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STRESZCZENIE

Obserwowany na calym Swiecie rozw6j intensywnej produkcji zwierzgcej odpowiada za

powstawanie coraz wigkszych iloici odchod6w, kt6re wymagajq podjqcia wla3ciwej gospodarki

ju2 na etapie przechowl'r,vania. Spowodowane jest to licznymi zagro2eniami, wSr6d kt6rych

nale2y wymienii emisje niebezpiecznych gaz6w. W przypadku gnojowicy w zbiornikach

magazynuj4cych na skutek zachodzqcych proces6w fizykochemicznych z udzialem

mikroorganizm6w powstaj4 gazy cieplamiane oraz uci42liwe gazy odorowe. W aspekcie ochrony

Srodowiska podejmuje sip wdroZenie r62nych technologii redukuj4cych emisje niebezpiecznych

gaz6w podczas gospodarki gnojowicq. Fermentacja metanowa, napowietrzanie czy zakwaszanie

gnojowicy s4 powszechnymi rozwiqzaniami w szczeg6lno3ci w Europie Zachodniej, co jest

mo2liwe ze wzglgdu na wysoki poziom dofinansowania rolnictwa. Z kolei w Polsce nie

obsenvuje siq stosowania dodatkowych technologii podczas przechowywania gnojowicy, co

mo2e w najbli2szym czasie ulec zmianie. Wynika to z plan6w Komisji Europejskiej odno3nie

opodatkowania kolejnego gazu cieplarnianego, kt6rym najprawdopodobniej bQdzie metan.

Dodatkowo polski rzqd rv lipcu 2016 r. przedstawil projekt Kodelcsu przeciwdzialania

uciqiliwoici zapachowej, wskazuj4cy m.in. techniki pozwalaj4ce na redukcjg substancji

zapachowo czynnych podczas gospodarki nawozami naturalnymi. Jest to pierwszy etap dziatrah

rz4du do wprowadzenia ustawy antyodorowej w Polsce.

Celem pracy pt. ,,Wplyw wybranych technologii na emisje gazowe z przechowywanej

gnojowicy" bylo wskazanie skutecznej technologii stosowanej podczas przechowywania

gnojowicy pod wzglqdem redukcji emisji metanu, amoniaku i siarkowodoru. W badaniach

zostala potlvierdzona hipoteza, Ze zastosowanie odpowiedniej technologii podczas

przechowl'r,vania gnojowicy bydlgcej i Swiriskiej odpowiada za obnizenie emisji gazowych.

powyzszy problem naukowy' zostal rozwiqzany poprzez wykonanie dobowych pomiar6w emisji

gaz5w oraz przeprowadzenie analiz zmian parametr6w fizykochemicmych gnojowic poddanych



poszczeg6lnym technologiom. Nale2y r6wnieZ nadmienii, i2 przeprowadzone doSwiadczenie jest

kontynuacj4 badai realizowanych w ramach projektu badawczego MNiSW pt.: Technologie

redukcji emisji metanu z produkcji zwierzqcej i gospodarki narvozami naturalnymi w kontekScie

oplat za emisje gaz6w cieplamianych (GHG) (nr umowy z MNiSW N N313 271338. Realizacja

2010-13).

Bazuj4c na dost€pnej literaturze, w niniejszej pracy zastosowano 1l technologii.

Wykorzystano napowietrzanie oraz fermentacje metanowfo kt6re pozwolity wykaza6 zaleZnoS(

pomigdzy tlenow)'rni i bealenowymi warunkami przechowr,vania odchod6w zwierzgcych.

Dodatkowo zr6Znicowanie procesu fermentacj i metanowej w warunkach mezofilowych i

termofilowych wskazalo wptyv temperatury na bezlenow4 biodegradacjE materialu

badawczego. Czgsciowe ograniczenie dostgpnoSci tlenu uzyskano poprzez zastosowanie zapory

gazowej w postaci oleju roSlinnego. Wykorzystano r6wnie2 produkty handlowe, tj. Efektywne

Mikroorganizmy oraz produkt mineralny - PRP. Kolejne technologie polegaty na zmianie pH

gnojowicy (zakwaszenie oraz alkalizacja). Ponadto wykorzystano naturalne substraty - korg

sosrlow4 oraz wggiel drzewny, kt6re peinily funkcjg sorbent6w. Ze wzglEdu na ogromnq rolE

mikoflory bakteryjnej w produkcj i gaz6w, zastosowano tak2e substrat wykazuj4cy wtadciwoSci

bakteriob6jcze ( tlenek cynku).

Do badari wykorzystano gnojowica Swihskq oraz bydlEc4. Material badawczy pochodzil z

gospodarstw zlokalizowanych w wojew6dztwie wielkopolskim. Gnojowica swiriskq pobrano z

gospodarstwa utrzymuj4cego trzodE chlewnq w celach produkcyjnych' Z kolei gnojowica bydlgca

pochodzila z gospodarstwa utrzymuj4cego kowy mleczne. Pomiary emisji metanu, amoniaku i

siarkowodoru wykon)ryvano w odstgpach 24-godzinnych. Cyklicznie badano r6wnieZ zmiany

podstawowych parametr6w fizykochemicznych gnojowic (pH, such4 masg, such4 masE

organiczn4 azot amonowy oraz ChZT),

Niniejsza rozprawa doklorska wskazuje, i2 zastosowanie wybranych technologii pozwala

na zredukowanie emisji gazowych powstaj4cych podczas przechow)'r'vania gnojowicy.

Przeprowadzone badania wskazuj4 moZliwosi uzyskania naiwyzszel efektl"wnosci redukcji

emisji metanu, amoniaku i siarkowodoru dzigki zastosowaniu naturalnych sorbent6w podczas

magazynowania gnojowicy bydlgcej i 6wifiskiej. W przypadku redukcji metanu

najefektywniejszq technologi4jest napowietrzanie ,lecz zwiqzana ona jest z emisj4 tlenku azotu

(I), kt6ry jest innym sitniejszym gazem cieplarnianym ni2 metan. Nale2y r6wnie2 podkreSlii, i2



fermentacja metanowa odbylva siE w szczelnej instalacji, dziEki czemu powstaj4ce gazy nie

stanowi4 zagro2enia dla Srodowiska, a metan umo2liwia na produkcjg bioenergii.
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