
Odchody zwierzęce stanowią podstawowe źródło emisji azotu amonowego  
w regionie Morza Bałtyckiego. Emisje amoniaku stanowią zagrożenie nie tylko dla  
stanu Morza Bałtyckiego, lecz także bezpośrednio dla zdrowia ludzi. Celem projektu  
jest promocja technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego w celu  
ograniczania eutrofizacji drogą powietrzną, a także budowanie bardziej  
konkurencyjnego i zrównoważonego sektora rolnego.

Akronim projektu: Baltic Slurry Acidification.
Partner wiodący: Szwedzki Instytut Rolnictwa i Inżynierii Środowiskowej (JTI), Szwecja.
Partnerzy projektu: 3 (Litwa), 3 (Łotwa), 2 (Niemcy), 2 (Polska), 2 (Szwecja), 1 (Dania),  
1 (Estonia).
Całkowity budżet projektu: 5,4 mln euro.

Tytuł projektu: Ograniczanie strat azotu z produkcji 
zwierzęcej przez promowanie technik zakwaszania  
gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego
ang. Reducing nitrogen loss from livestock production  
by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Odchody zwierzęce stanowią podstawowe źródło emisji azotu amonowego w regionie Morza 
Bałtyckiego, które przez depozycję atmosferyczną prowadzą do eutrofizacji drogą powietrzną  
generują większą część azotu dostającego się do wód Morza Bałtyckiego. Emisje  
amoniaku stanowią zagrożenie nie tylko dla stanu Morza Bałtyckiego, lecz także bezpośrednio 
dla zdrowia ludzi przez tworzenie wtórnych cząstek stałych należących do zanieczyszczeń  
o największym wpływie na zdrowie. Szacuje się, że łączne koszty emisji amoniaku dla zdrowia pub-
licznego i ekosystemu wynoszą 14 euro/kg N (Europejska ocena azotu, 2011), bez uwzględnienia 
faktu, że emisje amoniaku z odchodów zwierzęcych stanowią także bezpośrednią stratę 
gospodarczą cennego zasobu rolniczego. Zaktualizowany plan działań HELCOM dla Morza 
Bałtyckiego (2013) określa cele ograniczenia 118.000 ton azotu dostającego się do wód Morza 
Bałtyckiego w podziale na wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego.

Straty amoniaku z odchodów zwierzęcych mają miejsce w zagrodach dla zwierząt, magazynach obornika 
i na polach w trakcie jego rozrzucania. W produkcji zwierzęcej wykorzystuje się szereg zaawansowanych 
technik w celu ograniczania emisji, w tym oczyszczanie powietrza w zagrodach dla zwierząt, pokrywy na 
zbiorniki z obornikiem i dolewanie płynnego obornika w czasie rozrzucania na polu. W ostatnim czasie  
w Danii opracowano technologie zakwaszania gnojowicy, które zostały zatwierdzone przez Duńską 
Agencję Ochrony Środowiska i które mogą być wykorzystywane przez rolników duńskich w celu  
ograniczania strat azotu nawet o 70%. Technologie zakwaszania gnojowicy zapewniają gospodarst-
wom rolnym korzyści w postaci mniejszego zużycia nawozów mineralnych i wyższych plonów, nie są więc 
związane wyłącznie z nakładami na inwestycje i prowadzenie działalności. W ramach poprzednich pro-
jektów technologie zakwaszania gnojowicy zostały uznane za innowacyjne technologie ograniczające 
straty azotu w rolnictwie w regionie Morza Bałtyckiego. Komercyjne wykorzystanie technologii zakwasza-
nia gnojowicy nie jest jednak rozpowszechnione poza granicami Danii.
Główne działania projektowe koncentrują się na budowie pilotażowych instalacji we wszystkich państwach 
regionu Morza Bałtyckiego, wokół których testy terenowe i działania demonstracyjne przyczynią się do 
budowania zaufania użytkowników końcowych. Dalszym celem projektu jest systematyczne zwiększanie 
zdolności zarówno władz publicznych, jak i prywatnych rolników, przez opracowywanie studiów 
wykonalności i przeprowadzanie szczegółowych analiz środowiskowych i gospodarczych dotyczących 
wdrożenia technologii zakwaszania gnojowicy. Wykorzystując te wyniki w połączeniu analizami rynku  
i krajowymi przepisami prawnymi, partnerzy projektu sformułują zalecenia dotyczące integracji technologii  
z dostępnymi programami legislacyjnymi i wsparcia rolnictwa. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do ogran-
iczania eutrofizacji drogą powietrzną, a także zbudowania bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego 
sektora rolnego w regionie Morza Bałtyckiego.


