 2,99 16,28 2,26 0,22 8,94 0,16

3 M1 55,43 3,35 19,78 2,72 0,25 12,44 0,21

4 W 48,95 2,53 21,52 2,91 0,29 10,36 0,20

5 K 56,97 2,51 18,97 2,59 0,25 11,97 0,30

6 Ś 52,55 3,03 21,8 3,02 0,26 13,35 0,25

7 Ł 54,60 3,40 21,49 3,03 0,24 11,46 0,21

8 R 50,38 3,23 23,38 3,3 0,28 13,10 0,24

9 K 54,26 3,32 20,32 2,86 0,27 12,40 0,28

10

TK- kura rodzic 47,21 1,57 17,21 2,21 0,73 9,46 0,35

11
KP 61,28 2,255 17,73 2,59 0,24 10,14 0,25

12
UZ 56,66 3,189 19,5 2,76 0,29 11,93 0,26

Wyniki analizy technicznej i elementarnej próbki obornika
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BAT 26.W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza. 

Opis 

Emisje zapachu można monitorować: — stosując normy EN (np. z wykorzystaniem 

olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia 

zapachu), — przy stosowaniu metod alternatywnych, dla których nie są dostępne normy 

EN (np. pomiar/oszacowanie narażenia na zapach, oszacowanie skutków takiego 

narażenia), można wykorzystać normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe 

normy zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej. 

Zastosowanie 

BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. 
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Monitoring odorów

Emisje zapachów są związane z wieloma różnymi związkami o różnym stężeniu, na 

przykład merkaptany, H2S, siarczek dimetylu, skatol, tiokrezol, tiofenol i amoniak, 

chociaż nie wszystkie związki, które mogą występować, zostały jeszcze 

zidentyfikowane.

Do jakich norm porównywać uzyskane stężenia ?
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BAT 27.W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku 

dla zwierząt przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością 

podaną poniżej. 

Technika (1) Częstotliwość Zastosowanie

a

Oszacowanie za pomocą pomiaru

stężenia pyłu i współczynnika wentylacji

przy zastosowaniu metod zawartych w

normach EN lub innych standardowych

metod (ISO, krajowych lub

międzynarodowych) zapewniających

dane o równoważnej jakości naukowej.

Raz na rok.

Ma zastosowanie wyłącznie w

odniesieniu do emisji pyłu z każdego

budynku dla zwierząt.

Nie ma zastosowania w zakładach ze

scentralizowanym systemem

oczyszczania powietrza. W takim

przypadku ma zastosowanie BAT 28.

Ze względu na koszty pomiarów

technika ta może nie mieć ogólnego

zastosowania.

b
Szacunki z wykorzystaniem wskaźników

emisji.
Raz na rok.

Ze względu na koszty pomiarów emisji

technika ta może nie mieć ogólnego

zastosowania.

(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcjach 4.9.1 oraz 4.9.2.
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Monitoring pyłu

Monitoring emisji pyłu odbywać się będzie ( lub nie)  jedną z technik wymienionych 

w tabeli. Wybór techniki nastąpi po dokonaniu analizy kosztów  badań.
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Omówienie BAT
BAT 29.W ramach BAT należy monitorować następujące parametry 

procesu co najmniej raz w roku. 

Parametr Opis Zastosowanie

a Zużycie wody. 

Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur.

Główne procesy, w których zużywana jest woda w 

pomieszczeniach dla zwierząt (sprzątanie 

pomieszczeń, podawanie paszy itp.) mogą być 

monitorowane oddzielnie.

Oddzielne monitorowanie głównych 

procesów zużywania wody może nie mieć 

zastosowania do istniejących 

gospodarstw, w zależności od 

konfiguracji sieci wodociągowej.

b Zużycie energii elektrycznej. 

Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur. Zużycie energii elektrycznej w 

pomieszczeniach dla zwierząt monitoruje się 

oddzielnie od innych zakładów znajdujących się w 

gospodarstwie. Można monitorować oddzielnie 

główne procesy, w których zużywana jest energia 

elektryczna w pomieszczeniach dla zwierząt 

(ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, itp.).

Oddzielne monitorowanie głównych 

procesów zużywania energii elektrycznej 

może nie mieć zastosowania do 

istniejących gospodarstw, w zależności 

od konfiguracji sieci dostaw energii.

c Zużycie paliwa. 
Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur. 

Zastosowanie ogólne.

d

Liczba przybywających i 

ubywających zwierząt, w tym w 

stosownych przypadkach urodzeń i 

zgonów.

Rejestrowanie za pomocą np. istniejących rejestrów. 

e Spożycie paszy. 
Rejestrowanie za pomocą np. faktur lub istniejących 

rejestrów.

f Produkcja obornika.
Rejestrowanie za pomocą np. istniejących 

rejestrów.
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU

3.1. Emisje amoniaku z pomieszczeń dla drobiu 

3.1.1. Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur 

BAT 31.Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla kur 

niosek, hodowlanych kur brojlerów i młodych kur, w ramach BAT należy stosować 

jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur cd. BAT 31.

a. Usuwanie obornika za pomocą taśmociągów (w przypadku systemów klatek 

wzbogaconych lub niewzbogaconych) co najmniej: 

—jedno usunięcie na tydzień z suszeniem powietrzem, lub 

—dwa usunięcia na tydzień bez suszenia powietrzem. 

Systemy klatek wzbogaconych nie mają zastosowania do młodych kur i hodowlanych kur 

brojlerów. Systemy klatek niewzbogaconych nie mają zastosowania do kur niosek. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur cd. BAT 31.

b. W przypadku systemów bezklatkowych: 

0. System wymuszonej wentylacji i niezbyt częste usuwanie obornika (w przypadku 

głębokiego ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym) jedynie w połączeniu z 

dodatkowym środkiem zmniejszającym ryzyko, np.: 

—osiągnięcie wysokiej zawartości masy suchej w oborniku, 

— system oczyszczania powietrza. 

Nie ma zastosowania w nowych zespołach urządzeń, chyba że w połączeniu z systemem 

oczyszczania powietrza. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur cd. BAT31.

1. Przenośnik taśmowy obornika lub zgarniacz do usuwania obornika (w przypadku głębokiego 

ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym). Możliwość zastosowania w istniejących 

zespołach urządzeń może być ograniczona z uwagi na wymóg gruntownej zmiany systemu 

pomieszczeń. 

2. Wymuszone suszenie obornika za pomocą wymuszonej wentylacji aplikowanej przez rury (w 

przypadku głębokiego ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym). Technika ta 

może być stosowana tylko w zespołach urządzeń o wystarczającej przestrzeni pod podestami 

szczelinowymi. 

3. Wymuszone suszenie obornika przy użyciu perforowanej podłogi (w przypadku głębokiego 

ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym). Ze względu na wysokie koszty realizacji 

możliwość zastosowania w istniejących zespołach urządzeń może być ograniczona. 

4. Przenośniki taśmowe obornika (w przypadku ptaków). Zastosowanie w odniesieniu do 

istniejących zespołów urządzeń zależy od szerokości kurnika. 

5. Wymuszone osuszanie ściółki z wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (w przypadku 

podłóg pełnych z głęboką ściółką). Zastosowanie ogólne. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur cd. BAT 31.

c. Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza: 

1. Płuczka kwaśna mokra; 

2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 

3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem). Może nie mieć 

powszechnego zastosowania ze względu na wysokie koszty realizacji. W przypadku 

istniejących zespołów urządzeń wyłącznie wówczas, gdy wykorzystuje się 

scentralizowany system wentylacji. 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcjach 4.11 oraz 4.13.1. . 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur 

brojlerów i młodych kur 

Tabela 3.1 BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla kur niosek 

Parametr Rodzaj pomieszczenia 
BAT-AEL  

(kg NH3/miejsce dla zwierzęcia/rok)  

Amoniak wyrażony jako 
NH3 

Chów klatkowy: 0,02–0,08 

Chów bezklatkowy: 0,02–0,13 (1) 

(1) W przypadku istniejących zakładów wykorzystujących system wymuszonej wentylacji i niezbyt częste 
usuwanie obornika (w przypadku głębokiego ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym) 
w połączeniu ze środkiem, który prowadzi do osiągnięcia wysokiej zawartości masy suchej w 
oborniku, górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0,25 kg NH3/miejsce dla zwierzęcia/rok.  
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

3.1.2. Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla brojlerów 

BAT 32.Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów, w 

ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

a. Wymuszone osuszanie ściółki i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podłóg 

pełnych z głęboką ściółką). Zastosowanie ogólne. 

b. System wymuszonego osuszania ściółki z wykorzystaniem powietrza wewnętrznego 

(w przypadku podłóg pełnych z głęboką ściółką). W przypadku istniejących zespołów 

urządzeń możliwość zastosowania systemu wymuszonego osuszania powietrzem 

zależy od wysokości pułapu. Systemy wymuszonego osuszania powietrzem mogą 

nie mieć zastosowania w rejonach o ciepłym klimacie, w zależności od temperatury 
pomieszczenia. 
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Omówienie BAT 
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

cd.BAT 32

c. Naturalna wentylacja i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podłóg pełnych z 

głęboką ściółką). Naturalna wentylacja nie ma zastosowania w zespołach urządzeń 

wykorzystujących scentralizowany system wentylacji. Naturalna wentylacja może nie 

mieć zastosowania w początkowej fazie hodowli brojlerów i ze względu na 

ekstremalne warunki klimatyczne. 

d. Usuwanie obornika przenośnikiem taśmowym i wymuszone osuszanie powietrzem 

(w przypadku warstwowych systemów podłogowych). W przypadku istniejących 

zespołów urządzeń możliwość zastosowania zależy od wysokości ścian bocznych. 

e. Podłoga ogrzewana i chłodzona ściółką (w przypadku systemu „combideck”). W 

przypadku istniejących zespołów urządzeń możliwość zastosowania zależy od 

możliwości instalacji zamkniętego podziemnego zbiornika krążącej wody. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

cd. BAT 32

f. Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza: 

1. Płuczka kwaśna mokra; 

2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 

3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem). Może nie mieć powszechnego 

zastosowania ze względu na wysokie koszty realizacji. W przypadku istniejących 

zespołów urządzeń wyłącznie wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany system 

wentylacji. 

Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcjach 4.11 oraz 4.13.2. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

Tabela 3.2 BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla 

brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg 

Parametr 
BAT-AEL (1) (2)  

(kg NH3/miejsce dla zwierzęcia/rok) 

Amoniak wyrażony jako NH3 0,01–0,08 

(1) BAT-AEL może nie mieć zastosowania do następujących typów hodowli: 
ekstensywnego chowu ściółkowego, chowu wybiegowego, tradycyjnego 
chowu wybiegowego i chowu wybiegowego bez ograniczeń, 
zdefiniowanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008. 

(2) Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem systemu 
oczyszczania powietrza. 

 
Powiązane monitorowanie określono w BAT 25. Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania do 

ekologicznej produkcji zwierzęcej. 
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

3.1.3. Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kaczek

BAT 33.Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla 

kaczek, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub 

ich kombinację:

a. Przy użyciu jednej z następujących technik z wykorzystaniem naturalnej lub 

wymuszonej wentylacji:

1. Częste dodawanie ściółki (w przypadku pełnej podłogą z głęboką sciółką lub ,podłogi 

rusztowej w połączeniu z głęboką ściółką),

2.Częste usuwanie obornika (w przypadku gdy podłoga jest w pełni rusztowa)
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

cd. BAT 33

b.  Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza: 

1.Płuczka kwaśna mokra; 

2.Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 

3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem)
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Omówienie BAT
3. KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO 

INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU 

3.1.4. Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla indyków

BAT 34.Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla 

indtków, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub 

ich kombinację

a. Naturalna lub wymuszona wentylacja i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podłóg pełnych 

z głęboką ściółką)

b.      Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza: 

 Płuczka kwaśna mokra;

 2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza;

 3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem).
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Podsumowanie

 Produkcja zwierzęca polega głównie na przekształcaniu paszy w mięso lub jaja i

obornik. Celem jest osiągnięcie wysokiej efektywności wykorzystania paszy

(współczynnik konwersji pasz) przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu

zwierząt i unikanie emisji szkodliwych dla środowiska lub ludzi. Ważne jest, aby

pamiętać, że dobre gospodarowanie środowiskiem w gospodarstwach rolnych

jest tym bardziej praktykowane, jeśli jest komplementarne do jakości produktu

niż kosztem, ponieważ rentowność ekonomiczną i zadowolenie klienta są

głównymi czynnikami wpływającymi na jego działalność.

 Zmniejszenie emisji azotu i fosforu jest uważane za najbardziej opłacalne i

strategiczne sposoby zmniejszenia emisji z całego gospodarstwa.
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Problemy interpretacyjne 

Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma w przypadku brojlerów dopuszczalnego zasiedlenia 

na m2 tylko waga max 42kg/m2.W związku z tym chów można prowadzić stosując dużą 

początkowa obsadę i ubiórki.

Przykład - kurnik 3015 m2

Wariant I

 Początkowa obsada 30 kurczaków/m2 tj. 90 450 sztuk

 W 25 dniu średnia waga 1,3 kg ( tj. 39 kg/m2)

 Pierwsza ubiorka w 26 dniu 25% tj. 22,5/m2

 W dniu 30 waga 1.8 kg ( waga 40,5 kg/m2)

 Druga ubiórka 25% tj. obsada 15 szt/m2

 Zakończenie cyklu w 42 dniu przy wadze 2,7 kg tj. 40,5 kg/m2
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Problemy interpretacyjne 

Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma w przypadku brojlerów dopuszczalnego zasiedlenia 

na m2 tylko waga max 42kg/m2.W związku z tym chów można prowadzić stosując dużą 

początkowa obsadę i ubiórki.

Przykład - kurnik 3015 m2

II. Wariant

 kurnik 3015 m2 tj. 75 375 sztuk

 początkowa obsada 25 szt/m2

 pierwsza ubiórka ( 25%) w 28 dniu przy wadze 1,47 kg/szt tj.35 kg/m2

 druga ubiórka ( 17 %) w 34 dniu chowu przy wadze 2,019 kg

 zakończenie cyklu w 42 dniu przy wadze 2,77 kg/szt ( tj. 41,5 kg).
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Problemy interpretacyjne 

Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma w przypadku brojlerów 

dopuszczalnego zasiedlenia na m2 tylko waga max 42kg/m2.W związku z tym chów 

można prowadzić stosując dużą początkowa obsadę i ubiórki.

Przykład - kurnik 3015 m2

III. Wariant

 Początkowa obsada 17 szt/m2 tj. 51 255 sztuk

 Bez ubiórek

 Zakończenie w 42 dniu przy wadze 2,5 kg 

Wariant chowu i  produkcja zależy od koniunktury na rynku.

Wszystkie warianty spełniają standardy jakości środowiska.



 Dziękuję za uwagę

Anna Mihułka


