
  

 

Codzienne usuwanie odchodów 
Faza produkcji: Tucz  

Kraj pochodzenia: Holandia 

Emisje z pomieszczeń dla świń dotyczą amoniaku, 

zapachu, gazów cieplarnianych (metanu i podtlenku azotu) 

oraz pyłu. Problemy związane z emisjami obejmują 

szkodliwy wpływ na środowisko, obniżenie jakości 

powietrza, negatywny wpływ na zdrowie (dla ludzi i  Koszty 

zwierząt) i uciążliwości dla mieszkańców sąsiadujących z chlewnią. Zmniejszenie 

emisji jest ważnym priorytetem w UE i wiele regionalnych inicjatyw legislacyjnych 

koncentruje się na tym temacie. 

Rozwiązanie – najlepsza praktyka 
Gospodarstwo: De Hoeve Innovatie, firma zajmująca się hodowlą i tuczem, 

rozwiązała problem emisji u źródła, przez zbieranie gnojowicy w kanałach. Nie ma 

wtedy potrzeby stosowania urządzeń absorpcyjnych, a system można zainstalować 

zarówno w istniejących, jak i nowo budowanych chlewniach. 

System: Kojce dla tuczników są zaprojektowane z litą podłogą. W przedniej części 

kojca znajduje się kanał „wodny”. Odchody z tego kanału są spłukiwane tylko w 

razie potrzeby, ale przynajmniej raz na cykl produkcyjny. Zgarniacz umieszczony 

jest na listwach nad kanałem wodnym.  

W tylnej części zagrody znajduje się pochyły, głęboki na metr kanał na gnojowicę, z  

którego wodą są codziennie spłukiwane świeże odchody. Pomiędzy dwoma 

kanałami znajduje się lita podłoga o powierzchni co najmniej 0,5 m
2
 na świnię. 

Zmniejszenie powierzchni przez pochyłe ściany i ograniczenie szerokości do 0,6 

metra ogranicza możliwość odparowania amoniaku do powietrza. Emisja metanu i 

zapachu są ograniczone, ponieważ w wyniku spłukiwania nie gromadzi się 

odchodów w kojcach.  

Koszty usuwania obornika za 

pomocą systemu wodnego są       

o 30% wyższe i wynoszą 8 € na 

tucznika, a system zwiększa 

koszty wody o 20% na tucznika 

(2 € / sztukę). 

Zimą, gdy wentylacja jest minimalna, wzrasta stężenie emisji gazowych. 

Codzienne usuwanie odchodów może poprawić dobrostan zwierząt, 

jednak potrzebne są dalsze badania dotyczące określenia dokładnego 

wpływu na stado i środowisko. 

Korzyści 

Punkty do rozważenia i dodatkowe informacje 
Po wdrożeniu w gospodarstwie tego systemu usuwania odchodów koszty jego 

eksploatacji są bardzo niskie, jednak zmodyfikowanie istniejącego budynku w celu 

dostosowania go do systemu jest drogie. Podczas budowy nowych budynków należy 

wziąć pod uwagę system spłukiwania. Główne bieżące wydatki to przechowywanie 

wody i gnojowicy w celu dystrybucji i użycia na polach w późniejszym terminie. 
Codzienne usuwanie odchodów to kompletny system. Nie jest możliwe wdrożenie 

tylko jednej części opisanej metody, jeśli ma zostać osiągnięta redukcja emisji. Pozostałe badania i linki  
projektu na stronie 
internetowej  
https://eupig.eu/ 
Link raportu technicznego 

EU BREF document link 
Kontakt RPIG (Holandia) 
Jos Peerlings 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 
w ramach umowy o dotację nr 727933. Niniejszy dokument został przygotowany dla Komisji Europejskiej, 
ale odzwierciedla on jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w nim informacji. 

Analiza kosztów i korzyści 

 W fazie końcowej dzienny 
przyrost masy ciała zwiększył się    
o 100g do 900g / dzień. 

 Współczynnik konwersji paszy 
w fazie końcowej poprawił się 
o 0,26 do 2,32. 

 Śmiertelność loch wynosi 0,5%. 
 Liczba żywo urodzonych prosiąt 

w miocie wynosi 15,2. 
 Liczba martwo urodzonych 

prosiąt w miocie wynosi 0,8. 
 Śmiertelność prosiąt przed 

odsadzeniem wynosi 8%. 
 Śmiertelność podczas odchowu   

i tuczu wynosi 1%. 
 Koszty weterynaryjne są o 31% 

niższe na lochę (rocznie 60 €)       
i 58% niższe na tucznika (0,4 €). 

 Produkcja jest możliwa prawie 
bez użycia antybiotyków. 

 Całkowite koszty były niższe o 
4,8% na kg tuszy (1,46 € / kg w 
porównaniu do 1,53 € / kg wagi 
bitej ciepłej). Jest to głównie 
przypisywane niższym kosztom 
śmiertelności i zmniejszonej 
potrzebie interwencji 
weterynaryjnej. 
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