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Opolscy naukowcy wykorzystują 
mikroorganizmy do walki z „odorem” 

w fermach drobiu

Drób z Polski cieszy się dużą popu-
larnością zarówno w kraju, jak i poza 
granicami. Hodowcy z Polski od 2014 
roku są liderami w produkcji drobiu, w 
Unii Europejskiej, co jest niewątpliwie 
sukcesem całej branży drobiarskiej. 
Najwięcej produkujemy brojlerów i indy-
ków. Patrząc na mapę Polski zauważa-
my, że liderami w chowie drobiu są wo-
jewództwa: mazowieckie, wielkopolskie 
i łódzkie. Większe skupiska ferm drobiu 
znajdują się również w województwie 
śląskim, pomorskim i zachodnio-po-
morskim. Na popularność mięsa dro-
biowego wpływa przede wszystkim ni-
ska cena, upodobania kulinarne Pola-
ków i dostępność na rynku. Duża pro-
dukcja drobiu wiąże się z wieloma pro-
blemami, a jednym z ważniejszych jest 
problem dotyczący ogromnej ilości stę-
żenia gazów powstałych w czasie cykli 
hodowlanych. 

Intensyfikacja produkcji drobiu w Pol-
sce zwiększa emisję  dużych ilości szko-
dliwych gazów do środowiska, takich jak 
dwutlenek węgla, siarkowodór i amo-
niak. Gazy te wiążą się z dużą szkodli-
wością dla środowiska naturalnego, peł-
nego procesu produkcyjnego brojlerów 
i końcowych efektów inwentarskich, a 
także z dużą uciążliwością zapachową 
dla pobliskich mieszkańców. W związ-
ku z  tym kontrola i nadzór tych gazów 
jest obowiązkowa. Producenci drobiu 
muszą się więc dostosować między in-
nymi do wymogów wzajemnej zgodno-
ści cross compilance (Tab.1.) czy  do 
tak zwanych pozwoleń zintegrowanych 
- dyrektywa IPPC (Integrated Poluttion 
Prevention and Control), na podstawie 

których wydawane są pozwolenia ad-
ministracyjne umożliwiające prowadze-
nie instalacji, do których należą rów-
nież duże obiekty drobiarskie o wielko-
ści ponad 40 tys. stanowisk dla drobiu. 
Fermy mieszczące się poniżej tych wy-
tycznych to w szczególności fermy nie 
w pełni zautomatyzowane, produkują-
ce mniejsze ilości drobiu. Działania te w 

dalszym ciągu nie rozwiązują problemu, 
jakim jest emisja szkodliwych gazów. 
Naukowcy w dalszym ciągu poszuku-
ją dodatkowych alternatywnych metod, 
które ograniczałyby emisję szkodliwych 
gazów w trakcie produkcji drobiu zarów-
no małych, jaki i dużych obiektach dro-
biarskich. 

Jedną z alterantywnych metod ogra-
niczających emisję szkodliwych gazów 
mogą być dodatki mikrobiologicz-
ne oparte na szczepach bakterii (Lac-
tobacillus i Bacillus). Żywe kultury bak-
terii obecne w tych dodatkach szybko 
rozkładają związki organiczne obecne 
w pomiocie brojlera. Ograniczają proce-
sy beztlenowego rozkładu białek, utrud-
niając między innymi emisję amoniaku i 
azotanów. [1, 4, 6]. (Tab.1). 

Tab.1. 
Dopuszczalne stężenia i koncentracja gazów [ppm] 

w pomieszczeniu inwentarskim dla brojlerów.

Kategoria 
zwierząt

Stężenie
dwutlenku węgla

CO2
[ppm]

Stężenie 
siarkowodoru

H2S
[ppm]

Koncentracja 
amoniaku

NH3
[ppm]

CIELĘTA 3000 5 20

ŚWINIE 3000 5 20

BROJLERY 3000 x 20

opracowanie: wg wymogów wzajemnej zgodności (ang. cross compilance) [3].

Rys.1. 
Średni procentowy spadek stężenia gazów CO2, NH3, H2S [%] 

przypadający na jeden tydzień badawczy w hali, w której stosowano 
preparat zawierający pożyteczne mikroorganizmy w porównaniu 

z halą kontrolną -  pełne 8 serii badań.

Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
– dobre przykłady, dobre praktyki

Razem możemy więcej (3)
Cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Razem możemy więcej” ma na 

celu promocję dobrych praktyk w zakresie innowacji dla rolników, gospo-
darstw rolnych oraz obszarów wiejskich. Poza innowacyjnymi rozwiązania-
mi opracowanymi i wdrażanymi przez opolskie firmy, będziemy tu prezen-
tować dorobek naukowy uczelni wyższych z naszego regionu, a dotyczą-
cy badań nad szeroko pojętymi innowacjami. W trzecim już artykule, zapre-
zentujemy badania prowadzone przez pracowników naukowych Politech-
niki Opolskiej z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedry Inżynie-
rii Biosystemów. 
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Dr hab. Katarzyna Szwedziak i dr Ża-
neta Pruska z Politechniki Opolskiej, w 
latach 2013-2015 przeprowadziły na te-
renie woj. opolskiego badania na fermie 
brojlerów, stosując preparaty zawierają-
ce pożyteczne mikroorganizmy. Bada-
nia prowadzone były na fermie produku-
jącej w cyklu 7-8 tygodniowym około 16 
500 tys. brojlerów ROSS 308, w syste-
mie ściółkowym. Ferma ta składała się 
z dwóch hal produkcyjnych, o takich sa-
mych wymiarach i powierzchni 450 m2 

oraz takim samym systemie i rozmiesz-
czeniu wentylacji mechanicznej wymu-
szonej. Na jednej z badanych hal stoso-
wano preparat mikrobiologiczny zgod-
nie z opracowaną uprzednio technolo-
gią produkcji, natomiast druga hala sta-
nowiła halę kontrolną, gdzie produkcja 
odbywała się w systemie tradycyjnym. 

Podsumowując analizę otrzymanych 
wyników, uzyskanych w ciągu całego 
cyklu badań oraz panujących różnych 
warunków atmosferycznych, zaobser-

Hala produkcyjna, w której stosowano preparat zawierający pożyteczne mikroorgani-
zmy [Źródło własne]

wowano różnice w stężeniach badanych 
gazów. Na hali, na której stosowano do-
datek mikrobiologiczny w porównaniu do 
hali kontrolnej średni spadek dwutlenku 
węgla wyniósł 12%, średnie obniżenie 
amoniaku zaobserwowano na poziomie 
13%, natomiast siarkowodoru  na pozio-
mie 36%, (Rys.1.). Badania dowiodły, że 
największe stężenie amoniaku, siarko-
wodoru i dwutlenku węgla w halach pro-
dukcyjnych brojlerów jest zimą i wiosną, 
natomiast najmniejsze jesienią i latem. 
Na podstawie analizy wstępnych wyni-
ków, naukowcy stwierdzili, że zastoso-
wanie preparatów zawierających poży-
teczne mikroorganizmy, może stać się 
innowacyjnym sposobem sterowania 
chemicznymi cechami mikroklimatu w 
pomieszczeniu inwentarskim. Wpłynęło 
również na zmniejszenie emisji szkodli-
wych gazów: amoniaku, siarkowodoru, 
dwutlenku węgla.

Zespół SIR, OODR w Łosiowie

Dziękujemy za pomoc i prze-
kazanie materiałów dotyczących 
badań oraz nadzór merytoryczny 
Pani dr Żanecie Pruskiej z Katedry 
Inżynierii Biosytemów, Wydzia-
łu Inżynierii Produkcji Politechni-
ki Opolskiej.




