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synopsis. Przeprowadzone badania na grupie 101 gospodarstw (1522 pól produkcyjnych) wykazały zależność 
wielkości uwalnianych nadwyżek azotu do środowiska od typu produkcyjnego gospodarstwa. Największe salda N 
generowały gospodarstwa typu trzodowego i następnie połączonej produkcji trzody chlewnej i bydła mlecznego, 
a najmniejsze – typu roślinnego. Wielkość salda zależała od obsady zwierząt. Średnia nadwyżka N z gospodarstw 
inwentarzowych w zlewni wynosiła 91,9 kg N/ha, a z gospodarstw bezinwentarzowych – 26,7 kg N/ha. Emisja form 
gazowych N stanowiła 45,3% salda w gospodarstwach inwentarzowych i ok. 2% w gospodarstwach bezinwenta-
rzowych. Wartość ekonomiczna strat gazowych azotu obliczona metodą utraconych korzyści wynosiła 141 zł/ha.

wstęp
Emisja związków azotu z rolnictwa, w tym jego gazowych form (NH3 i N2O), stanowi znaczną pozycję 

w ogólnej emisji tych gazów do atmosfery i wywołuje duże zagrożenia dla środowiska [Pinder i in. 2006, 
Sapek 1995]. Głównym skutkiem depozycji amoniaku z atmosfery jest zakwaszenie gleb i eutrofizacja 
zbiorników wodnych [Krupa 2003, Pietrzak 2000, Smil 1999]. Udział rolnictwa w ogólnej emisji tego gazu 
szacuje się na 80-95%, z tego ok. 80% stanowi amoniak pochodzący z produkcji zwierzęcej [Krupa 2003]. 
Całkowitą ilość emitowaną amoniaku w Europie szacuje się na 8 mln t rocznie [Radosz 2001]. Kontrola 
emisji amoniaku odgrywa ważną rolę, w międzynarodowej polityce ochrony środowiska. Według Dyrektywy 
o krajowych poziomach emisji, przyjętej w 2001 roku (2001/81/EC), maksymalny poziom emisji amoniaku 
dla Polski wynosi 468 tys. t rocznie. Bardzo trudno będzie osiągać zakładane ograniczenia emisji amoniaku 
o 55% do roku 2020 [Communication from… 2005]. Podtlenek azotu (N2O) jest tzw. gazem szklarniowym. 
Potencjał ocieplenia klimatu przez N2O odniesiony do okresu 100 lat jest 298-krotnie silniejszy w porów-
naniu do CO2. Oblicza się, że udział N2O w globalnym efekcie szklarniowym wynosi ok. 5%. Względny 
udział rolnictwa w globalnej antropogenicznej emisji N2O stanowi ok. 48% [Smil 1999].

Celem badań było określenie bilansowych nadwyżek azotu z gospodarstw rolnych w zlewni rolni-
czej i emisji gazowych form tego składnika oraz ekonomiczna ocena powstających tą drogą strat azotu.

materiał i metodyka
Badania zostały przeprowadzone w mikrozlewni cieku „Rów Wyskoć” o powierzchni 2245 ha, położonej w 

gminie Kościan w woj. wielkopolskim, wchodzącej w skład Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskie-
go. Objęto nimi 101 gospodarstw rolnych leżących w granicach zlewni i w ich obrębie 1522 pól produkcyjnych. 
Wyniki zostały zebrane za pomocą ankiet, opracowanych dla badań prowadzonych jednocześnie w 8 krajach, 
w projekcie europejskim – akronim Nitro-Europe, w latach 2006-2008. Bilans azotu był sporządzany metodą 
„u wrót gospodarstwa”. Ujęto w nim wszystkie dopływy N z zewnątrz gospodarstwa i wszystkie odpływy na 
zewnątrz oraz straty gazowe N (NH3 i N2O) z produkcji zwierzęcej, ze stosowanych mineralnych nawozów 
azotowych, a także nadwyżki N w glebie.
* Opracowanie wykonane na podstawie badań finansowanych za środków UE w latach 2006-2011, nr projektu 017841-2, 

akronim Nitro-Europe IP.



14 Jerzy bieńkowski, Janusz Jankowiak

Emisję amoniaku i podtlenku azotu z produkcji zwierzęcej w gospodarstwach obliczono dla grup 
zwierząt występujących w gospodarstwach, w oparciu o typowe sposoby przechowywania i wykorzy-
stywania odchodów zwierzęcych, na podstawie metodologii Emission Inventory Guidebook [EMEP/
CORINAIR… 2007]. Współczynniki strat odniesiono do poszczególnych źródeł emisji amoniaku.  
W procesie identyfikacji strat amoniaku ujęto trzy etapy emisji: z pomieszczeń inwentarskich, podczas 
przechowywania oraz emisję podczas stosowania obornika na polu. Szacowano również straty amoniaku 
podczas wypasania zwierząt z odchodów w formie stałej i płynnej. Wybrane współczynniki emisji z róż-
nych nawozów odpowiadały współczynnikom określonym dla trzeciej grupy krajów o umiarkowanym 
lub chłodniejszym klimacie, posiadającej w większości gleby kwaśne [EMEP/CORINAIR… 2007].

Ocenę ekonomiczną strat azotu poprzez emisję do atmosfery wykonano metodą tzw. utraconych ko-
rzyści, wychodząc z założenia, że azot emitowany do powietrza stanowi ubytek trwały dla analizowanej 
przestrzeni [Graczyk 1990, Famielec, Mojżesz 1989]. Jego wielkość można uznać za obiektywną, jeśli 
w bilansach uwzględniona zostaje, jak w przeprowadzonych badaniach, depozycja z atmosfery.

wyniki i dyskusja
Nadwyżki azotu z gospodarstwa rolnego są uzależnione od rodzaju prowadzonej produkcji. W tabeli 1 

przedstawiono wielkości sald bilansu azotu w różnych typach rolniczych gospodarstw. Największe salda N 
generują gospodarstwa z dominującą produkcją trzody chlewnej, a następnie z produkcją trzody i bydła mlecz-
tabela 1. Bilans azotu w różnych typach rolniczych gospodarstw na terenie zlewni wyskoć
Table 1. Nitrogen balance for a different type of farms within Wyskoć catchment
wyszczególnienie/Specification Bilans azotu [kg/ha] w typach gospodarstw rolniczych/nitrogen balance 

[kg]ha] in farming types
produkcja 

mleka
(n = 4)/milk 
production  

(n = 4)

produkcja 
trzody

(n = 17)/pig 
production 

(n= 17)

produkcja 
trzody i 
mleka

(n = 71)/pig 
and milk 

production 

hodowla 
koni

(n = 1)/
horse 

breeding 
(n = 1)

uprawy 
polowe

(n = 4)/crop 
growing  
(n = 4)

uprawy 
sadownicze
(n = 4)/fruit 

growing  
(n = 4)

Dopływy z zewnątrz do gospodarstwa, 
w tym:/inputs into the farm, of which: 170,7* ±61,2** 153,6 ±52,2 143,3 ±62,3 160,2 123,6 ±27,5 115,0 ±44,9

 - zakup mieszanek treściwych/
purchase of feedstuffs 18,9 ±3,8 47,1 ±21,9 38,4 ±47,1 0 0 0

 - nawozy mineralne/mineral fer-
tilizers 124,5 ±18,2 73,0 ±23,6 62,6 ±23,9 126,8 102,8 ±63,2 104 ±44,9

 - depozycja azotu z atmosfery/depo-
sition of nitrogen from atmosphere 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

 - azot wiązany symbiotycznie/bio-
logical nitrogen fixation 1,2 ±2,2 5,5 ±9,6 11,7 ±8,8 0,4 3,0 ±1,6 0

 - zakup zwierząt do produkcji/
purchase of animal to production 0,4 ±0,7 3,6 ±6,8 0,1 ±0,4 0 0 0

 - zakup produktów roślinnych i 
słomy/purchase of plant products 
and straw

6,1 ±13,5 12,6 ±30,6 19,5 ±23,4 9,4 0 0

 - zakup obornika/purchase of ma-
nure 8,6 ±30,9 0,8 ±2,3 0 12,6 6,8 ±38,5 0

Odpływy z gospodarstwa, w tym:/
Outputs from the farm, of which: 77,0 ±30,0 50,0 ±13,0 41,8 ±22,0 102,8 97,7 ±30,3 84,8±14,3

 - sprzedaż żywca i mleka/sale of 
animal and milk 18,7 ±10,0 28,1 ±14,5 29,2 ±18,7 1,0 0 0

 - sprzedaż produkcji roślinnej/sale 
of plant production 55,8 ±12,6 21,9 ±12,6 12,5 ±11,6 91,5 97,7 ±30,3 84,8 ±14,3

 - sprzedaż obornika/sale of manure 2,5 ±8,8 0 0,1 ±2,4 10,3 0 0
 - saldo azotu w gospodarstwie/ 

N balance in the farm 93,7 ±31,6 103,6 ±49,5 101,5± 50,2 57,4 25,9 ±14,8 30,2 ±37,4
* średnia ważona/weighted average , ** ważone odchylenie standardowe/weigted standard deviation, n – liczba 
gospodarstw/number of farms
Źródło: opracowanie własne
source: own study
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nego. Najmniejsze nadwyżki N 
powstają natomiast w gospodar-
stwach typu upraw polowych 
i następnie w gospodarstwach 
sadowniczych. Znajduje to po-
twierdzenie w gospodarstwach 
objętych rejestracją, w strefach 
OSN [Jankowiak i in. 2010]. 
Pierwsze dwa typy gospodarstw 
rolniczych przekraczają, uzna-
wane za bezpieczne wielkości 
nadwyżek azotu uwalnianych 
do środowiska [Kopiński 2008, 
Wrzaszcz 2009]. Dla krajów 
byłej UE-15 w latach 1990-1996 
saldo N na powierzchni pola 
oceniono średnio na 36,1 kg N/ha 
[Terres i in. 2000], przy wielkości 
maksymalnej w jednym z regio-
nów Holandii wynoszącej 324 kg 
N/ha. W farmach typu mleczne-
go w latach 1999-2001 w Holan-
dii [Van Beek i in. 2003] saldo 
N kształtowało się na poziomie  
110 kg N/ha. 

Wielkość nadwyżek azotu 
istotnie zależy od obsady zwie-
rząt, co przedstawiono na rysunku 1, obejmującym całą zbiorowość badanych gospodarstw (obsadę we 
wszystkich typach produkcyjnych gospodarstw).

W tabeli 2 podano łączne wielkości strat gazowych azotu, uwalniane z działalności rolniczej, dla 
obszaru zlewni. Nadwyżki bilansowe azotu w części trafiają do gleby i w znacznej części w formie 
gazowej do atmosfery. Straty gazowe azotu w postaci NH3 i N2O wynoszą łącznie dla zlewni 816,15 dt 
z gospodarstw inwentarzowych i 2,75 dt z gospodarstw bezinwentarzowych, co w przeliczeniu na 1 ha 
powierzchni użytków rolnych wynosi odpowiednio: 41,6 i 5,1 kg N. Należy stwierdzić, że straty gazo-
we azotu są wysokie. Stanowią średnio 49,1% ogólnych nadwyżek azotu uwalnianych z gospodarstw 
o przeważającej produkcji zwierzęcej (typu produkcji trzody, produkcji trzody i bydła mlecznego oraz 
hodowli koni). W gospodarstwach bezinwentarzowych wynoszą ok. 2% ogólnego salda.

tabela 2. łączne straty gazowe azotu (nH3 i N2O) na obszarze zlewni związane z działalnością rolniczą 
table 2. total nitrogen gaseous losses (nH3 and n2o) within the catchment from agricultural activities
wyszczególnienie/Specification straty n w różnych typach gospodarstw/ 

total nitrogen gaseous losses on farms
bezinwentarzowy/

without farm animals
inwentarzowy/with 

farm animals
Saldo N u wrót gospodarstwa (średnia ważona) [kg/ha]/N balan-
ce at the farm’s gate (weigted average) [kg/ha] 26,7 91,9

Straty N (gazowe) w zlewni [kg/ha UR], w tym/N losses (gase-
ous) in the catchment [kg/ha AL], of which: 5,1 41,6

Straty gazowe N (NH3 i N2O) związane z produkcją zwierzęcą/ 
N gaseous losses (Nh3 i N2O) from animal production - 37,1

Straty gazowe N (NH3 i N2O) związane ze stosowaniem mine-
ralnych nawozów azotowych/N gaseous losses (Nh3 i N2O) from 
mineral fertilization

5,1 4,5

Nadwyżka N na poziomie pola w zlewni, średnia ważona (kg/ 
ha UR)/N surplus at the field level in the catchment, weigted 
average [kg/ha AL.]

21,6 50,3

Łączne straty N (gazowe) w zlewni (kg N)/total N losses (gase-
ous) in the catchment [kg N] 275,4 81615,0

Źródło: opracowanie własne
source: own study

rysunek 1. kształtowanie się salda azotu w zależności od obsady zwierząt
Figure 1. changes in n balance according to livestock density
Źródło: opracowanie własne
source: own study
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Wyceniając ponoszone straty ekonomiczne wynikające z emisji gazowych form azotu z produkcji rolnej, 
za pomocą przyjętej metody utraconych korzyści, należy wziąć pod uwagę ceny nawozów azotowych stoso-
wanych w produkcji rolnej. Ceny tych środków produkcji w ostatnim okresie silnie wzrastają. Do obliczeń 
przyjęto aktualne ceny nawozów azotowych oferowanych producentom rolnym wiosną 2011 roku [www.
wir.org.pl]. W strukturze stosowanych nawozów azotowych dominuje saletra amonowa i mocznik. Średnia 
cena 1 kg N w tych nawozach wynosi 3,38 zł. Strata ekonomiczna wynikająca z emisji N do atmosfery 
ujęta w postaci utraconej korzyści wynosi 141 zł/ha średnio dla wszystkich gospodarstw w zlewni. Dla całej 
powierzchni zlewni obliczona w ten sposób strata w wyniku emisji azotu do atmosfery wynosi 276 790 zł. 
Rachunek ten nie obejmuje oczywiście wszystkich strat stanowiących skutki środowiskowe uwalnianego 
z produkcji rolnej azotu do środowiska. 

wnioski
1. Nadwyżki bilansowe azotu uwalniane do środowiska z działalności rolniczej zależą silnie od rodzaju 

prowadzonej produkcji, tj. od typu rolniczego gospodarstwa. Największe salda azotu powstają w 
produkcji trzody chlewnej oraz połączonej produkcji trzody i bydła mlecznego. Saldo N związane jest 
istotnie z wielkością obsady zwierząt.

2. Straty azotu w postaci gazowej stanowią 45,3% salda N w gospodarstwach inwentarzowych i około 
2% salda N w gospodarstwach bezinwentarzowych. Średnia ważona strata azotu gazowego w zlewni 
stanowi ok. 44,5% ogólnego salda N.

3. Obliczona wartość ekonomiczna strat azotu w formie gazowej, metodą utraconych korzyści, w przeli-
czeniu na 1 UR badanej zlewni według cen z 2011 roku wynosiła 141 zł. Łącznie dla całej powierzchni 
zlewni stanowi to kwotę 276 790 zł. Rachunek ten nie uwzględnia skutków środowiskowych emisji 
azotu z działalności rolniczej. Jest rachunkiem głównie dla producenta, wskazującym na potrzebę 
doskonalenia zarządzania produkcją dla ograniczenia strat azotu.
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Summary
Nitrogen surpluses emitted into the environment, included gaseous nitrogen, were studied in the group of 101 

farms within “Rów Wyskoć” microcatchment, in Wielkopolska region, for the years 2006-2008. the highest N amounts 
were emitted by farms of pig production type and combining pig and cattle production type and the lowest amounts by 
farms of crop farming type. the size of N balance was strongly dependent on livestock density. the weighted average 
of N surpluses in the catchment was 91.9 kg N/ha in the animal production farms and 26.7 kg N/ha in farms which 
do not keep farm animals. Nitrogen gaseous losses within the catchment were 45.3% of N balance from the animal 
production farms and about 2% from farms which do not keep farm animals.

economical value of nitrogen gaseous losses, conducted with a method of the benefits lost was 141 PLN/ha AL. 
the value for the studied catchment was 27 6790 PLN.
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