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W miarę intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemy- 

słu spożywczego zaznacza się szybki wzrost udziału energii systemu żyw- 

nościowego w ogólnym bilansie krajowym [5]. Analizom zużycia energii 

i poszukiwaniom sposobów jego zmniejszenia poświęca się więc coraz 

więcej uwagi, a zaspokojenie potrzeb żywnościowych przy jednoczesnym 

możliwie małym zużyciu energii jest przedmiotem wnikliwych badań [1, 

2, 3, 6]. 

Wymagania dotyczące oszczędnej i racjonalnej gospodarki paliwowo- 

-energetycznej pociągają za sobą potrzebę zmniejszenia do niezbędnego 

minimum energochłonności procesów technologicznych przy zachowaniu 

jednak prawidłowości ich przebiegu. Wiąże się to z koniecznością prze- 

prowadzania oceny efektywności energetycznej poszczególnych techno- 

logii w celu określenia technologii najkorzystniejszych z energetycznego 

punktu widzenia i eliminowania technologii o niczym nie uzasadnionej 

wysokiej energochłonności, wynikającej głównie z niewłaściwego doboru 

energetycznych urządzeń odbiorczych i sposobu ich wykorzystania w 

określonych warunkach. Wzrost energochłonności w obiektach o jedna- 

kowej technologii związany jest z niedbałym i niestarannym sposobem 

eksploatacji tych urządzeń oraz odbieganiem od założeń techniczno-tech- 

nologicznych produkcji. 

Pogląd na energochłonność eksploatacyjną procesu technologicznego 

i jakość eksploatacji urządzeń energetycznych dają technologiczne wska- 

źniki jednostkowego zużycia energii. Wskaźniki te określają łączne zuży- 

cie energii zawartej we wszystkich nośnikach doprowadzonych do proce- 

su technologicznego, w którym wytwarzany jest określony produkt [3]. 

Przedstawiona poniżej metoda oceny efektywności energetycznej 

ferm hodowlanych uwzględnia technologiczne wskaźniki jednostkowego 

zużycia energii. 

Traktując fermę hodowlaną jako obiekt, w którym zachodzi całość 
procesu technologicznego przemysłowego chowu zwierząt, można wyod-
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Rys. 1. Schemat blokowy bilansu energetycznego fermy do obliczen technologicz- 

nego wskaznika jednostkowego zuzycia energii 

rębnić wielkości wejściowe stanowiące bezpośrednie i pośrednie nośniki 
energii doprowadzone do tego procesu oraz wielkości wyjściowe w po- 
staci produktu finalnego i odpadów produkcyjnych (rys. 1). 

Jako bezpośrednie nośniki energii należy traktować te, które w tra- 

dycyjnym zrozumieniu charakteryzują się określoną wartością opałową 

(energetyczną). W przypadku fermy będą to: węgiel, koks, energia elek- 

tryczna, benzyna, olej napędowy, olej opałowy i inne. Pośrednimi nośni- 

kami energii będą pasze oraz inne surowce i matriały niezbędne do pro- 

dukcji. Produkt stanowić będzie żywiec wieprzowy na fermach tuczu 

trzody chlewnej, mleko i żywiec wołowy na fermach krów mlecznych lub 

tylko żywiec wołowy na fermach bukatów itp. Produktem odpadowym 

na fermach jest przede wszystkim gnojowica. Jest ona również nośni- 

kiem energetycznym ze względu na możliwości odzysku energii i po- 

nownego jej wykorzystania w procesie (rys. 2). Pozwala to na zaoszczę- 

dzenie znacznych ilości energii, gdyż 1 kg suchej masy zawartej w gno- 

jowicy posiada wartość energetyczną 16 000—17 000 kJ, a wykorzystanie 

jej jest możliwe między innymi przez wytwarzanie z gnojowicy bioga- 
zu [4]. 

Wskaźnik określający efektywność energetyczną ferm hodowlanych 
stanowi stosunek energii uzyskanej w produkcie do poniesionych nakła-
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Rys. 2. Schemat blokowy bilansu energetycznego fermy 
z uwzględnieniem odzysku energii z odpadów 

dów energetycznych w trakcie przebiegu normalnego procesu technolo- 
gicznego. 

  

— Е 
a Е. (1) 

gdzie: 

| — efektywność energetyczna (sprawność procesu), 

Ер — wartość energetyczna produktu wytworzonego w pewnym 
okresie czasu, 

Ес — łączne nakłady energetyczne poniesione w tym samym cza- 
Sie. 

Łączne nakłady energetyczne przedstawiają się zależnością: 

Ec5Em*t+En (2) 

gdzie: 

Em — energia wnoszona przez pośrednie nośniki energii (materia- 
ły, surowce i pasze), 

Ey, — energia wnoszona przez bezpośrednie nośniki energii. 

Wartość energetyczną produktu wyznacza się w sposób następujący: 

n 

Ер= €;i* X; (3) pał 
1=1
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gdzie: 

e; — wartość energetyczna i-tego spośród n produktów 

x; — ilość wytworzona i-tego spośród n produktów. 

Nakłady energetyczne bezpośrednie stanowią sumę energii wniesionej 

przez poszczególne bezpośrednie nośniki energii: 

m 

En=" 2) €;'Xj (4) 
=] 

gdzie: 

e; — energochłonność j-tego spośród m nośników, 

xj — zużyta ilość j-tego spośród m nośników w rozpatrywanym 

czasie. 

Nakłady energetyczne pośrednie stanowią sumę wartości energetycznej 

wniesionej przez materiały, surowce i pasze: 

n 

Em= У’ €k'Xk (5) 
k=1 

gdzie: 

ek — energochłonność k-tego spośród n surowców, 

Xp — zużyta ilość k-tego spośród n materiałów lub surowców w 

rozpatrywanym czasie. 

W przypadku, gdy wykorzystywana jest energia zawarta w odpadach, 

wtedy w zależności (1) wartość mianownika zmniejsza się o energię od- 

zyskana Eo, co przy niezmienionej wartości licznika spowoduje wzrost 

efektywności energetycznej całego procesu [4]. Zależność [4] będzie się 

wtedy przedstawiać następująco: 

m 

Е, = У е;-х; — Ес (6) 

j=l 

Energię odzyskaną można określić z zależności: 

Ео= (ео — ер)* хо (7) 
gdzie: 

e, — wartość energetyczna jednostki biogazu, 
ep — ilość energii niezbędna do wytworzenia jednostki biogazu, 

Xo — ilość wytworzonego biogazu. 

Przykładowy bilans energetyczny fermy tuczu trzody chlewnej obra- 

zuje rysunek 3. Odpowiada on schematowi blokowemu przedstawionemu
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Rys. 3. Graficzny obraz bilansu energetycznego fermy tuczu trzody chlewnej 
w Waplewie
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na rysunku 1. Bardzo podobnie wygląda taki schemat dla fermy bukatów 

i innych ferm o jednym produkcie końcowym, bez odzyskiwania energii 

zawartej w odpadach. Oczywiście, przy wykorzystaniu wartości nawozo- 

wej gnojowicy energia w niej zawarta w pewnym stopniu wraca do obie- 

gu energetycznego, lecz nie stanowi to przedmiotu niniejszych rozważań. 

Przy sporządzaniu bilansu energetycznego fermy wykorzystano wy- 

niki badań przeprowadzonych przez Zakład Elektryfikacji i Automaty- 

zacji Rolnictwa Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych Akademii Rol- 

niczo-Technicznej w Olsztynie na terenie fermy przemysłowego tuczu 

trzody chlewnej w Waplewie (woj. olsztyńskie). W odpadach uwzględ- 

niono tu nie tylko wartość energetyczną gnojowicy, ale również sumę 

strat energii na podtrzymanie czynności życiowych zwierząt i wszelkich 

innych strat występujących na fermie w procesie technologicznym. Ze- 

stawienie zapotrzebowania nośników energii stanowiące podstawę spo- 

rządzenia bilansu przedstawionego na rysunku 3 zawiera tabela 1. Efek- 

tywność energetyczna fermy wyznaczona w ten sposób wynosi 0,354. 

  

  
  

  

Tabela 

Struktura zapotrzebowania nośników energii do produkcji żywca wieprzowego 

wg [1] 

RE Udział nośnika w energo- 

Nazwa nośnika chłonności fermy 

— % 

1. Bezpośrednie nośniki energii — En 

— energia elektryczna 13,34 

— węgiel i koks 15,67 

— olej opałowy 0,08 

— olej napędowy i benzyna 0,49 

2. Pośrednie nośniki energii — Em 

— pasze 67,70 

— materiały i surowce 2,72 

100,00 
  

Analiza otrzymanych wyników nasuwa wniosek, że ocenę efektyw- 

ności energetycznej fermy hodowlanej należy wykonywać dwukrotnie, 

gdyż dopiero wtedy możliwa jest pełna ocena jej działalności. Po raz 

pierwszy w oparciu o założenia techniczno-technologiczne procesu pro- 

dukcyjnego z przestrzeganiem właściwych warunków zootechnicznych,
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zapewniających prawidłowy przebieg chowu, pełne wykorzystanie pasz, 
utrzymanie właściwych warunków w pomieszczeniach inwentarskich, za- 
gospodarowanie i wykorzystanie odchodów w sposób zgodny z wymaga- 
niami stawianymi przez warunki ochrony naturalnego środowiska czło- 
wieka. Po raz drugi — w oparciu o rzeczywiste wyniki hodowlane uzys- 
kiwane w pracującym obiekcie. Porównanie tych wyników jest miarą 
rzeczywistej efektywności produkcyjnej. Rozbieżność w wynikach uzys- 
kanych w pierwszym i drugim przypadku mogą być znaczne, o czym 
świadczą badania D. W. Sainsbury [7]. Wykazano mianowicie, że koszty 
ogrzewania wewnętrznego realizowanego poprzez zwiększenie ilości skar- 
mianej paszy celem utrzymania bilansu cieplnego organizm zwierzęcia 
w równowadze, są czterokrotnie większe aniżeli koszty energii elek- 
trycznej niezbędnej do utrzymania wymaganej temperatury w pomiesz- 
czeniu. A zatem, mimo zaprojektowania energooszczędnej technologii 
produkcji, odstępstwo od założeń techniczno-technologicznych może spo- 
wodować ogromny wzrost energochłonności procesu i w tym należy szu- 
kać źródeł rezerw. 

Takie podejście do efektywności energetycznej fermy pozwala więc 
na dokonanie globalnych ocen z szerszego, nie tylko energetycznego 
w tradycyjnym znaczeniu, punktu widzenia, a przedstawiona wyżej me- 
toda może być stosowana we wszystkich działach produkcji zwierzęcej. 
Nie jest to jednak ocena w pełni kompleksowa, gdyż nie uwzględnia 
nakładów inwestycyjnych, które brane są pod uwagę przy obliczaniu 
energochłonności globalnej rachunkiem ciągnionym. 
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NAKŁADEM PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA 
ROLNICZEGO I LEŚNEGO UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA 

H. LAURENTOWSKIEGO PT.: 
„INTENSYFIKACJA PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD” 

Autor w czterech rozdziałach swej książki, omawia ewolucję rolnictwa w NRD 

w latach 1945-77 z podkreśleniem skuteczności działania i efektów rolnictwa, po- 

ziomu techniki i organizacji, które doprowadziły do osiągnięć rolnictwa nie pomi- 

jając trudności z jakimi borykało się rolnictwo NRD-owskie. Bardziej szczegółowo 

omówiono okres po 1970 r. 

W pierwszym rozdziale scharakteryzowano przebudowę strukturalną rolnictwa 

w NRD, podkreślając rolę reformy rolnej i rolę SED jaką spełniła po zakończeniu 

drugiej wojny światowej. Programem rozwoju rolnictwa było stopniowe uspołecz- 

nienie ziemi co doprowadziło do uspółdzielczenia wsi. Powstały państwowe ośrodki 

maszynowo-traktorowe, które pomagają rolnictwu jak również zajmują się szerze- 

niem wiedzy rolniczej. Oprócz gospodarstw spółdzielczych powstały gospodar- 

stwa różniące się stopniem uspołecznienia środków produkcji. Zasadniczy wzrost 

gospodarstw zespołowych nastąpił w 1960 r. a udział gruntów spółdzielczych prze- 

kroczył 80%, użytków rolnych, dlatego już wówczas można było wprowadzić ma- 

szyny, nowoczesne technologie produkcji w czym pomagały nauki rolnicze. Rolnicy 

wyraźnie podnieśli swe kwalifikacje zawodowe. W zasadzie w 1961 r. został za- 

kończony proces kolektywizacji. Lata 1960-72 to okres kompleksowej mechanizacji 

i chemizacji oraz racjonalizacji produkcji, zaś po 1972 r. rolnictwo w NRD weszło 

na przemysłowe formy organizacyjne i wytwórcze. Rozdzielono ostatecznie pro- 

dukcję roślinną od zwierzęcej. 

Od 1975 r. w NRD zaczęły powstawać bardziej skoncemtrowane gospodarstwa 

roślinne (spółdzielcze), które w 1977 r. uzyskały statut wzorowy specjalistycznego 

gospodarstwa spółdzielczego. Statuty wzorcowe w 1977 r. wprowadzono również 

w produkcji zwierzęcej. Wprowadzenie statutów doprowadziło do dalszej, plano- 

wej intensyfikacji całej produkcji rolniczej, W ostatnich latach zaczęto tworzyć 

pierwsze zrzeszenia rolniczo-przemysłowe, które stanowiną najwyższą formę ko- 

operacji i podziałów specjalizacyjnych. 

'W drugim rozdziale omówiono bazę produkcyjną rolnictwa NRD. Podano areał 

uprawy, wyposażenie rolnictwa w ciągniki, samochody cężarowe, kombajny. Ogni- 

wami zaplecza rolniczego są ośrodki chemizacjji, przedsiębiorstwa techniki rolmiczej 

i przedsiębiorstwa gospodarki zbożowej. 

W rozdziale trzecim autor podaje efekty gospodarki żywnościowej w NRD, 

a więc: efekty produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej. Świadectwem sukcesów 

NRD-owskiego rolnictwa jest ilość produktów rolnych dostępnych na rynku. 

W latach 1970-77 produkcja podstawowych artykułów spożywczych wyraźnie wzro- 

sła np. mięsa o 37%, masła o 26%, przetworów owocowo-warzywnych o 50/0. 

Ostatni rozdział poświęcił autor głównym kierunkom i fonmom intensyfikacji 

rolnictwa w NRD. Nowe kierunki i formy gospodarki żywnościowej w NRD są 

przygotowywane na okres 10—25 lat. Plany są realne, ponieważ pracę nad nimi 

wykonują naukowcy, organizatorzy i producenci z różnych dziedzin rolnictwa 

i przemysłu. 

Książka przeznaczona jest dla wszystkich związanych z rolnictwem. Zamiarem 

autora było dostarczenie onganizatorom i praktykom naszego rolnictwa materiału 

do analizy i wyciągnięcia wmiosków uwzględniając nasze odmienne warunki spo- 

łeczno-ekonomiczne. Irmina Kacprzak


