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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PIG AND POULTRY FARMS 

Abstrakt:  Dokonano przeglądu najnowszej literatury z zakresu oddziaływania ferm trzody chlewnej  
i drobiu na środowisko oraz przedstawiono sposoby zagospodarowania odchodów i odpadów. Polska jest 
znaczącym producentem trzody chlewnej i drobiu w Europie, a produkcja drobiarska jest bardzo dynamicznie 
rozwijającym się działem gospodarki. Szczególnie uciążliwym źródłem zanieczyszczania środowiska są duże 
fermy przemysłowe2, na których hoduje się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zwierząt. Wynikiem intensywnej 
produkcji zwierząt jest wysoki poziom zanieczyszczeń emitowany do środowiska. Utrzymanie dotychczasowego 
tempa produkcji zapewniającego pokrycie zapotrzebowania na mięso wieprzowe i drobiowe wymaga ograniczenia 
negatywnego wpływu oddziaływania ferm na środowisko oraz świadomości rolników na temat sposobów 
zagospodarowania odchodów i odpadów z ferm trzody chlewnej i drobiu. 

Słowa kluczowe: IPPC, trzoda chlewna, drób, środowisko 

Wprowadzenie 

Intensywny chów zwierząt gospodarskich wywiera presję na zasoby naturalne 
środowiska. Pociąga za sobą szereg zagrożeń nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa ferm, 
ale również wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego, skutkuje utratą 
bioróżnorodności oraz zmianami klimatu [1-3]. Problemy związane z użytkowaniem 
zwierząt gospodarskich dotyczą nie tylko zagospodarowania płynnych i stałych odchodów, 
ale odnoszą się także do zanieczyszczeń powietrznych, jak: gazy, zwłaszcza amoniak  
i gazy cieplarniane, pyły, drobnoustroje, endotoksyny [4-8]. Osobnym zagadnieniem jest 
zagospodarowanie padłych zwierząt i odpadów poprodukcyjnych [9-11]. Szczególnie 
uciążliwym źródłem zanieczyszczeń są duże fermy przemysłowe, na których utrzymuje się 
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zwierząt. Fermy takie określa się mianem 
wielkoprzemysłowych, wielkotowarowych, IPPC, definiowanych jako instalacje 
wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Fermy wielkoprzemysłowe 
charakteryzuje wysoce zindustrializowany i skoncentrowany profil produkcji zwierzęcej,  
o znaczącym jednostkowym oddziaływaniu na środowisko ze względu na wytwarzanie 
dużych ilości odchodów i odpadów. 

                                                           
1 Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet 
Rzeszowski, ul. A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, email: augusta@ur.edu.pl 
2 Pozwolenie zintegrowane - IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) jest decyzją administracyjną 
będącą pewnym rodzajem szczegółowej licencji na prowadzenie instalacji. W tym pojęciu mieszczą się duże 
fermy drobiarskie powyżej 40 000 ptaków oraz fermy trzody chlewnej utrzymujące 2000 świń (tuczników)  
o wadze ponad 30 kg lub 750 macior na warunkach określonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz 
przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako „Najlepsze Dostępne Techniki” (Best Avilable 
Techniques - BAT). 
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Cel i metody badań 

Celem pracy było przedstawienie problematyki związanej z oddziaływaniem ferm 
trzody chlewnej i drobiu na środowisko oraz zagospodarowaniem odchodów i odpadów.  
W opracowaniu wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych. Materiał do 
opracowania stanowiły publikacje naukowe, czasopisma branżowe, jak również dostępne 
opracowania opublikowane na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, 
Ministerstwa Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki i Gospodarki 
Żywnościowej. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono wielkoprzemysłowe 
fermy trzody chlewnej i drobiu (IPPC) w Polsce, oddziaływanie tych ferm na środowisko 
oraz wybrane sposoby zagospodarowania odchodów i odpadów. 

Wielkoprzemysłowe fermy trzody chlewnej i drobiu (IPPC) 

W Polsce podstawą prawną funkcjonowania ferm wielkoprzemysłowych 
wymagających pozwolenia zintegrowanego jest Dyrektywa 96/61/WE z 24 września  
1996 r. [12] (Council directive 96/61 /EC of 24 September 1996). Została uwzględniona  
w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627  
z późn. zm.) [13]. Instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz.U.  
nr 122, poz. 1055) [14]. Kwalifikację inwestycji prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 213, 
poz. 1397) [15]. Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt stosownie do art. 18 Ustawy  
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033  
z późn. zm.) [16] podlegają obowiązkowi posiadania i realizowania planu nawożenia, 
pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. 

 
Tabela 1 

Liczba instalacji, które posiadają pozwolenie zintegrowane w Polsce, w 2016 roku (według województw) [17] 

Table 1 
Number of farm installations with integrated permits in Poland, 2016 (by province) [17] 

Kraj/województwo 

Instalacja chowu lub 
hodowli drobiu 
powyżej 40 000 

stanowisk 

Instancja chowu lub hodowli trzody chlewnej,  
w tym: 

2000 stanowisk dla świń 
o wadze powyżej 30 kg 

750 stanowisk dla 
macior 

Polska 839 96 62 
dolnośląskie 11 7 5 

kujawsko-pomorskie 70 - - 
lubelskie 25 7 - 
lubuskie 27 8 8 
łódzkie 84 7 2 

małopolskie 12 2 1 
mazowieckie 162 1 5 

opolskie 34 4 2 
podkarpackie 4 - 2 

podlaskie 27 1 1 
pomorskie 22 11 6 
śląskie 33 3 1 
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Kraj/województwo 

Instalacja chowu lub 
hodowli drobiu 
powyżej 40 000 

stanowisk 

Instancja chowu lub hodowli trzody chlewnej,  
w tym: 

2000 stanowisk dla świń 
o wadze powyżej 30 kg 

750 stanowisk dla 
macior 

świętokrzyskie 10 2 2 
warmińsko-mazurskie 37 5 9 

wielkopolskie 215 23 6 
zachodniopomorskie 66 15 12 

 
W Polsce w 2016 roku funkcjonowało 997 wielkoprzemysłowych ferm zwierząt,  

w tym 158 ferm trzody chlewnej oraz 839 ferm drobiu (tab. 1). Udział gospodarstw 
zajmujących się przemysłowym chowem zwierząt i skala oddziaływania na środowisko są 
zróżnicowane w poszczególnych regionach Polski. Analiza liczby ferm w poszczególnych 
województwach wskazuje pięć województw (wielkopolskie, mazowieckie, 
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie) jako obszary o największej 
koncentracji ferm wielkotowarowych (tab. 1). Biorąc natomiast pod uwagę areał gruntów 
rolnych i liczbę mieszkańców, województwa wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie  
i kujawsko-pomorskie pozostają obszarami o szczególnie wysokim stopniu udziału 
wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w krajobrazie społeczno-gospodarczym [18]. 

Oddziaływanie ferm trzody chlewnej na środowisko  

Oddziaływanie produkcji trzody chlewnej na środowisko naturalne dotyczy wszystkich 
jego zasobów. Ma związek zarówno ze specyfiką organizmów świń (organizmy 
wszystkożerne nieefektywnie wykorzystujące składniki pokarmowe), sposobem ich 
utrzymania (liczba zwierząt w pomieszczeniu inwentarskim, zasoby ziemi przypadające na 
1 szt.), problemami utylizacji bądź zagospodarowania odpadów, jak również z całym 
łańcuchem organizacyjnym ich przetwórstwa [2]. Polska jest znaczącym producentem 
trzody chlewnej w Europie i na świecie. W 2016 roku pogłowie świń w kraju liczyło  
11 352,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku 
wzrost o 4,5 % [18]. Ze środowiskowego punktu widzenia najbardziej niekorzystny jest 
bezściołowy chów trzody chlewnej, generujący powstawanie ogromnych ilości gnojowicy. 
Gnojowica jest mieszaniną kału, moczu, resztek pokarmu i wody stosowanej do usuwania 
odchodów z pomieszczeń inwentarskich [19, 20]. Skład gnojowicy zależy od przyjętej 
technologii produkcji, sposobu żywienia, ilości stosowanej wody oraz wieku zwierząt. Jest 
to nawóz wysoce skoncentrowany (8-10 % suchej masy), o wysokiej zawartości 
składników mineralnych (średnio: azot 0,6 %, fosfor 0,2 %, potas 0,2 %, magnez 0,05 %), 
zanieczyszczony mikrobiologicznie [21]. Gnojowicę świńską charakteryzuje stosunek kału 
do moczu na poziomie 40:60 [11]. Szacuje się, że ilość odchodów wytwarzanych przez 
jedną świnię wynosi średnio 7 % masy ciała. Produkcja gnojowicy przez tucznika wynosi 
1,9, a lochy 4,9 m3/rok. Gnojowica może również zawierać metale ciężkie. Jak wskazują 
badania Berenguera i in. [22], w glebach nawożonych gnojowicą może wystąpić duże 
stężenie miedzi i cynku.  

Obornik wytwarzany w fermach trzody chlewnej w systemie ściółkowym zawiera 
znacznie więcej stałej materii organicznej, ma znacznie wyższą temperaturę (mniej 
korzystne warunki rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych) i uważany jest za 
bardziej przyjazny środowisku [23, 24]. 
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Podczas chowu świń do powietrza jest emitowanych około 200 różnych substancji 
zanieczyszczających. Do najistotniejszych należy amoniak (produkt bakteryjnego rozkładu 
aminokwasów, amidów, mocznika i kwasu moczowego). Szacuje się, że roczna emisja 
amoniaku z ferm hodowlanych w Polsce wynosi około 26 Tg (mln ton). Wśród zwierząt 
gospodarskich największa produkcja amoniaku występuje na fermach drobiu i trzody 
chlewnej [4, 7, 8]. Roczna produkcja amoniaku przez świnie wynosi od 17 do 40 kg/DJP3. 
Przyjmuje się, że z odchodów świńskich w Polsce powstaje dziennie 4,5 Gg (4500 ton) 
czystego amoniaku. Na poziom amoniaku w pomieszczeniach ma wpływ koncentracja 
zwierząt, zawartość białka w paszy, system utrzymania, wysoka temperatura oraz zaleganie 
odchodów zwierzęcych w kojcach [25]. Amoniak ze względu na swoje właściwości 
drażniące stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz osób wykonujących czynności  
w pomieszczeniach inwentarskich. Powoduje on podrażnienie i stany zapalne w obrębie 
śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych oraz zmniejszenie odporności [5, 26]. Jego 
obecność jest wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza wokół budynków inwentarskich. 
Emisja amoniaku zaliczana jest do głównych czynników decydujących o wzroście 
zakwaszenia atmosfery. Wraz ze związkami siarki przyczynia się on do powstawania 
kwaśnych opadów i smogu fotochemicznego. Dostając się do gleby wraz z opadami 
atmosferycznymi, doprowadza do jej zakwaszenia, przez co wzrasta rozpuszczalność  
i możliwość przemieszczania się niektórych substancji toksycznych, w tym metali ciężkich, 
wypłukiwanie i wyługowanie składników pokarmowych z gleby, zaburzenia  
w metabolizmie i wegetacji roślin. Niekorzystny wpływ na środowisko wywierają 
pochodne amoniaku uwalniane z odchodów zwierzęcych, przyspieszając proces eutrofizacji 
wód i zmiany w ekosystemach [25]. Straty amoniaku w chlewniach nie przekraczają 10 %, 
natomiast długotrwałe składowanie odchodów zwierzęcych poza budynkami w połączeniu 
z ich tlenowym lub beztlenowym rozkładem powoduje uwalnianie się tego gazu nawet do  
90 % jego zawartości [21]. 

 
Tabela 2 

Uwalnianie amoniaku w pomieszczeniach dla trzody chlewnej [25] 

Table 2 
The release of amonia at the premises of swine [25] 

Grupy produkcyjne System utrzymania 

Stężenie gazu 
średnie dobowe 

stężenie  
[mg m–3] 

dobowa emisja 
[kg] 

Maciory prośne głęboka ściółka 8,01 1,60 
Maciory z prosiętami podłogi rusztowe 9,75 1,94 

Prosięta o masie 20-30 kg podłogi rusztowe 5,22 1,04 
Tuczniki o masie ciała 30-70 kg płytka ściółka 18,11 3,61 

Tuczniki o masie 70-110 kg podłogi rusztowe 19,85 3,95 
 
Gazem drażniącym, silnie toksycznym uwalnianym podczas produkcji trzody chlewnej 

jest siarkowodór. Powstaje w wyniku bakteryjnego rozkładu białek zawierających 
aminokwasy siarkowe. Wysokie stężenie siarkowodoru świadczy o niskim stanie higieny 

                                                           
3 DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza) - umowna jednostka  zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, 
według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. 
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oraz niewłaściwych warunkach przechowywania stałych i płynnych odchodów zwierzęcych 
[7, 27]. Siarkowodór ze względu na swój ciężar gromadzi się na dnie kanałów spływowych, 
stanowiąc zagrożenie głównie dla pracowników podczas prac związanych z czyszczeniem 
systemów odprowadzających nieczystości. Szkodliwość siarkowodoru dla środowiska to 
głównie właściwości zakwaszające o oddziaływaniu podobnym jak oddziaływanie 
amoniaku [28].  

Podczas chowu trzody chlewnej uwalniane są do powietrza także metan, tlenki azotu, 
ditlenek węgla. Są to gazy cieplarniane, na których tworzenie, emisję i stężenie wpływa 
wiele czynników, między innymi żywienie, warunki mikroklimatyczne, system 
wentylacyjny, składowanie i przetwarzanie odchodów. Ponadto w obiektach trzody 
chlewnej powstaje wiele innych gazów o trudnej identyfikacji chemicznej, mających 
właściwości odorotwórcze. Wymienić tu można takie grupy, jak węglowodory cykliczne, 
ketony, aldehydy, merkaptany, aminy cykliczne, estry [8, 10]. Odory emitowane z ferm 
trzody chlewnej stanowią istotny problem dla osób zamieszkujących w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Chów trzody chlewnej jest również źródłem emisji pyłu organicznego, 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych i parazytologicznych [19, 29, 30].  

Konsolidacja procesów wytwórczych w sektorze produkcji trzody chlewnej,  
a zwłaszcza zintegrowanie pionowe w łańcuch produkcyjno-przetwórczy, doprowadziła do 
znacznie zwiększonego zużycia zasobów wody. Szacuje się, że zużycie wody przypadające 
na 1 szt. w cyklu produkcyjnym tucznika wynosi około 1 dm3. Jest to wartość znacząca,  
która nie pozostaje bez wpływu na stan środowiska wodnego [30].  

Przechowywanie i zagospodarowanie odchodów i odpadów z ferm trzody chlewnej 

Właściwości gnojowicy sprawiają, że wymaga ona właściwego zagospodarowania 
[11]. Zasady przechowywania i stosowania gnojowicy zawarte są w Dyrektywie Rady 
91/676/EWG. Gnojowicę należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach, 
których pojemność pozwala na gromadzenie 4-6-miesięcznej produkcji tego nawozu.  
W myśl przepisów prawa budowlanego zbiorniki te powinny być zbiornikami 
zamkniętymi. Gnojowicę można przechowywać w różnych instalacjach, np. wewnątrz 
budynku w głębokich kanałach znajdujących się pod podłogą rusztową bądź szczelinową. 
Jest to metoda wygodna dla hodowcy, jednak jej wadą jest możliwość utleniania się 
szkodliwych gazów i odorów. Poza budynkiem gnojowicę można składować w zbiornikach 
nadziemnych oraz w zbiornikach poniżej gruntu (lagunach). Zbiorniki zamknięte powodują 
obniżenie emisji amoniaku o ponad 80 % w porównaniu do emisji ze zbiorników otwartych 
[21, 31]. 

Gnojowica powszechnie wykorzystywana jest jako nawóz, będący bogatym źródłem 
składników odżywczych zarówno makro-, jak i mikroelementów [11]. Ponadto wykazuje 
szybsze działanie niż obornik ze względu na formę występowania składników odżywczych, 
które są łatwo przyswajalne dla roślin. Działanie nawozowe gnojowicy jest porównywalne 
z nawozami mineralnymi. Nawóz ten korzystnie wpływa na funkcjonowanie gleb, 
przyczynia się do powstawania próchnicy oraz wpływa na strukturę  
i pojemność wodną gleby. Jednak wykorzystanie gnojowicy nie jest zgodne z Najlepszymi 
Dostępnymi Technikami (BAT - Best Avilable Techniques), powoduje bowiem zmianę 
składu botanicznego oraz zwiększenie zawartości azotanów w glebie. Właściwe nawożenie 
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gnojowicą jest ważne z powodu wysokiej emisji odorów i amoniaku oraz azotanów  
i fosforanów w glebie, wodach gruntowych i powierzchniowych. Zagospodarowanie 
gnojowicy jest limitowane przez szereg przepisów prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MRiRW z dnia 16 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 80, poz. 479) [32] oraz Rozporządzeniem 
MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. nr 19, poz. 765) [33], gnojowicę można 
stosować w okresie od 1 marca do 30 listopada. Gnojowicy nie wolno stosować na terenach 
położonych 20 m od strefy ochrony źródeł wody, ujęć wody, brzegów zbiorników oraz 
cieków wodnych. Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033  
z późn. zm.) [16] zabrania jej stosowania w okresie zbiorów, na glebach zalanych wodą, 
przykrytych  śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów 
deszczów, na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym 
niż 10 %, podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi. Przepisy prawne ustalają maksymalną roczną dawkę gnojowicy na poziomie, który 
gwarantuje wprowadzenie do gleby nie więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku 
na 1 hektar użytków rolnych, co odpowiada 45 m3 gnojowicy na 1 h [30]. Gnojowica 
wylewana w sposób niekontrolowany stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 

Jedną z bezpiecznych dla środowiska możliwości wykorzystania nawozowych 
właściwości gnojowicy jest poddanie jej kompostowaniu. Zabieg ten umożliwia jej 
ekologiczne zagospodarowanie oraz zmniejszenie uciążliwej objętości i masy odchodów, 
likwiduje odory wydzielane podczas rozkładu substancji organicznych oraz eliminuje 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne związane z rozwojem bakterii i grzybów ze względu na 
temperaturę, w jakiej odbywa się ten proces [12, 31]. Uzyskany kompost może zostać 
wykorzystany jako bezpieczny nawóz, jednak mała zawartość suchej masy powoduje, że 
wymagana jest dodatkowa obróbka (separacja).  

Gnojowica jest substratem, który może być wykorzystywany w procesie fermentacji 
metanowej. Przemawia za tym obecność makro- i mikroelementów, które umożliwiaj ą 
rozwój i funkcjonowanie mikroorganizmów anaerobowych. O zawartości metanu  
w wyprodukowanym biogazie decyduje zawartość białek, tłuszczów oraz węglowodanów, 
a także zachowanie stosunku węgla do azotu, pozwalającego na prawidłowy przebieg 
rozkładu organicznego [34]. Wykorzystanie odchodów z ferm trzody chlewnej  
w procesie fermentacji do biogazu może być racjonalnym sposobem ich utylizacji,  
a poprzez to prowadzić do zmniejszenia obciążenia środowiska. Jak podają Banaszkiewicz 
i Wysmyk [35], całkowity potencjał techniczny do produkcji biogazu rolniczego  
z odchodów zwierząt w Polsce szacowany jest na 674 mln m3, tj. 26,2 PJ (1 PJ odpowiada 
energii zawartej w około 23 Mg ropy naftowej), co stanowi 21 % całkowitego potencjału 
teoretycznego. Ilość energii uzyskanej z biogazu zależy od gatunku zwierząt i zawartości 
substancji organicznych w substratach wykorzystywanych podczas fermentacji (tab. 3). 
Otrzymywany po procesie fermentacji nawóz zawiera pierwiastki biogenne w formie 
przyswajalnej dla roślin oraz charakteryzuje się mniejszą odorowością [36]. Kluczowym 
aspektem, mającym wpływ na rozwój inwestycji do produkcji biogazu, jest możliwość 
wykorzystania energii elektrycznej i ciepła wytworzonych z biogazu do użytku  
w gospodarstwie domowym oraz w gospodarstwie rolnym, co eliminuje koszty zakupu 
energii, a niewykorzystany nadmiar energii elektrycznej może być odprowadzany do sieci, 
z czego można uzyskać przychody. Dodatnim aspektem środowiskowym  
z zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego w procesie fermentacji metanowej 
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jest ograniczenie emisji metanu do powietrza, która ma niewątpliwie miejsce w czasie ich 
przechowywania przed unieszkodliwianiem [37, 38]. Biogaz pozyskiwany z odchodów 
trzody chlewnej nie jest energią darmową, ponieważ na jego koszty wpływają nakłady 
poniesione na budowę i eksploatację biogazowni.  Gospodarstwa, które starają się o własne 
biogazownie rolnicze, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie, które niewątpliwie 
może wesprzeć powstającą inwestycję [35]. 

 
Tabela 3 

Charakterystyka odchodów z produkcji trzody chlewnej i drobiu jako substratów do potencjalnej produkcji 
biogazu [23, 35, 37, 39] 

Table 3 
Features of the excrements from swine and poultry production as substrates with potentials for biogas production 

[23, 35, 37, 39] 

Substrat 
Zawartość suchej 

masy w Mg substratu  
[%] 

Zawartość substancji 
organicznej  

[%] suchej masy 

Produkcja metanu 
[m3/Mg] suchej masy 

organicznej 
Gnojowica 6,6 76,1 301,0 

Obornik świński 22,4 75,8 270,0 
Pomiot drobiowy ze ściółką 15,1 75,6 320,0 

Odchody drobiowe 
podsuszone 

30,0 72,7 230,0 

Oddziaływanie ferm drobiu na środowisko 

Polska jest znacznym producentem drobiu w Europie i na świecie. W 2016 roku 
produkcja jaj konsumpcyjnych w Polsce była prowadzona w 1338 zakładach, w których 
utrzymywano ogółem 48,4 mln kur niosek. Szacuje się, że produkcja żywca drobiowego  
w Polsce w 2016 roku wyniosła ponad 3,3 Tg (mln ton) i była o 17 % większa niż w roku 
poprzednim [18], plasując nasz kraj pod względem produkcji mięsa drobiowego na 
pierwszym miejscu w Unii Europejskiej [40]. Stały wzrost produkcji wiąże się zarówno ze 
wzrostem liczby, jak i wielkości ferm prowadzących odchów ptaków rzeźnych. Skala 
produkcji przyczynia się do wyższej opłacalności, ale równocześnie zwiększa zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i może powodować jego degradację. Z uwagi na dużą 
koncentrację ptaków w fermach drobiarskich coraz większego znaczenia nabiera problem 
zidentyfikowania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko [1, 3]. 

Drób można utrzymywać na ściółce, ruszcie lub w klatkach. Produktem ubocznym 
chowu drobiu jest pomiot lub obornik. Jakość i skład odchodów otrzymywanych w fermach 
drobiu zależą od wielu czynników, do których zalicza się: gatunek, typ użytkowy, obsadę 
na 1 m2 oraz długość czasu utrzymywania ptaków w fermie [23, 41]. W przypadku chowu 
w systemie klatkowym otrzymujemy czysty pomiot. Ilość wydalanego pomiotu ma związek 
z rodzajem pobieranej paszy i zależy od wieku ptaków. Indyki wydalają 1,2 do 1,5 razy 
więcej świeżego pomiotu, niż pobierają paszy. Największe ilości pomiotu uzyskuje się od 
gęsi (200 g na dobę) i kaczek (190 g na dobę), a najmniejsze od kurcząt  brojlerów (65 g na 
dobę). Kury nieśne w zależności od wieku produkują od 100 do 150 g odchodów na dobę 
(tab. 4). Pomiot cechuje się wysoką koncentracją składników mineralnych, zarówno azotu, 
jak i fosforu i potasu, a także miedzi, cynku, wapnia, żelaza, kobaltu, molibdenu, selenu, 
manganu i boru, i tak np. pomiot kurcząt brojlerów zawiera 68 % wody, 1,54 % azotu,  
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0,48 % fosforu i 0,36 % potasu. Azot w pomiocie występuje w postaci kwasu moczowego 
(40 do 70 %), formy amonowej (4 do 20 %), mocznika (4 do 12 %) i azotu białka paszy  
(10 do 40 %). W niewielkich ilościach występuje w pomiocie azot w postaci kreatyny  
i innych związków azotowych. Świeży pomiot od brojlerów zawiera do 30 % suchej masy 
[42]. 

 
Tabela 4 

Ilość odchodów uzyskanych od różnych gatunków drobiu (wybranych grup produkcyjnych) oraz ich skład 
chemiczny [23, 41, 43] 

Table 4 
The amount of faeces obtained from various poultry species (selected production groups) and their chemical 

composition [23, 41, 43] 

Gatunek drobiu  
i grupy produkcyjne 

Masa 
odchodów 

[g/(szt.·doba)] 

Masa 1 m3 
odchodów 

[kg] 

Zawartość w odchodach [%] 

H2O N P K 

Kurczęta brojlery 65 622 68 1,54 0,48 0,36 
Indyki rzeźne 160 640 70 1,76 0,69 0,40 
Gęsi rzeźne 200 710 76 1,42 0,72 0,48 

Kaczki rzeźne 190 715 78 1,10 0,45 0,20 
Kury nieśne towarowe 150 650 71 1,24 0,57 0,51 

Kury nieśne rodzicielskie 155 670 73 2,31 0,68 0,59 

 
Duże skupisko brojlerów w wychowalniach powoduje, że fermy te emitują do 

środowiska naturalnego zanieczyszczenia gazowe, takie jak: amoniak, siarkowodór, 
ditlenek węgla, metan, kwasy organiczne i inne związki odorowe. Najbardziej uciążliwym 
dla środowiska gazem jest amoniak. Głównymi źródłami amoniaku związanymi  
z prowadzoną produkcją na fermach drobiu są bezpośrednia emisja z kurników, miejsca 
składowania zużytej ściółki i pomiotu oraz pola uprawne w przypadku wykorzystania 
pomiotu drobiowego jako nawozu [28]. Z ogólnej ilości azotu wydalanego przez ptaki od 2 
do 20 % od niosek oraz od 13 do 20 % od brojlerów uwalniane jest z pomiotu do powietrza  
w postaci amoniaku [9]. Gaz ten uwalniany ze ściółki w kurniku powoduje działania 
niekorzystne na ptaki (zmniejszenie przyrostów masy ciała, spadek produkcji jaj, choroby 
układu oddechowego), ale także na pracowników [23]. Większe ilości amoniaku występują 
w pomieszczeniach ogrzewanych, ale źle wentylowanych. Stąd często stwierdza się, 
zwłaszcza w okresie zimowym, nadmierne ilości amoniaku przekraczające dopuszczalne 
normy zoohigieniczne. Stężenie amoniaku w pomieszczeniach zależy od temperatury 
powietrza (pory roku), systemu utrzymania zwierząt, systemu wentylacji, zagęszczenia 
(obsady), zawartości białka i zbilansowanego składu aminokwasowego paszy [43]. Według 
danych Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji opublikowanych w 2017 roku, w 2015 
roku emisję amoniaku w Polsce oceniono na ok. 267 Gg (tys. ton) rocznie, z czego na 
rolnictwo przypadało aż 97 % (w tym największa część, tj. 79 %, emisji była związana  
z odchodami zwierząt gospodarskich). Można więc stwierdzić, iż produkcja zwierzęca  
w Polsce jest głównym źródłem emisji amoniaku do środowiska. Konieczność ograniczania 
„produkcji” amoniaku przez zwierzęta, w tym drobiu, i zmniejszenia jego emisji do 
środowiska wynika nie tylko z przesłanek toksykologicznych (gaz trujący) i ekologicznych 
(zagrożenia środowiskowe), lecz także prawnych. Istnieje wiele aktów prawnych 
dotyczących dopuszczalnego stężenia amoniaku w środowisku przyrodniczym, pracy 
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człowieka i życia zwierząt gospodarskich. W obiektach drobiarskich powstaje także 
siarkowodór oraz wiele gazów o trudnej identyfikacji chemicznej. Wśród nich są odory - 
związki zapachowe. Na stężenie odorów wpływają system utrzymania drobiu i pora  
roku [8].  

Fermy drobiu są także emitorami zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, grzyby, 
endotoksyny) oraz mechanicznych (pyły i kurz). Liczba drobnoustrojów  
w pomieszczeniach inwentarskich jest zróżnicowana. Najwięcej bakterii i grzybów 
stwierdza się w odchodach zwierząt, następnie w ściółce i na powierzchni posadzek [43]. 

Funkcjonowanie instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu związane jest  
z powstawaniem również takich odpadów, jak: ptaki padłe i ubite z konieczności, odpady 
powylęgowe, odpady weterynaryjne, opakowania po preparatach do mycia i dezynfekcji, 
maty dezynfekcyjne i odzież ochronna, które ze względów sanitarnych wymagają 
odpowiednich warunków przechowywania i utylizacji [42]. Pomiot drobiowy 
klasyfikowany jest jako odpady jedynie w sytuacji, gdy nie jest wykorzystywany do 
nawożenia [23]. 

Zagospodarowanie odchodów i odpadów z ferm drobiu 

Konieczność ochrony środowiska naturalnego wymusza podjęcie działań 
ograniczających negatywny wpływ ferm drobiarskich na otoczenie, w tym 
zagospodarowanie odchodów i odpadów powstałych w czasie cyklu  
produkcyjnego [20, 44]. 

Powszechnym sposobem utylizacji odchodów drobiowych jest ich rolnicze 
(nawozowe) wykorzystanie [42]. Pomiot drobiowy może być stosowany bezpośrednio na 
uprawy rolne lub po jego przekompostowaniu. Uważa się, że bezpieczna dawka pomiotu 
wynosi maksymalnie 15 Mg s.m./(ha · rok), a w przypadku podejrzenia  
o zanieczyszczenie wód amoniakiem czy substancją organiczną należy ograniczyć jego 
dawkę do 10 Mg s.m./(ha · rok) [41]. Obornik drobiowy uważany jest za wartościowy 
nawóz naturalny. Jego wartość zależy od wielkości obsady, długości trwania cyklu 
produkcyjnego, użytego materiału ściółkowego (najczęściej stosowane w Polsce to słoma 
żytnia i wióry drzewne). Kompostowanie pomiotu kurzego jest najtańszym sposobem 
zmniejszenia jego uciążliwości dla środowiska, a jednocześnie sposobem na podniesienie 
jego wartości nawozowej [35]. Produkty powstałe w wyniku kompostowania wykazują 
większą trwałość, charakteryzują się wyższą zawartością azotu organicznego oraz mniej 
nieprzyjemnym zapachem i szerszym zakresem wykorzystania. Skład i przydatność 
kompostów zależą od sposobu fermentacji, jakości pomiotu oraz rodzaju i ilości 
zastosowanego źródła węgla (np. mogą być nimi resztki pożniwne, odpady z zakładów 
przetwórczych przemysłu spożywczego i inne) (tab. 5). Prowadzone są badania nad 
zastosowaniem dżdżownicy amerykańskiej do przetwarzania (przerabiania) pomiotu 
drobiowego na humus [31]. W Polsce podjęto też produkcję granulowanego nawozu  
z pomiotu kurzego, a także wiele odmian (eko) nawozów z użyciem zużytej ściółki lub 
samego pomiotu kurzego z dodatkiem różnych minerałów i kopalin (dolomit, węgiel 
brunatny, torf itp.). Nawozy organiczne znalazły zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale 
odpowiednio przygotowane mają zastosowanie do nawożenia trawników, ogródków, czy 
mogą być wykorzystane jako organiczne podłoże służące do produkcji pieczarek [41].  
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Tabela 5 
Zawartość wybranych składników mineralnych w nawozie organicznym z pomiotu drobiowego [41] 

Table 5 
Content of mineral ingredients in organic fertilizers [41] 

Kompost z pomiotu 
drobiowego [g/kg s.m.] 

Składniki mineralne 
N Ca K P S Mg 

Kury nioski 32,8 18,5 15,2 10,8 8,5 6,2 
Kurczęta brojlery 25,7 16,2 10,1 6,7 5,2 3,5 

 
Innym sposobem przerabiania odchodów drobiowych jest ich suszenie i przetwarzanie 

na organiczny nawóz granulowany, brykiety i inne surowce energetyczne [45]. Należy 
jednak pamiętać, że organiczne paliwo może być źródłem wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA) i innych związków toksycznych. Brykiety 
powinny więc być spalane w specjalnych piecach z filtrami w celu zapobiegania emisji 
odorów [43]. 

Alternatywną formą zagospodarowania odchodów drobiowych pochodzących z ferm 
wielkotowarowych jest ich wykorzystanie energetyczne, głównie produkcja biogazu  
w biogazowniach rolniczych [38]. Jest to przyszłościowy kierunek zagospodarowania 
odchodów drobiowych, gdyż pomiot ze względu na swój skład chemiczny należy do 
szczególnie uciążliwych dla środowiska. Podstawowym substratem do produkcji biogazu są 
związki organiczne zawarte w pomiocie. Odchody drobiowe zawierają dużo wody  
(do 82 %), zatem udział związków organicznych nie jest wysoki. Najwięcej suchej masy 
zawierają odchody indyków [35]. Pomiot drobiowy ze ściółką charakteryzuje się wyższym 
udziałem związków organicznych w porównaniu do odchodów drobiowych podsuszonych  
i pomiotu świeżego. Wysoki potencjał metanowy obornika drobiowego (63 %) oraz 
odpadów poubojowych (73 %) wskazują na zadowalające możliwości ich 
unieszkodliwienia z jednoczesnym odzyskiem energii w procesie fermentacji metanowej 
[46]. Efektywność tego procesu jest jednak uwarunkowana odpowiednim obciążeniem 
reaktora suchą masą organiczną i jednocześnie ograniczona na wysoką zawartość azotu  
w odchodach drobiowych [23]. Wykorzystanie odchodów drobiowych do produkcji 
biogazu ma znaczenie gospodarcze, ekonomiczne oraz społeczne. Pozwala na 
zagospodarowanie odchodów ptaków, będących najczęściej jedynie produktem ubocznym 
chowu. Poprzez wykorzystanie pomiotu zwiększa się opłacalność produkcji, a dodatkowo 
ferma może pokrywać własne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną [47]. 
Dodatkowo przefermentowany substrat może być sprzedawany jako nawóz, co stanowi 
kolejne źródło dochodu fermy. Budowa biogazowni to także tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz korzystny wpływ na rozwój obszarów wiejskich [37]. 

Podsumowanie i wnioski 

Polska jest znaczącym producentem trzody chlewnej i drobiu w Europie, a produkcja 
drobiarska jest bardzo dynamicznie rozwijanym się działem gospodarki. Szczególnie 
uciążliwym źródłem zanieczyszczania środowiska są duże fermy przemysłowe (IPPC), na 
których utrzymuje się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zwierząt. Wynikiem intensywnej 
produkcji zwierząt jest wysoki poziom zanieczyszczeń emitowany do środowiska, który 
pociąga za sobą szereg zagrożeń nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa ferm, ale również 
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wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (powietrza, gleby oraz wód 
powierzchniowych, gruntowych i opadowych). 

Utrzymanie dotychczasowego tempa produkcji zapewniającego pokrycie 
zapotrzebowania na mięso wieprzowe i drobiowe wymaga ograniczenia negatywnego 
wpływu oddziaływania ferm na środowisko oraz świadomości rolników na temat sposobów 
zagospodarowania odchodów i odpadów z ferm trzody chlewnej i drobiu.  
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PIG AND POULTRY FARMS 

Department of Animal Production and Poultry Products Evaluation, Faculty of Biology and Agriculture  
University of Rzeszow, Rzeszów 

Abstract: The article reviews latest literature on the impact of pig and poultry farms on the environment and 
presents ways of managing excrements and wastes from such farms. Poland is a leading producer of pigs and 
poultry in Europe with poultry production remaining a dynamically developing sector of the economy. Large 
factory farms with Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), which house from several to tens of 
thousands animals are particularly troublesome sources of environmental pollution. An outcome of intensive 
animal production is the high level of pollution effected upon the environment. Retention of the current rate of 
production to satisfy demands for pork and poultry does not only require the reduction of the negative impacts of 
such farms on the environment, but also the increased awareness of farmers on ways of managing excrements and 
wastes from hog and poultry farms.  
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