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Předmluva

Status dokumentu

V případě, že není uvedeno jinak, pak se v tomto dokumentu odvolávkami na „směrnici“ ro-
zumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované
prevenci a omezování znečištění), Přepracované vydání (IED).

Dokument je pracovní návrh Evropského úřadu pro IPPC a není oficiální publikací Evropského
společenství, a proto nezbytně neodráží stanoviska Evropské komise.

Účastnící výměny informací

Článek 13(3) směrnice ukládá Evropské komisi povinnost zřídit fórum k podpoře výměny infor-
mací. Fórum je složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních
organizací, které podporují ochranu životního prostředí (rozhodnutí Komise ze dne 16. května
2011 o zřízení fóra pro výměnu informací na základě čl. 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových
emisích (2011/C 146/03), Úř. věst. C 146, 17.05.2011, str. 3).

Experti navrženi členy fóra tvoří technickou pracovní skupinu (TWG), která byla hlavním
zdrojem poskytnutých informací pro vypracování tohoto dokumentu. Práce TWG byla řízena
Evropským úřadem pro IPPC.

Struktura a obsah dokumentu

• Kapitoly 1 a 2 poskytují všeobecné informace o intenzivním chovu drůbeže nebo prasat
a používaných průmyslových postupech a technikách v této oblasti.

• Kapitola 3 přináší informace a údaje o dopadu provozu zemědělských podniků v této oblasti
na životní prostředí, a jejich činnosti v době psaní tohoto dokumentu (současné emise,
spotřeba surovin a vody, využití energií a produkce odpadu).

• Kapitola 4 podrobněji popisuje techniky využívané k předcházení tvorbě emisí, nebo tam kde
to není možné, k snížení emisí z chovů prasat nebo drůbeže, které byly zvažovány pro určení
nejlepších dostupných technik. V kapitole jsou uvedeny informace, které zahrnují úrovně
dopadu na životní prostředí (např. úrovně emisí a spotřeby) dosažitelné používáním příslušné
technologie, souvisejícího monitorování a určité představy o nákladech a mezisložkových
vlivech spojených se zavedením nové techniky.

• Kapitola 5 představuje závěry o BAT, které jsou definovány v čl. 3(12) směrnice.

• Kapitola 6 přináší přehled o „nově vznikajících technikách“, které jsou definovány v čl. 3(14)
směrnice.

• Závěrečné poznámky a doporučení do budoucnosti jsou uvedeny v kapitole 7.
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Informační zdroje a odvození BAT

Tento dokument je kompilací informací z mnoha zdrojů, poskytnutých zejména prostřednictvím
TWG, která byla zřízena speciálně pro výměnu informací podle čl. 13 směrnice. Informace byly
shromážděny a posouzeny Evropským úřadem pro IPPC, který řídil práce vedoucí ke stanovení
nejlepších dostupných technik. Evropský úřad pro IPPC se při tvorbě dokumentu řídil zásadami
technické odbornosti, transparentnosti a neutrality. Poděkování patří práci TWG a dalším přispě-
vatelům.

Závěry o BAT byly stanoveny pomocí iteračního procesu, který zahrnuje následující kroky:

• stanovení klíčových environmentálních otázek;

• průzkum nejrelevantnějších technik vhodných pro řešení těchto klíčových otázek;

• zjištění nejlepších úrovní dopadu na životní prostředí na základě dostupných údajů vEvropské
unii a celém světě;

• zkoumání podmínek, za nichž byl tento dopad dosažen (náklady, mezisložkové vlivy), a hlav-
ních motivací zapojených do implementace technik;

• výběr nejlepších dostupných technik (BAT), souvisejících úrovní emisí (a dalších úrovní
dopadu na životní prostředí) a souvisejícího monitorování podle čl. 3 ods. 10 přílohy III
směrnice.

Klíčovou roli hrál při provádění těchto kroků a následném zpracování informací odborný posudek
Evropského úřadu pro IPPC a TWG.

V případě dostupnosti ekonomických údajů poskytujících určitou představu o nákladech a pří-
nosech techniky byly tyto údaje uvedeny spolu s jednotlivými technikami v kapitole 4. Avšak
skutečné náklady a přínosy použité techniky silně závisí na dotyčném hospodářství a jeho jedineč-
nosti. Přes určitý pokus řešení mnoha environmentálních otázek, není možné, aby veškeré možnosti
jejich řešení byly v tomto dokumentu plně zahrnuty. Uvedené ekonomické životaschopnosti technik
jsou z důvodu absence dat odvozeny z pozorování ve stávajících provozech.

Přezkum referenčního dokumentu BAT (BREF)

Koncept BAT je velice dynamický, a proto je přezkum BREF nekonečným procesem. Věda a tech-
nika se neustále vyvíjí. Například se mohou objevit nová opatření, techniky a procesy, které se
úspěšně zavádějí do průmyslu.K zohlednění těchto změn bude tento dokument pravidelně revidován
a podle potřeby aktualizován.

Kontaktní informace

Všechny své komentáře a návrhy zasílejte Evropskému úřadu pro IPPC na následující adresu:

European Commission Telefon: +34 95 4488 284
JRC Directorate – Growth and Innovation Fax: +34 95 4488 426
European IPPC Bureau E-mail: JRC-B5-EIPPCB@ec.europa.eu
Edificio Expo Webová adresa: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu
c/Inca garcilaso, 3
E-41092 Seville, Spain
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Oblast působnosti

Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) se týká následujících
činností uvedených v oddílu 6.6. přílohy I směrnice 2010/75/EU, konkrétně „6.6 Intenzivní chov
drůbeže nebo prasat“:

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže;
b) s prostorem pro více než 2 000 prasat na porážku (nad 30 kg); nebo
c) s prostorem pro více než 750 prasnic.

Tento dokument se vztahuje zejména na následující zemědělské postupy a činnosti:

• řízení výživy drůbeže a prasat;
• příprava krmiv (mletí, míchání a uskladnění);
• chov (umístění) drůbeže a prasat;
• sběr a uchovávání hnoje;
• zpracování hnoje;
• aplikace hnojiv na poli;
• uskladnění uhynulých zvířat.

Tento dokument se nevztahuje na následující procesy nebo činnosti:

• likvidace uhynulých zvířat; na ni se může vztahovat BREF pro jatka a průmysl zpracovávající
jejich vedlejší produkty (SA);

Pro činnosti upravené tímto BREF mají dále význam další referenční dokumenty:

Referenční dokumenty Činnost

Spalování odpadů (WI) Spalování hnoje

Průmysl zpracování odpadů (WT) Kompostování a anaerobní digesce hnoje

Obecné principy monitorování (ROM) Monitorování emisí do ovzduší a vody

Ekonomie a mezisložkové vlivy (ECM) Ekonomické a mezisložkové vlivy technik

Omezování emisí ze skladování (EFS) Skladování materiálů a manipulace s nimi

Energetická účinnost (ENE) Obecné aspekty energetické účinnosti

Průmysl potravin, nápojů a mléka (FDM) Výroba krmiv

Předkládaný dokument BREF nezasahuje do oblasti bezpečnosti práce a nezávadnosti potravin,
směrnice se na uvedené oblasti nevztahuje. Zmíněné oblasti jsou uvedené pouze pokud ovlivňují
záležitosti spadající do oblasti působnosti této směrnice.
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Kapitola 1

Všeobecné informace

Tato kapitola poskytuje základní informace o produkci prasat a drůbeže v Evropě. Stručně popisuje
postavení Evropy na světovém trhu a vývoj na vnitřním evropském trhu a trzích jeho členských
států. Představuje hlavní environmentální problémy spojené s intenzivním chovem prasat a drůbeže.

Pro účely tohoto dokumentu se pojmy „hospodářství/farma“ používají jako synonymum pro
„zařízení“ ve smyslu směrnice o průmyslových emisích, který může být tvořen jednou nebo více
stacionárními technickými jednotkami (závody), ve kterých probíhají přímo související činnosti.
Další terminologie použitá v tomto dokumentu:

• Chov drůbeže: chovný cyklus pro produkci vajec nebo produkci masa z kuřat, krůt, kachen,
perliček atd. včetně mláďat a kuřat.

• Chov prasat: chov prasat jakéhokoli stáří chovaných pro chov nebo výkrm.

• Chov prasnic: chov samic prasat včetně prasnic k připuštění, březích a kojících prasnic
(včetně selat), náhradních prasnic (vybrané nebo zakoupené jako náhradní chovný materiál
a jsou součástí stáda) a prasniček.

1.1 Intenzivní chov hospodářských zvířat

Zemědělská produkce byla a stále je dominantním odvětvím rodinných podniků. Do poloviny
70. let docházelo k pěstování plodin a chovu různých druhů hospodářských zvířat ve smíšených
hospodářstvích. K pěstování krmiv docházelo přímo v hospodářství nebo bylo nakupováno v místě
hospodaření a vyprodukovaný hnůj byl zpět zapraven do půdy jako hnojivo.

Zvýšená poptávka trhu, vývoj plemen a zemědělské techniky a zvýšená dostupnost široké
nabídky krmiv dodala zemědělcům odvahu se více specializovat. V důsledku toho se zvýšil počet
zvířat a velikost hospodářství, a vznikly tak intenzivní chovy hospodářských zvířat. Některé regiony
se zaměřili pouze na živočišnou produkci, objevily se „úspory z rozsahu,“ které vedly ke zvýšení
hustoty zvířat v chovech. Otevřel se trh s krmivy a ta se začala dovážet ze zemí mimo EU. Intenzivní
chov způsobil výrazný dovoz živin, které se následně vracejí ve formě hnoje do jiné půdy, než z které
byly vyprodukovány, a to někdy i v nadměrném množství.

Koncentrace zvířat je sama o sobě pokládána za hrubý ukazatel množství hnoje vyprodukova-
ného zvířaty, a tím i živin zapravených do půdy, které mohou přesáhnout požadavky zemědělské
oblasti pro pěstování plodin nebo údržby travního porostu. Proto jsou údaje o hustotě živočišné
produkce na regionální úrovni považovány za dobrý ukazatel oblastí s potencionálními environ-
mentálními problémy (např. eutrofizace přírodních vod kvůli přebytku dusíku a/nebo fosforu).

Termín „dobytčí jednotka (LU)“ (viz kapitola 9.1), který může být použit k prezentaci celkové
velikosti populace hospodářských zvířat, umožňuje sumarizovat zvířecí druhy dle závislosti na jejich
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Intenzivní chov hospodářských zvířat

požadavcích krmení. Význam pojmu „intenzivní živočišná produkce“ v Evropě lze demonstrovat
vztažením hustoty zvířat v dobytčích jednotkách na hektar zemědělské plochy (LU/ha).

Obrázek 1.1 [2] představuje hustotu všech chovaných hospodářských zvířat (v LU/ha) na úrovni
regionů v roce 2010. Celková populace hospodářských zvířat v EU-27 v roce 2010 dosáhla 134 mi-
lionů dobytčích jednotek, což znamená pokles o 2 % v porovnání s rokem 2005. Celková hustota
hospodářských zvířat v EU-28 v roce 2010 byla 0,77 LU/ha. Obrázek ukazuje, že téměř pro
všechny členské státy je dopad intenzivních chovů na životní prostředí regionálním problémem
a v několika zemích jako jsou Nizozemsko a Belgie lze tento problém považovat za národní. Mezi
roky 2005 a 2010 zůstala celková hustota hospodářských zvířat v EU-27 víceméně konstantní [2].
V tabulce 1.1 je uveden vývoj hustoty zvířat, vyjádřený v LU/ha, v každém členském státě EU-28
v letech 2007, 2010 a 2013.

Poznámka: Jedna dobytčí jednotka (1 LU) je definována jako pastevní ekvivalent jedné dospělé dojnice
produkující 3 000 kg mléka ročně, bez dalších koncentrovaných krmiv.

Obrázek 1.1: Hustota zvířat, vyjádřená v dobytčích jednotkách na hektar zemědělské půdy, v Evropské unii
v roce 2010
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Všeobecné informace

Tabulka 1.1: Hustota zvířat, vyjádřena jako počet dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy, v EU-28
v letech 2007, 2010 a 2013

Členský stát 2007 2010 2013 Členský stát 2007 2010 2013

Belgie 2,76 2,80 2,74 Maďarsko 0,57 0,53 0,49
Bulharsko 0,41 0,26 0,22 Malta 4,80 3,64 3,21
Česká republika 0,58 0,49 0,50 Německo 1,06 1,07 1,10
Dánsko 1,72 1,86 1,58 Nizozemsko 3,35 3,58 3,57
Estonsko 0,35 0,33 0,32 Polsko 0,72 0,72 0,64
Francie 0,82 0,81 0,79 Portugalsko 0,58 0,60 0,56
Finsko 0,50 0,49 0,51 Rakousko 0,78 0,87 0,89
Chorvatsko 0,90 0,78 0,55 Rumunsko 0,44 0,41 0,38
Irsko 1,43 1,16 1,20 Řecko 0,64 0,46 0,44
Itálie 0,78 0,77 0,77 Slovensko 0,39 0,35 0,34
Kypr 1,69 1,70 1,60 Slovinsko 1,13 1,07 1,00
Litva 0,39 0,33 0,29 Španělsko 0,58 0,62 0,62
Lotyšsko 0,28 0,26 0,26 Švédsko 0,57 0,57 0,56
Lucembursko 1,23 1,28 1,26 Velká Británie 0,86 0,79 0,76
Poznámka: Jedna dobytčí jednotka (1 LU) je definována jako pastevní ekvivalent jedné dospělé
dojnice produkující 3 000 kg mléka ročně bez přídavku koncentrovaných krmiv.
Zdroj: [6]

Je typické, že se v oblastech s vysokou hustotou zvířat nacházejí chovy prasat a drůbeže s velkým
počtem zvířat. Například podíl prasat a drůbeže překračuje 50 % populace hospodářských zvířat
ve většině regionů a drůbež představuje více než 20 % populace hospodářských zvířat v částech
Francie (Pays de la Loire, Bretaň), Španělska (Katalánsko) a Velké Británie (východní Anglie).
V některých členských státech dochází k omezování počtu chovů, ale zbývající chovy mají tendenci
zvyšovat počty zvířat a svou produkci.

Na základě údajů poskytnutými členskými státy v období 2009–2011 jsou v tabulce 1.2 uvedeny
informace o počtech hospodářství uvedených v oddílu 6.6, Přílohy I, Směrnice.

Tabulka 1.2: Přehled chovů, které vyžadují povolení podle kategorií činností v Příloze I směrnice
2010/75/EU (referenční období 2012–2013)

Členský stát Celkově Drůbež 6.6 (a) Prasata 6.6 (b) Prasnice 6.6 (c)

Belgie 859 448 366 35
Vlámský region 792 415 344 33
Valonský region 67 43 22 2
Bulharsko 93 49 23 21
Česká republika 428 238 140 50
Dánsko 1 245 NI NI NI
Estonsko 53 7 46 0
Francie 3 189 2 515 589 85
Finsko 229 131 68 30
Irsko 206 96 100 10
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Členský stát Celkově Drůbež 6.6 (a) Prasata 6.6 (b) Prasnice 6.6 (c)

Itálie 1 812 892 800 120
Kypr 50 20 30 NI
Litva 75 34 41 NI
Lotyšsko 38 7 28 3
Lucembursko 8 NI 8 NI
Maďarsko 581 241 246 94
Malta NI NI NI NI
Německo 2 682 1 465 931 286
Nizozemsko 2 174 968 903 303
Polsko 820 675 96 49
Portugalsko 152 112 36 4
Rakousko 27 22 3 2
Rumunsko 392 254 125 13
Řecko 55 46 3 6
Slovensko 141 88 46 7
Slovinsko 30 23 6 1
Španělsko 2 918 544 1 685 689
Švédsko 255 146 98 11
Velká Británie 1 506 1 299 163 44
EU-27 20 018 11 575 6 580 1 863
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [607]

1.2 Oblast chovu drůbeže v Evropě

Většina z drůbežích chovů je součástí výrobního řetězce na produkci vajec nebo kuřecích brojlerů.
Poměrně malé množství chovů produkuje krůty (na maso) a kachny (na maso, játra foie gras
nebo vejce). Hodnota vyprodukovaných vajec a drůbežích produktů v roce 2012 v EU-27 dosáhla
30 748 milionů eur [7].

Kapitoly 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 se stručně věnují popisu odvětví drůbeže v Evropě s důrazem
na produkci kuřat. Detailnější statická data lze najít ve výročních zprávách Evropské komise
(Generální ředitelství pro zemědělství a Eurostat). Údaje o produkci drůbeže se liší podle druhu
a plemene drůbeže a také v závislosti na požadavcích trhu jednotlivých členských států. Plemena
drůbeže se volí v závislosti na schopnosti snášet vejce nebo růstovém potenciálu.

V tabulce 1.3 jsou uvedena typická data pro chov některých druhů drůbeže v oblasti působnosti
směrnice.
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Tabulka 1.3: Typická data pro chov drůbeže

Kategorie drůbeže
Produkční cyklus Živá hmotnost Hustota naskladnění

(dny) (kg) (kg/m2)

Nosnice 350–450 1,10–2,00 12–36
Standardní brojler 33–42 1,50–2,60 do 39 (1)
Těžký brojler 45–63 2,20–3,30 do 39 (1)
Krocan 84–150 10,00–21,00 58–75
Krůta 63–120 3,50–15,00 52–75
Pekingská kachna 48–56 2,80–3,75 20–55
Pižmovka velká (mix) 70–85 (2) 3,65–4,00 51–63 (3)
Perlička 76–80 1,63–1,78 24–30 (4)
(1) Požadavky jsou určeny Směrnicí Komise 2007/42/ES.
(2) Spodní hranice je určena pro samice, horní hranice je určena pro samce.
(3) Hodnoty jsou vypočteny z dat (2009) poskytnutých v [418].
(4) Hodnoty jsou vypočteny z dat poskytnutých v [328].
Zdroj: [328, 383, 418, 500, 633]

1.2.1 Produkce a spotřeba vajec

Evropa je druhým největším producentem vajec na světě, tvoří 10% celosvětové produkce. Nabídka
a poptávka produkce vajec v EU-27 za období 2010–2013 je uvedena v tabulce 1.4.

Tabulka 1.4: Nabídka a poptávka celkové produkce vajec v EU-27 v letech 2010–2013

2010 2011 2012 2013

Hrubá domácí produkce (1 000 t) 7 297 7 303 7 271 7 333
Dovoz (1 000 t) 33 20 35 20
Export (1 000 t) do nečlenských států 182 217 185 215
Domácí spotřeba (1 000 t), z toho: 6 885 7 105 7 121 7 138
– Vejce k líhnutí 880 874 1 007 812
– Vejce konzumní (pro lidskou spotřebu) 6 005 6 231 6 114 6 326
Lidská spotřeba (kg/osoba/rok) 12,6 12,5 12,2 12,6
Zdroj: [673]

Spotřeba vajec na obyvatele se v jednotlivých členských státech příliš nelišila. Z údajů za rok 2007
se průměrná spotřeba pohybuje od 8,5 kg na osobu v Portugalsku, po 18 kg na osobu ve Španěl-
sku [1].

Všechny členské státy se podílí na produkci konzumních vajec. Největším producentem vajec
v roce 2012 byla Francie (856 kt), Španělsko (862 kt), Itálie (698 kt) a Německo (826 kt). Hlavním
vývozcem vajec do nečlenských států v roce 2011 bylo Nizozemsko s 53 % z celkového exportu
EU-27, Německo (13,1 %), Polsko (10,6 %), Španělsko (6,8 %) a Francie (5,9 %).

V tabulce 1.5 jsou uvedeny celkové počty nosnic v členských státech v letech 2012 a 2013
a celková produkce vajec za rok 2013.
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Tabulka 1.5: Počty nosnic a celková produkce vajec v členských státech EU-27

Počet nosnic (tis.) (1) Celkový počet vajec (1 000 t)
Členský stát 2012 2013 Rozdíl (%) 2013

Belgie 9 190 8 442 -8,1 163
Bulharsko 3 859 3 995 3,5 78
Česká republika 5 081 5 563 9,5 73
Dánsko 3 429 3 304 -3,6 78
Estonsko 741 998 34,7 11
Francie 45 945 47 041 2,4 918
Finsko 4 031 4 151 3,0 67
Irsko 2 764 2 827 2,3 46
Itálie 61 226 60 312 -1,5 691
Kypr 435 427 -1,8 8
Litva 2 430 2 479 2,0 51
Lotyšsko 2 193 2 665 21,5 41
Lucembursko NI 103 NI (2)
Maďarsko 5 939 5 671 -4,5 165
Malta NI NI NI 5
Německo 47 334 49 903 5,4 847
Nizozemsko 29 570 32 924 11,3 704
Polsko 35 309 37 649 6,6 637
Portugalsko 4 857 7 235 49,0 127
Rakousko 5 902 5 962 1,0 99
Rumunsko 6 520 6 589 1,1 301
Řecko NI 3 791 NI 100
Slovensko 3 586 2 582 -20,5 76
Slovinsko 1 466 1 467 0,1 21
Španělsko 38 350 38 409 0,2 862
Švédsko 7 009 7 053 0,6 104
Velká Británie 35 857 36 626 2,1 711
EU-27 363 024 378 437 4,2 6 982
(1) Data byla získána na základě čl. 31 Nařízení komise (ES) 589/2008.
(2) Zahrnuto v datech Belgie.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [673]

Od 1. ledna 2012 byl zakázán chov nosnic v konvenčních klecích a chovatelé museli přejít na chov
v obohacených klecích nebo v alternativních systémech ustájení. Přechod na nové techniky v sou-
ladu se Směrnicí Rady 1999/74/ES, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic,
čelil obtížím. V Evropě bylo v roce 2008 chováno v konvenčních klecových systémech 278 milionů
nosnic, z toho pouze asi 7 % bylo chováno v obohacených klecích. Nicméně 57 % občanů EU bylo
připraveno zaplatit vyšší cenu za vejce z chovů šetrným k welfare zvířat [20].
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V severní Evropě si produkce vajec v chovech bez klecí získala popularitu koncem 90. let. Ra-
kousko na konci roku 2008 zakázalo konvenční klece a od roku 2020 budou zakázány i obohacené
klece, zatímco Německo zakázalo konvenční klece koncem roku 2009. Ve Švédsku se přestaly
používat konvenční klece koncem roku 2008 a v současné době jsou povoleny pouze klece oboha-
cené [5].

Výrobní řetězec produkce vajec je sledem různých činností, každá z nich představuje jeden
krok v odchovu nebo produkci (viz obrázek 1.2 [24]). Každý z kroků, reprodukce, líhnutí, chov
a snáška vajec, se zpravidla koná na jinémmístě tak, aby se zabránilo šíření nemocí. Některé chovy,
zejména ty větší, ve své produkci často zahrnují třídění a balení vajec, po čemž následuje dodání
přímo na maloobchodní (nebo velkoobchodní) trh.

Obrázek 1.2: Příklad výrobního řetězce v oblasti produkce vajec

Ostatní odvětví produkce vajec (zejména kachních) zastupují ve srovnání s odvětvím produkce
slepičích vajec jen velmi malou část chovné činnosti. O struktuře, postavení a rozvoji těchto
odvětví není dostupné velké množství informací.
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1.2.2 Produkce a spotřeba drůbežího masa

Tabulka 1.6 prezentuje nabídku a poptávku drůbežího masa v EU-27 v letech 2011 až 2013.

Tabulka 1.6: Nabídka a poptávka produkce drůbežího masa (v jatečné hmotnosti) v EU-27 v období
2011–2013

1 000 t (1)

2011 2012 2013

Hrubá domácí produkce 13 205 13 474 13 718
Import – živá zvířata 1,0 1,2 1,1
Export – živá zvířata 7,7 9,3 9,4
Celková výroba 13 198 13 466 13 710
Import 819 840 787
Export do nečlenských státu 1 288 1 323 1 311
Domácí spotřeba 12 792 12 982 13 187
Hrubá spotřeba (kg/osoba/rok) 23,9 23,7 NI
(1) Jatečná hmotnost.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [673]

Nejvyšší spotřebu drůbežího masa na osobu zaznamenal v roce 2009 Kypr (45 kg). Portugal-
sko a Řecko zaznamenaly roční spotřebu drůbežího masa průměrně cca 34 kg, respektive 30 kg
na osobu [1].

Podle jiného průzkumu byla v roce 2012 v EU-27 celková produkce drůbežího masa 12,9 mi-
lionu tun. Ve srovnání s rokem 2007 se jedná o 14% nárůst. Hlavním drůbežím masem je maso
kuřecí s celkovou produkcí 9,9 milionu tun v roce 2012. Existuje sedm předních producentů kuře-
cího masa, z nichž každý produkuje více než 0,7 milionu tun: Velká Británie, Polsko, Německo,
Francie, Španělsko, Itálie a Nizozemsko. Tyto země představují 76 % produkce drůbežího masa
v EU. Kromě brojlerů jsou důležitými dílčími segmenty také krůty a kachny. Celková produkce
krůtího masa v EU-27 v roce 2012 činila 1,9 milionu tun. Hlavními producenty krůtího masa
jsou Francie, Německo, Polsko, Itálie a Velká Británie se společným podílem 81 % na produkci
celé EU. Celková produkce kachního masa v EU-27 činila 0,5 milionu tun. Ze všech zemí EU je
Francie zdaleka největším producentem kachního masa s téměř polovinou celkové produkce EU,
následuje Maďarsko a Německo. Tyto tři země mají společný podíl 74 % na celkové produkci
EU. Další drůbeží chovanou na maso jsou perličky a husy. Tabulka 1.7 poskytuje přehled celkové
produkce drůbežího masa, rozdělené na brojlery, krocany, kachny a ostatní drůbež, v členských
státech EU-27.
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Tabulka 1.7: Produkce drůbežího masa v EU-27 (v tisících tun jatečné hmotnosti) v roce 2012

Členský stát Brojleři Krůty Kachny Ostatní
drůbež
(1)

Drůbež
celkem

Celkem
z EU-27
(%)

Belgie 246 3 0 1 250 1,9
Bulharsko 78 0 21,7 5 105 0,8
Česká republika 158 8 4,8 1 172 1,3
Dánsko 175 0 0 5 180 1,4
Estonsko 14 0 0 2 16 0,1
Francie 1 080 415 235,8 118 1 849 14,3
Finsko 99 8 0 0 107 0,8
Irsko 116 9 4,2 0 129 1,0
Itálie 817 286 14 144 1 261 9,8
Kypr 27 1 0 1 29 0,2
Litva 77 0 0,3 3 80 0,6
Lotyšsko 24 0 0 0 24 0,2
Lucembursko (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Maďarsko 280 95 69,6 43 488 3,8
Malta 4 0 0 0 4 0,0
Německo 1 150 387 63,6 75 1 676 13,0
Nizozemsko 738 27 17 28 810 6,3
Polsko 1 325 290 17 0 1 632 12,7
Portugalsko 258 39 8,5 19 324 2,5
Rakousko 91 25 0,1 14 130 1,0
Rumunsko 340 10 0 0 350 2,7
Řecko 160 3 0,2 17 180 1,4
Slovensko 68 14 0,4 4 86 0,7
Slovinsko 55 7 0 0 62 0,5
Španělsko 1 063 111 6,0 71 1 251 9,7
Švédsko 80 4 0 2 86 0,7
Velká Británie 1 400 177 33 0 1 610 12,5
EU-27 9 923 1 919 496 553 12 891 100,0
(1) Vzorec: ostatní drůbež = drůbež celkem - (brojleři + krůty + kachny).
(2) Zahrnuto v datech Belgie.
Zdroj: [588]
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Tabulka 1.8 poskytuje přehled o celkovém počtu vylíhnutých kuřat v letech 2012 a 2013.

Tabulka 1.8: Počet užitkových kmenů kuřat vylíhnutých (tis. ks) v členských státech EU-27

Členský stát 2012 2013 Rozdíl (%)

Belgie 120 918 128 607 6,3
Bulharsko 45 852 42 450 -7,4
Česká republika 130 429 120 547 -7,4
Dánsko NI NI NI
Estonsko NI NI NI
Francie 884 907 888 577 0,4
Finsko 64 203 66 193 3,1
Irsko 73 275 71 816 -2,0
Itálie 515 802 522 182 1,2
Kypr 12 735 10 985 -13,7
Litva 46 276 48 419 4,6
Lotyšsko 15 966 17 289 8,3
Maďarsko 143 886 144 244 0,2
Malta NI NI NI
Německo 738 396 741 093 0,4
Nizozemsko 387 257 403 161 4,1
Polsko 729 435 809 964 11,0
Portugalsko 204 113 204 964 0,4
Rakousko 69 933 68 851 -1,5
Rumunsko 257 733 242 256 6,0
Řecko NI NI NI
Slovensko 49 023 58 191 18,7
Slovinsko 2 311 1 964 -15,0
Španělsko 616 240 612 174 -0,6
Švédsko NI NI NI
Velká Británie 916 438 946 234 3,2
EU-27 6 025 130 6 150 160 2,1
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [673]

Produkce brojlerů je hlavním dílčím sektorem výrobního řetězce drůbežího masa. Kroky ve vý-
robním řetězci produkce brojlerů jsou ukázány na obrázku 1.3. Většina produkce drůbežího masa
probíhá na podlahách s podestýlkou a je založena na systému all-in, all-out. V Evropě jsou běžné
chovy s více než 40 000 ap pro drůbež. V chovech brojlerů se běžně využívá rychle rostoucích
genotypů, které dosahují cílové živé hmotnosti 2–2,5 kg přibližně za 5 až 6 týdnů, následně jsou
brojleři převezeni na jatka.
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Obrázek 1.3: Příklad výrobního řetězce v sektoru produkce brojlerů

1.2.2.1 Alternativní produkce drůbežího masa

V mnoha zemích EU si získává stále větší pozornost alternativní produkce brojlerů, která může
používat pomaleji rostoucí genotypy. Drůbeží maso z těchto šlechtitelských programů je prémi-
ovým produktem a zemědělci a zpracovatelé jej nabízejí za vyšší tržní cenu, aby kompenzovali
vyšší výrobní náklady. Podmínky a pravidla alternativní produkce brojlerů v EU jsou upraveny
Nařízením komise (ES) č. 543/2008, ve kterém jsou popsány obchodní podmínky. Produkce broj-
lerů z ekologických chovů je upravena Nařízením komise (ES) č. 834/2007, zahrnující požadavky
na používání organických krmiv. Všechny tyto požadavky jsou shrnuty v tabulce 1.9.

Tabulka 1.9:Obchodní podmínky pro produkci alternativních brojlerů podleNařízení komise (ES) 543/2008
a 834/2007

Produkční systém Maximální
věk (dny)

Maximální vnitřní
hustota (ks/m2)

Přístup k venkovnímu
výběhu

Extenzivní vnitřní chov 56 15 Ne
Volný výběh 56 13 Ano, 1m2 na kus
Tradiční volný výběh 81 12 Ano, 2 m2 na kus
Volný výběh, úplná svoboda 81 12 Ano, 2 m2 na kus
Ekologická produkce 70 až 81 10 Ano, 2 m2 na kus
Zdroj: [588]

Chovů s volným výběhem nebo ekologickou produkcí je málo. Výjimkou je Francie, kde se
do alternativní produkce brojlerů zapojil vysoký počet chovů. Největším producentem v oblasti
ekologické produkce je Francie a Velká Británie. V chovech s volným výběhem mají brojleři
přístup do venkovních prostor minimálně polovinu jejich života. Příkladem takového chovu je
značka „Label Rouge“ ve Francii, s následujícími parametry: pomalu rostoucí plemena, nízká
hustota drůbeže uvnitř chovů a přístup k venkovním prostorům. Cca 12 % všech brojlerů ve Francii
má přístup k venkovnímu výběhu.

Takzvaný segmentmeziproduktů nebo produkce certifikovaných brojlerůmá svou pozici na trhu
mezi běžným chovem brojlerů a organickou produkcí. Certifikovaní brojleři jsou pomalu rostoucí
brojleři, kteří jsou chováni, dokud jim není nejméně 56 dní. Certifikovaní brojleři jsou chováni
ve Francii („Certifié“), Velké Británii („Freedom Food“) a Nizozemsku (jedna hvězda v rámci
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„Better Life Certificate“). Zmíněné země mají hlavní zastoupení v tomto odvětví chovu, ale i v Ně-
mecku se nacházejí společnosti, které začaly s produkcí certifikovaných brojlerů. Očekává se, že
tento typ produkce v následujících letech dále poroste.

Neexistují žádná statistická data o počtech alternativních chovů brojlerů v EU. Odhaduje se,
že podíl alternativních chovů brojlerů na trhu je 5–10 %, včetně trhu s brojlery v ekologických
chovech a chovech s volným výběhem, tak jak jsou definovány v nařízeních a směrnicích EU,
stejně tak i počty chovů drůbeže „ve výběhu“ v zemích jižní Evropy a privátních značek, jako jsou
„Label Rouge“ ve Francii, „Freedom Food“ ve Velké Británii a počty středně rozsáhlých chovů
v Nizozemsku [588].

Podobné druhy hospodářství jako u brojlerů jsou rovněž definovány v Nařízeních komise (ES)
č. 543/2008 a č. 834/2007 pro všechny druhy drůbeže určené k produkci masa, jako jsou krůty,
kachny, perličky a husy.

1.2.3 Ekonomika oblasti chovu drůbeže

Většina chovů drůbeže jsou rodinné podniky. Některé z chovů patří k velkým integrovaným spo-
lečnostem, které vykonávají všechny činnosti výrobní linky od produkce (líhnutí, chov, porážka,
převoz) po maloobchod včetně dodávek krmiv pro zvířata. Čistá marže drůbežářských podniků
se liší v každém členském státě a závisí na výrobních nákladech a prodejní ceně. Výrobní náklady
mohou zahrnovat:

• náklady na slepice (produkce masa) a kuřata (cena mladých nosnic v 16-20 týdnech stáří,
nižší příjmy z nosnic na konci snášky);

• náklady na krmení během růstu nebo období snášky;

• proměnné náklady (náklady na vodu, podestýlku, veterináře, energie, úklid a dezinfekci);

• náklady spojené s nakládáním s hnojem;

• náklady na pracovní sílu;

• náklady spojené s hospodářstvím (údržba zařízení a budov, odpisy, úroky);

• obecné náklady.

Hrubý příjem hospodářství závisí na počtu vajec nebo hmotnosti živé váhy, které lze prodat,
a cenách, které zemědělec obdrží (včetně ceny nosnic na konci snášky). Ceny drůbežích produktů
na trhu nejsou pevně stanoveny a dochází k jejich kolísání. V některých členských státech (např.
ve Francii, Německu, Velké Británii a Itálii) mají zemědělci a odběratelé uzavřeny smlouvy,
aby došlo k snížení cenových výkyvů. Tento trh je ovlivňován dynamikou a strukturou velkých
potravinářských maloobchodních prodejců, kteří jsou hlavním odbytištěm pro drůbeží produkty,
a jsou tedy zodpovědní za většinu ročního obratu drůbežích výrobků.

1.2.3.1 Ekonomika oblasti produkce vajec

Sektor nosnic se musel vypořádat s náklady spojené s implementací Směrnice Rady 1999/74/ES,
protože producenti vajecmuseli od 1. ledna 2012 přejít z konvenčních klecí na klece obohacené nebo
na alternativní systém chovu. Zvýšení prostoru na kus v obohacených klecích nebo v systémech
bez klecí znamenají pro drůbežárny další náklady na investice do ustájení a vybavení.

Výrobní náklady v různých systémech ustájení nosnic v Evropě jsou uvedeny v tabulce 1.10.
Náklady byly vypočteny na základě rozsáhlé studie o konkurenceschopnosti průmyslu produkce
vajec v EU spolu se základními předpoklady pro technickou výkonnost (produkce vajec, úmrtnost
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a denní příjem krmiva), náklady na pracovní sílu a náklady na investice. Pro srovnání se situací
před rokem 2012 jsou v tabulce také uvedeny konvenční klece.

Z výsledků této studie byly vypočteny průměrné výrobní náklady v EU na vejce vyprodukované
v obohacených klecových systémech o 7 % vyšší a výrobní náklady vajec vyprodukovaných
v systému voliér o 22 % vyšší v porovnání s konvenčními klecemi poskytujícími plochu 550 cm2

na nosnici. Z tohoto vyplývá, že aby se příjem producenta udržoval na konstantní úrovni, musí být
tržní cena vyšší. V souvislosti s tím je potřeba také zmínit, že ostatní alternativní systémy ustájení
jako volný výběh a ekologické ustájení mají ještě vyšší výrobní náklady než v případě obohacených
klecí a voliér. Vejce vyprodukovaná v těchto systémech musí přinést ještě větší provizi z trhu tak,
aby producentovi kompenzovala dodatečné náklady [392].

Spotřebitelé však vnímají vejce z volného chovu a z ekologických chovů velmi pozitivně – tato
poptávka může udržet vyšší tržní ceny [5].

Tabulka 1.10: Porovnání výrobních nákladů chovných systémů pro nosnice na Evropské úrovni

Konvenční klece (1) Obohacené klece Voliéry

Produkční parametry a hlavní předpoklady nákladů
Doba snášky (dny) 400 400 392
Vejce na nosnici 340 340 326
Úmrtnost (%) 7 7 9
Denní spotřeba krmiva na nosnici (g) 111 111 123
Počet ptáků na pracovníka 60 000 55 000 40 000
Hustota naskladnění (ks/m2) 35 27 18
Plocha budovy (m2) 1 909 2 237 2 414
Náklady na ustájení (EUR/ks) 6,05 7,73 11,47
Investice do vybavení (EUR/ks) 6,5 10,60 9,00
Další investice do vybavení (EUR/ks) 2,7 2,95 4,5
Výrobní náklady na chované nosnice (EUR/ks)
Kuřice v 17. týdnu 3,30 3,30 3,70
Náklady na krmivo 10,29 10,29 11,07
Ostatní proměnlivé náklady 1,29 1,51 1,39
Ustájení 1,91 2,75 3,08
Práce 0,99 1,10 1,51
Obecné náklady 0,37 0,41 0,51
Příjmy z nosnic na konci snášky 0,27 0,27 0,26
Celkové náklady 17,89 19,10 20,99
Celkové náklady na vejce 0,052 6 0,056 2 0,064 4
Celkové náklady na kg vajec 0,85 0,91 1,04
Rozdíl (%) (2) NR 7 22
(1) Konvenční klece byly zakázány 1. ledna 2012.
(2) Výpočet na základě plochy 500 cm2 na nosnici v konvenčních klecích.
Poznámka: NR = nerelevantní.
Zdroj: [392]
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Ze stejné studie byly vypočteny data o nákladech na produkci vajec (v konvenčních klecích) v roce
2010 v několika zemích EU, které jsou uvedeny v tabulce 1.11 tak, aby bylo možné porovnat
vzniklé náklady na úrovni EU. Rozdíly jsou hlavně způsobeny rozdíly v nákladech na krmiva,
mladé nosnice (kuřice), ustájení a zpracování (likvidaci) hnoje. Producenti vajec ve většině zemí
dostávají příspěvek na utracené nosnice, výjimkou je Dánsko, kde producent vajec musí platit
za asanaci. Ve Španělsku a Polsku je poskytován příspěvek za likvidaci hnoje.

Tabulka 1.11: Ceny, technická výkonnost a výrobní náklady produkce vajec ve vybraných zemích EU
v roce 2010

NL FR ES IT UK PL DK EU

Ceny a technická výkonnost
Cena krmiva (EUR/100 kg) 22,0 23,0 23,5 24,0 24,8 23,5 21,8 23,2
Cena kuřic v 20. týdnu (EUR/ks) 3,57 3,84 3,89 3,85 4,38 3,49 4,70 3,96
Doba snášky (dny) 420 369 410 392 392 400 389 396
Počet vajec na nosnici 363 322 345 330 340 332 343 339
Hmotnost vejce (g) 61,4 62,3 64,0 63,0 62,5 63,0 61,6 62,5
Poměr konverze krmiva 2,01 2,13 2,07 2,02 2,15 2,12 1,99 2,07
Úmrtnost (%) 8,0 5,0 7,0 8,0 6,0 7,0 5,0 6,6
Výrobní náklady (EUR cent/kg vajec)
Cena nosnice v 20. týdnu 16,0 19,2 17,6 18,5 20,6 16,7 22,2 18,7
Krmivo 44,2 49,0 48,6 48,5 53,2 49,8 43,3 48,1
Ostatní proměnlivé náklady 6,5 5,5 4,8 6,5 6,5 4,7 7,0 5,9
Práce 4,5 4,0 3,2 3,8 3,2 2,2 4,7 3,7
Ustájení 8,0 7,0 5,7 7,5 6,1 5,5 8,3 6,9
Ostatní 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,0
Zpracování hnoje 2,6 0,0 -0,2 1,7 0,0 -0,3 1,5 0,7
Příspěvek na utracené nosnice -1,1 -1,1 -1,7 -1,5 -1,9 -1,3 1,2 -1,0
Celkové výrobní náklady 82,0 84,5 79,0 85,9 88,8 78,2 89,3 84,0
Zdroj: [392]

Další příklad rozdělení výrobních nákladů v různých systémech chovů pro produkci vajec je uve-
den v tabulce 1.12, kde jsou uvedeny národní průměry Francie za rok 2011. Výrobní náklady
byly odvozeny podle technické výkonnosti hospodářství s přihlédnutím k investičním a finančním
nákladům, jakož i nákladům na krmivo, kuřice, práci a ostatní náklady.
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Tabulka 1.12: Průměrné údaje o výkonu a výrobní náklady na produkci vajec ve Francii za rok 2011

Obohacené
klece

Volný
výběh (2)

Ekologický
chov

Hala

Technická výkonnost
Hustota naskladnění
(ks/m2 užitné plochy) (1) 8,29 6,41 9,00

Doba snášky (dny) 380,3 347,4 353,2 363,1
Doba vyskladnění (dny) 22,04 27,10 27,30 NI
Úmrtnost (%) 5,89 7,45 6,96 8,12
Počet vajec na nosnici 314,9 284,7 291,6 299,2
Hmotnost vajec na nosnici (kg) 20,17 16,98 17,46 18,58
Poměr konverze krmiva
(kg krmiva/100 kg vajec) 2,18 2,57 2,49 2,35

Výrobní náklady (EUR/nosnice)
Náklady na krmivo 11,27 12,29 22,89 11,97
Náklady na práci 0,73 3,05 3,81 1,83
Náklady na kuřice 3,18 3,27 4,82 3,13
Investiční, finanční a ostatní fixní náklady 3,35 3,71 4,82 3,70
Proměnlivé náklady (voda, elektřina, úklid
a dezinfekce atd.) 0,71 0,83 0,90 0,84

Celkové výrobní náklady 19,24 23,15 37,24 21,47
Celkové výrobní náklady (EUR/100 vajec) 6,11 8,13 12,79 7,17
(1) 750 cm2/ks
(2) Francouzská značka „Label Rouge“.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [417]
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Vývoj průměrné týdenní ceny vajec třídy A v EU je znázorněn na obrázku 1.4 [698], zatímco
na obrázku 1.5 [673] je uvedena roční průměrná tržní cena vajec v členských státech.

Obrázek 1.4: Vývoj průměrné týdenní ceny vajec třídy A v EU v období 2009 až 2014

Obrázek 1.5: Tržní ceny vajec z klecových chovů (průměr pro kategorie L a M) za období 2011 až 2013
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1.2.3.2 Ekonomika produkce drůbežího masa

Příklad výrobních nákladů v oblasti produkce drůbežího masa je v tabulce 1.13, kde jsou uvedeny
národní průměry Francie v roce 2009. Ve výpočtech jsou zahrnuty investiční náklady, náklady
na krmení, fixní náklady (kuřata, finanční výdaje, voda atd.) a proměnné náklady (vytápění,
elektřina atd.) na plně vybavené ustájení.

Tabulka 1.13: Průměrné údaje o výkonu a výrobní náklady na produkci vajec ve Francii za rok 2009

Parametr
Brojleři

Standardní
Těžcí

„Certifikovaní“ „Značka“

Hustota naskladnění (ks/m2) 22,8 17,9 11,0
Výrobní cykly za rok 6,51 4,88 3,27
Věk při porážce (dny) 37,7 58,5 87,6
Živá hmotnost při porážce (kg) 1,90 2,22 2,30
Poměr konverze krmiva 1,80 2,16 3,20
Úmrtnost (%) 4,18 2,64 3,60
Výrobní náklady (EUR/kg živé váhy) 0,831 0,938 1,607

Parametr
Krůty Kachny

Perličky
Krocani Krůty Kačeři Kachny

Hustota naskladnění (ks/m2) 7,9 14,9 17,1
Výrobní cykly za rok 2,53 3,44 3,74
Věk při porážce (dny) 120,7 88,0 84,4 70,2 77,2
Živá hmotnost při porážce (kg) 12,90 6,50 4,60 2,50 1,70
Poměr konverze krmiva 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80
Úmrtnost (%) 6,87 4,10 5,50
Výrobní náklady (EUR/kg živé váhy) 1,137 1,271–1,299 1,593
Zdroj: [418]

Pro devět členských států byly vypočteny výrobní náklady brojlerů na úrovni hospodářství na zá-
kladě situace v roce 2011. Dobrým ukazatelem účinnosti produkce jsou průměrná cena krmiva,
cena jednodenních kuřat a průměrná konverze krmiva, tyto ukazatele jsou uvedeny v tabulce 1.14.
Cena krmiv výrazně ovlivňuje celkové výrobní náklady. Cenu krmiv ovlivňuje cena hlavních složek
krmiva, jako jsou zrna (pšenice a kukuřice) a sójová moučka, na světovém trhu. Rozdílné ceny
krmiv v EU jsou způsobeny rozdíly ve struktuře dodavatelských řetězců (integrované vs. neinte-
grované), průměrné velikosti hospodářství, politice výrobců krmných směsí, průměrné přepravní
vzdálenosti a optimální poloze s přístupem k námořním přístavům a vodním cestám pro optimální
přísun surovin pro výrobu krmiv. Chov brojlerů s vyšší konečnou hmotností vede k vyššímu příjmu
krmiva na kg růstu.
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Tabulka 1.14: Ceny, technická výkonnost a výrobní náklady na chov brojlerů ve vybraných zemích EU
v roce 2011

NL DE FR UK IT ES DK PL HU

Ceny a technická výkonnost
Živá hmotnost (kg) 2,20 2,20 1,92 2,30 2,46 2,70 2,10 2,30 2,30
Poměr konverze krmiva 1,67 1,68 1,75 1,75 1,85 1,95 1,65 1,76 1,80
Cena krmiva
(EUR/100 kg) 33,8 34,5 32,8 35,4 40,1 34,6 32,8 34,5 32,0

Jednodenní kuřata
(EUR) 0,306 0,311 0,310 0,367 0,355 0,316 0,317 0,311 0,308

Výrobní náklady (EUR cent/kg živé hmotnosti)
Jednodenní kuřata 14,4 14,7 16,9 16,6 15,1 12,2 15,7 14,1 13,9
Krmivo 56,4 57,9 57,4 61,9 74,1 67,4 54,1 60,7 57,6
Další náklady 8,6 8,6 8,2 7,4 7,5 5,8 9,3 7,2 8,9
Práce 4,4 4,5 4,9 3,1 2,6 2,9 4,6 1,4 2,3
Ustájení 5,4 5,8 6,5 7,0 6,2 5,9 6,5 5,9 8,0
Obecné 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,1 0,8 0,8
Zpracování hnoje 0,9 0,4 0,0 -0,1 NI NI 0,0 -0,1 0,3
Celkové výrobní náklady 91,2 92,9 94,9 96,9 106,5 95,2 91,4 90,2 91,8
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [588]

Údaje uvedené v tabulce výše ukazují, že se zeměEU liší také v některých dalších složkách nákladů.
Ostatní náklady se týkají vytápění, elektřiny, podestýlky, zdraví zvířat a odchytu. Tyto náklady se
mezi zeměmi mírně liší hlavně z důvodu rozdílů v nákladech na vytápění (ceny paliva) a nákladech
na odchyt. Mzdové náklady se v jednotlivých zemích také liší. Práci obvykle provádí zemědělec
sám. Rozdíly v nákladech na ustájení (chov drůbeže a sklady) mezi zeměmi jsou způsobeny
rozdílnými investicemi do chovu drůbeže, úrokovými sazbami a rozdílnou hustotou naskladnění.
Obecné náklady se vztahují k pojištění hospodářství, vedení účetnictví, poradenství, komunikaci
a dopravě. V některých zemích vznikají zemědělcům náklady spojené se zpracováním hnoje.
V Nizozemsku, Německu a Maďarsku musí zemědělci platit za udržitelné nakládání (zpracování)
s hnojem (spalování), některé země za spalování platit nemusí, a dokonce některé země, jako jsou
Velká Británie a Polsko, dostávají malý příspěvek.

Ceny drůbežího masa také podléhají fluktuaci. Vývoj průměrné měsíční ceny masa brojlerů
v EU je znázorněn na obrázku 1.6 [10], zatímco na obrázku 1.7 [673] je uvedena roční průměrná
tržní cena masa brojlerů v členských státech.

28 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Všeobecné informace

Poznámka: Údaje odvozené ze systému hlášení cen zavedeného Nařízením Komise (ES) č. 546/2003.

Obrázek 1.6:Vývoj měsíční průměrné prodejní ceny EU na jatkách brojlerů (velkoobchodní cena pro kuřata
třídy A) za období 2006 až 2012

Obrázek 1.7: Tržní ceny brojlerů v období 2011 až 2013
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1.3 Oblast chovu prasat v Evropě

1.3.1 Struktura, trendy a zeměpisné rozložení sektoru chovu prasat v Evropě

Produkce vepřového masa probíhá napříč celou EU v několika typech hospodářstvích se značnými
odchylkami v jednotlivých členských státech. V roce 2012 činila hodnota zemědělských produktů
v oblasti prasat v EU-27 37 785 milionů EUR [7].

Podle „Průzkumu struktury hospodářství“ provedeného všemi členskými státy na základě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 byla v roce 2015 celková populace
prasat v EU-28 148,7 milionu, což zahrnuje 41,7 milionu selat s živou hmotností méně než 20 kg,
12,3 milionu plemenných prasnic zohledňující trvalé stádo vepřů a 60,2 milionu prasat na výkrm
s více než 50 kg [699]. Podrobný rozpis pro EU-28 je uveden v tabulce 1.15.

Tabulka 1.15: Populace prasat v EU-28 v roce 2015

Kategorie prasat Počet (tis. ks)

Celková populace 148 724,2
Selata, < 20 kg 41 704,9
Plemenné prasnice 12 301,8
Březí prasnice 8 411,1
Jalové prasnice 3 888,7
Plemenná prasata (plemenné prasnice + kanci) 12 502,8
20 kg < prasata <50 kg 34 271,1
Prasata na výkrm, ≥ 50 kg 60 245,2
50 kg < prasata na výkrm < 80 kg 27 599,7
80 kg ≤ prasata na výkrm < 110 kg 24 111,9
Prasata na výkrm ≥ 110 kg 8 534,6
Plemenní kanci 201,1
Prvně březí prasnice 1 500
Jalové prasničky 1 490,8
Poznámka: „Jalové prasničky“ a „Prvně březí prasnice“ jsou zahrnuty i „Prasatech na výkrm“.
Zdroj: [699]

Trend populace prasat v období 2007–2015 potvrzuje pokles celkového počtu prasat (-7,6 %), klesl
i počet plemenných prasnic (-98,3 %) a stejný pokles je pozorován u prasat na výkrm nad 50 kg
(-6,1 %). Počet selat se snížil od roku 2007 do roku 2015 o přibližně 3,8 % [699].

Celkový počet prasnic představuje výrobní kapacitu. Mezi lety 2008 a 2013 se počet prasnic
snížil o 13,5 %. Ve 13 nejnovějších členských státech bylo snížení výraznější (-20 %) než v EU-15
(-8%). Pokles se týká hospodářství všech velikostí, včetně větších hospodářství s více než 200 pras-
nicemi. Tyto extrémní změny jsou kombinací několika faktorů, které mají různý dopad v závislosti
na struktuře chovu prasat. Obecný pokles se týká všech zemí, ale jedním z hlavních důvodů je
koncentrace, tj. zvětšování velkých hospodářství na úkor nejmenších hospodářství (např. v Bel-
gii, Německu, Estonsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku a Finsku).
Pokles celkového počtu prasnic je však vyvážen zvýšením produktivity [3]. Dalšími důvody zmen-
šování stád prasat v EU jsou vysoké náklady na krmivo během roku 2012 a první poloviny roku
2013 spolu s novými pravidly welfare v oblasti prasnic [7].
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Největšími producenty v EU jsou s dvěma třetinami plemenných prasat Německo, Španělsko,
Francie, Dánsko, Polsko a Nizozemsko [699]. Informace o chovu prasat jsou více vypovídající
na úrovni regionů než států (viz obrázek 1.8 [4]). Nejdůležitější oblast chovu prasat se rozkládá
od Dánska přes severní Německo do Nizozemska a Belgie. Chov prasat je zvláště koncentrován
v regionech Dánska (Region hlavního města, Střední Jutsko a Severní Jutsko). Obzvláště vysoká
koncentrace prasat na km2 byla pozorována v nizozemském regionu Severní Brabantsko a belgickém
regionu Západní Vlámsko, jakožto i v německých regionech západního Dolního Saska (okresy
Cloppenburg a Vechta) a severních částech Porýní-Vestfálska. Poloha chovů prasat je do jisté
míry závislá na snadném přístupu ke krmivu pro zvířata, zejména pak k obilovinám. Některé z
oblastí s vysokou koncentrací chovů prasat se nacházejí v blízkosti mořských přístavů, které lze
využít k dovozu krmiv. Dále rozmístění chovů prasat napříč EU může být spojeno s preferencemi
různých druhů masa spotřebitelů a s doplňkovou povahou různých druhů chovů prasat (chovná
prasata, prasata na výkrm atd.). Existovaly také další oblasti, kde byla hustota relativně vysoká:
Katalánsko, Aragonie a Murcie ve Španělsku, Bretaň v severozápadní Francii, Lombardie v severní
Itálii a Velkopolské vojvodství ve středním Polsku [4, 15].

Chovy prasat se značně liší svou velikostí. Nejnovější údaje shromážděné v rámci „Průzkumu
struktury hospodářství“ o rozložení populace prasat podle velikosti stáda („ostatní prasata“) uka-
zují, že asi tři čtvrtiny ostatních prasat (77,9 %) a téměř polovina prasnic (48,6 %) jsou chovány
v 1,7 % největších hospodářstvích (s více než 400 „ostatními prasaty“). Malé hospodářství (s méně
než 10 ostatními prasaty) v EU chovají 3,8 % „ostatních prasat“ a představují 73,3 % chovů
prasat [4].

Malí chovatelé prasat se většinou nacházejí ve 13 členských státech, které vstoupily do EU
od roku 2004, což vedlo ke snížení velikosti stáda. Podle „Průzkumu struktury hospodářství“
z roku 2010 se ve 13 členských státech celkově chovalo 2,9 % plemenných prasnic, ale pouze
62,9 % z těchto prasnic je v hospodářstvích s nejméně 10 prasnicemi a 41 % ve stádech od 100
do 199 prasnic. Zvířata chovaná v menších provozech s méně než 10 ostatními prasaty jsou důležitá
v Rumunsku (62,8 %), Chorvatsku (45,3 %), Slovinsku (31,4 %), Litvě (28,8 %) a Bulharsku
(25,8 %) [4].

Kromě toho téměř polovina „ostatních prasat“ (41,6 %) je chována ve výkrmech, tj. hospo-
dářství bez prasnic. Velké výkrmy (nejméně 400 „ostatních prasat“) představují více než třetinu
dalších prasat v deseti zemích (Belgie, Dánsko, Německo, Španělsko, Itálie, Lucembursko, Nizo-
zemsko, Finsko, Švédsko a Velká Británie) a odrážejí produkci rozdělenou mezi specializované
chovné hospodářství a výkrmy. Těchto 10 zemí představuje dvě třetiny produkce „ostatních prasat“
a tři čtvrtiny produkce vepřového masa v EU. Ve Francii je rozdělení vyváženo mezi typickými vý-
krmy a velkými chovateli. Velcí chovatelé (nejméně 400 prasat a 100 prasnic) v šesti zemích (Česká
republika, Estonsko, Irsko, Řecko, Kypr a Portugalsko) chovají více než dvě třetiny „ostatních
prasat“. Tito chovatelé představují také polovinu stáda prasnic v EU-28 [4].

Ve Velké Británii je přibližně 40 % z celkového počtu 438 000 plemenných prasnic chováno
venku v rotačních systémech. Tento typ systému není zahrnut ve statistikách hospodářství, které
vyžadují povolení pro intenzivní chov, v tabulce 1.2.

Údaje o měnící se struktuře průměrné velikosti jednotek vztahující se k roku 2010 jsou uvedeny
v tabulce 1.16. Podrobnější údaje o populaci prasat a přesném rozdělení národních stád podle
velikosti lze získat z „Průzkumu struktury hospodářství“.
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Obrázek 1.8: Hustota prasat v regionech (průměr na km2) v roce 2013
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Tabulka 1.16: Populace prasat a měnící se struktura chovů prasat podle třídy velikosti v EU-28 v le-
tech 2005–2010

Podniky (x 1 000) Zvířata (x 1 000) Průměrný počet
zvířat na podnik

Členský stát 2005 2007 2010 2005 2007 2010 2005 2007 2010

Belgie 8 7 6 6 318 6 256 6 430 818 895 1 092
Bulharsko 191 154 82 932 848 670 5 6 8
Česká republika 15 11 4 3 019 2 876 1 908 207 252 477
Dánsko 9 7 5 13 534 13 723 13 173 1 500 1 903 2 598
Estonsko 5 3 2 355 370 389 75 128 251
Francie 42 35 24 14 793 14 283 13 922 353 405 569
Finsko 3 3 2 1 401 1 448 1 367 455 513 657
Chorvatsko NI 106 128 NI 1 575 1 501 NI 15 12
Irsko 1 1 1 1 660 1 606 1 516 1 977 2 007 1 253
Itálie 103 101 26 8 758 9 040 9 331 85 90 356
Kypr 1 1 1 424 458 330 706 619 524
Litva 152 95 63 1 200 956 860 8 10 14
Lotyšsko 39 30 18 430 419 383 11 14 21
Lucembursko 0 0 0 90 83 84 429 463 598
Maďarsko 316 283 183 3 860 3 823 3 208 12 14 18
Malta 0 0 0 73 79 71 523 564 543
Německo 89 79 60 26 858 27 059 27 571 303 341 459
Nizozemsko 10 9 7 11 312 11 663 12 255 1 167 1 342 1 743
Polsko 702 664 388 17 717 18 512 15 244 25 28 39
Portugalsko 83 67 50 1 834 1 799 1 913 22 27 38
Rakousko 52 45 38 3 147 3 235 3 247 60 71 86
Rumunsko 1 753 1 698 1 656 4 936 4 709 5 345 3 3 3
Řecko 45 33 19 1 017 1 112 947 23 33 49
Slovensko 42 40 11 1 005 837 588 24 21 55
Slovinsko 34 32 26 505 544 382 15 17 14
Španělsko 116 108 70 22 777 23 424 24 712 197 217 354
Švédsko 3 2 2 1 811 1 676 1 520 649 732 894
Velká Británie 11 10 10 4 860 4 833 4 443 424 495 445
EU-28 3 822 3 624 2 883 154 626 157 245 153 311 40,5 43,4 53,2
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [7]
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1.3.2 Produkce a spotřeba vepřového masa

EU-27 představuje 22,8 % celosvětové produkce vepřového masa s 22,7 miliony tun jatečné hmot-
nosti z téměř 100 milionů tun vyprodukovaných na celém světě (99 532 328 t) [17]. Pro srovnání,
produkce vepřového masa tvoří více než dvojnásobek produkce hovězího a telecího masa.

Na obrázku 1.9 [16] je zaznamenán nárůst produkce masa v EU-28 od roku 2005. V tomto
období sice došlo k poklesu porážky skotu, ovcí a koz, ale na druhou stranu ve stejném období
došlo k nárůstu porážek prasat a drůbeže.

Obrázek 1.9: Produkce masa dle druhu zvířete (v tunách) v EU-28

V celé EU se liší koncová hmotnost a jatečná hmotnost prasat. Hmotnost významně závisí na době
chovu prasat, množství spotřebovaného krmiva a objemu vyprodukovaného odpadu. Například
v Itálii jsou prasata vykrmována na průměrnou živou hmotnost 156 kg, což znamená jatečnou
hmotnost 112 kg. Druhy produkce prasat v EU jsou:

• „Kontinentální“ prase chované v Německu, Nizozemsku, Rakousku, Belgii a Francii s ja-
tečnou hmotnost okolo 90 kg.

• Britské prase s živou hmotností 90–105 kg a jatečnou hmotností 79 kg. Britské prase je také
chováno i ve Španělsku.

• Dánské prase, druh mezi Kontinentálním a Britským prasetem.

• Italské těžké prase. V Itálii se chovají i standardní prasata [383].

• Iberské prase s živou hmotností 150 kg a 120 kg jatečné hmotnosti [624].

Ne všechna produkce je spotřebována v členských státech. EU jako celek je vývozcem vepřového
masa a jeho dovoz je jen velmi malý (viz tabulka 1.17). Ne každý producent je ale vývozcem.
Dánsko, Nizozemsko, Belgie a Španělsko jsou velkými vývozci, Itálie a Velká Británie jsou dovozci,
zatímco Německo a Francie jsou menšími čistými vývozci [383]. Zásobení EU-27 v letech 2010
až 2013 vepřovým masem je uvedeno v tabulce 1.17.

Roční spotřeba produktů z vepřového masa se pohybuje v průměru kolem 40 kg na osobu, což
je více než součet spotřeby masa z drůbeže, skotu, ovcí a koz. Nejvyšší spotřebu vepřového masa
vykazovalo v roce 2009 Dánsko – 81 kg na osobu. Průměrná spotřeba v Rakousku a Německu
nepřekročila 50 kg na osobu a Velká Británie, Bulharsko a Řecko měli spotřebu pod 30 kg
na osobu [1].
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Tabulka 1.17: Rozvaha produkce vepřového masa (v jatečné hmotnosti) v EU-27 v letech 2010 až 2013

2010 2011 2012 2013

Hrubá domácí produkce (1 000 t) 22 209 22 503 22 026 22 012
Import – živá zvířata (1 000 t) 0,12 0,02 0,02 0,02
Export – živá zvířata (1 000 t) 75,5 66,2 36,6 23,5
Použitelná výroba (1 000 t) 22 133 22 437 21 990 21 989
Import (1 000 t) 22 15 16 15
Export do nečlenských států (1 000 t) 1 839 2 175 2 182 2 177
Domácí spotřeba (1 000 t) 20 316 20 278 19 824 19 827
Spotřeba na osobu (kg/osoba/rok) 40,8 40,7 39,7 NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [673]

Rozdílná konečná hmotnost prasat na konci výkrmového cyklu způsobuje rozdíly napříč Evropskou
Unií v potřebné době pro výkrm. Potřebnou dobu pro výkrm ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
krmivo, management hospodářství a požadavky trhu, který vyžaduje určitou kvalitu masa.

V tabulce 1.18 jsou uvedeny výkonnosti týkající se produkce prasat pro vybrané země Evropské
Unie.

Tabulka 1.18: Přehled výkonnosti týkající se produkce prasat ve vybraných zemích EU

Výkon DK FR DE UK IT NL ES SE ⌀ EU

Odstávčata na prasnici
za rok 27,45 26,16 23,90 22,25 22,64 27,19 23,71 23,19 24,32

Prasata prodaná
na prasnici za rok 25,63 24,70 22,47 21,00 21,69 26,03 21,81 22,11 23,01

Počet vrhů za rok 2,25 2,33 2,30 2,23 2,22 2,38 2,32 2,20 2,28
Míra náhrady prasnice
(%) 53,8 45,4 43,2 48,1 34,0 42,0 52,7 51,3 45,5

Laktační období (dny) 31 25 27 28 27 25 23 34 27
Denní přírůstek
po odstavu (g/den) 460 475 440 492 450 362 285 437 423

Poměr konverze krmiva
odstávčat 1,70 1,69 1,70 1,80 2,02 1,54 1,70 1,97 1,78

Průměrný počet dnů
v dochovu 52 51 51 60 61 51 45 48 53

Hmotnost při přesunu
z dochovu do výkrmu
(kg)

31,40 31,57 29,90 36,60 35,00 25,10 19,00 31,00 30,03

Denní přírůstek prasat
na výkrm (g/den) 898 785 753 819 640 792 643 876 767

Poměr konverze krmiva
prasat na výkrm 2,66 2,85 2,92 2,77 3,68 2,71 2,71 2,83 2,89

Průměrný počet dnů
v produkční části 84 107 119 81 205 116 134 98 116
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Výkon DK FR DE UK IT NL ES SE ⌀ EU

Spotřeba krmiva prasat
na výkrm (kg/prase) 203 243 265 187 483 250 236 242 256

Průměrný energetický
obsah dávky prasat
na výkrm (MJ ME/kg)

13,32 12,80 13,20 12,96 12,70 13,80 NI 12,32 11,83

Úmrtnost prasat
na výkrm (%) 4,10 3,60 3,10 3,20 0,70 2,40 4,80 2,40 3,00

Počet prasat/ap/rok
(výkrmová prasata) 4,06 3,19 2,89 4,13 1,72 2,93 2,59 3,49 3,14

Průměrná živá hmotnost
na jatkách (kg) 107 116 120 103 166 117 105 117 117

Průměrná jatečná
hmotnost při zchlazení
(kg)

81 89 93 78 128 90 79 87 90

Produkce jatečnéhomasa
na prasnici za rok (kg) 2 064 2 189 2 084 1 643 2 781 2 349 1 729 1 924 2 062

Průměrné procento
libové svaloviny (%) 60,2 60,1 56,5 62,0 47,0 56,4 58,0 57,7 58,0

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [415]

V závislosti na konečné jatečné hmotnosti je běžnou praxí kastrace samců selat, aby později
nedocházelo k jejich zápachu. Zatímco se zkoumají alternativy kastrace, probíhá debata o využití
anestetik ve vztahu k výrobním systémům a účinnosti. Například ve Velké Británii je více než 90 %
britských prasat chováno v hospodářstvích, která jsou členem uznávaného systému zabezpečení
jakosti nedovolujícího kastraci samců prasat.

1.3.3 Ekonomika oblasti chovu prasat

Ekonomika evropské produkce prasat je řízena rozhodnutími Společné organizace zemědělských
trhů, pro kterou je klíčová konkurenceschopnost, i když existují malé specializované trhy. Ceny
většinou odrážejí situaci nabídky a poptávky, společná zemědělská politika EU ovlivňuje oblast
prasat pouze nepřímo, a to změnou rostlinné výroby. Krize na trhu se opakují a evropská produkce
prasat má malou podporu z veřejných finančních zdrojů. V současnosti je trend, vedoucí k vyšší
efektivitě, koncentrovat chov do větších zemědělských podniků a specializovaných regionů (úspora
z rozsahu a aglomerace). Efektivita celého výrobního procesu, nejen hospodářství, je důležitá [383].
Ekonomika chovu prasat je také do značné míry ovlivněna dostupností krmiva, snadným přístupem
k přepravě a vhodnými trhy, což vedlo k regionálnímu rozvoji odvětví.

Environmentální omezení a finanční motivace pro lepší obnovu živin v rámci chovu prasat vedly
k propojení produkce a dostupnosti zemědělské půdy k aplikaci hnoje. Hnůj (tuhý nebo kejda) má
pro rostliny výživovou hodnotu, a pokud se používá v souladu s požadavky rostlin, je cenným
hnojivem. Hnůj zapravený do půdy vrací jak hlavní, tak i vedlejší živiny pro rostliny (převážně
dusík a fosfor), které mohou vniknout do podzemních a povrchových vod. Vnikání do vod může
být problémem v oblastech, kde existují obavy z eutrofizace vodních zdrojů a/nebo zvýšení hladin
dusičnanů ve zdrojích pitné vody. V případě dostatečné plochy pro aplikaci hnoje do půdy lze
hnůj příznivě aplikovat bez možného rizika znečištění vod dusičnany. Tam, kde je možná přeprava
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hnoje, je dosažena větší plocha půdy pro aplikaci hnoje, i když s vyššími náklady. V tomto ohledu
existují rozdíly napříč státy.

V Dánsku je populace prasat rozptýlená po celé zemi, a proto má relativně průměrnou hustotu
prasat na obdělávanou půdu. Smíšené systémy chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin,
kterých se využívá v Dánsku a Německu, umožňují využití vyprodukovaného hnoje se sníženým
rizikem pro životní prostředí. Smíšené systémy zemědělství poskytují také výhodu ve snížených
nákladech na krmivo. Naproti tomu v některých členských státech (např. Nizozemsko) je s chovy
hospodářských zvířat spojena jenmalá plocha zemědělské půdy amnožství vyprodukovaného hnoje
je tak velké, že zemědělci platí za jeho likvidaci. V dalších státech má hnůj svou hodnotu, aby jej
zemědělci mohli prodat nebo darovat jiným zemědělcům [204].

Ve Španělsku je celkově velmi malá hustota prasat, avšak v severních autonomních oblastech
(např. Katalánsko) se koncentrují intenzivní chovy prasat a další zemědělské činnosti. Velký důraz
v zemědělství ve Španělsku je kladen na zpracování hnoje, protože spolu s úsporami na minerálních
hnojivech může také zlepšit strukturu a úrodnost většiny španělské půdy a může výrazně přispět
k boji proti dezertifikaci (proměna území v pouště). Tyto příznivé podmínky podporují růst odvětví
chovu prasat, a dokonce i podporují zakládání mezinárodních společností.

Obecně produkce prasat v EU nemá tendenci vykazovat úroveň vertikální integrace zjištěné
v odvětví produkce drůbeže. Například chov a výkrm prasat se často provádí v samostatných
zařízení. V posledních letech došlo k tendenci integrovat přístup s individuální nebo podnikovou
kontrolou dodávek krmiv, produkcí prasat a jatečných kapacit. Objevuje se také trend, kdy chov
a výkrm prasat probíhá na oddělenýchmístech, které mohou být ve vlastnictví jediného producenta.
Nejrozvinutější integrované výrobní systémy se nacházejí v Dánsku a spadají pod vedení Federace
dánských producentů prasat a jatek (Danske Slagterier). Příklady vertikální integrace lze nalézt
také ve Španělsku a Belgii [383].

Existuje mnoho důvodů, proč se zemědělci mohou rozhodnout investovat do environmentálních
technik. K používání určitých environmentálních technik často zemědělce tlačí národní právní
předpisy, ale volbu a funkci výrobních technik mohou ovlivnit také požadavky maloobchodních
prodejců potravin, jako je tomu v případě produkce vajec. Rostoucí pozornost je věnována otázkám
welfare zvířat, jako je používání slámy a přístup k venkovnímu výběhu. Je ale potřebamít na paměti,
že techniky použité na základě právních předpisů v oblasti welfare nejsou vždy ty s nejlepším
dopadem na životní prostředí.

Ve Velké Británii někteří z chovatelů prasat přešli na systém podestýlky ze slámy, aby uspokojili
přání zákazníků zejména z důvodu welfare. Tato změna týkající se zejména volně chovaných za-
prahlých prasnic (Nizozemsko) nakonec vyvolala diskuzi o environmentálních nevýhodách, které
mohou příležitostně vyplynout z některých praktik (např. používání slámy). Ve Velké Británii po-
chází mnoho prasat vykrmených na slámě ze stád prasnic chovaných ve venkovních prostorách,
což je příkladem mezery na trhu s integrovaným dodavatelským řetězcem od výrobce po maloob-
chodníka.

Některé z členských států vypisují krátkodobé veřejné programy, aby motivovali zemědělce
přijmout opatření nebo techniky s cílem snížit emise do životního prostředí. Zemědělci tak mají
přístup k finanční pomoci, aby mohli investovat do zdokonalených technik nakládání s hnojem
(např. finanční podpora pro injektáž tekutého hnoje do půdy ve Finsku) [26, 37, 383].

Finanční návratnost technik nebo kombinací technik souvisí s ekonomickou ziskovostí odvětví
nebo hospodářství, kde ziskovost závisí na výrobních nákladech a příjmech z prodeje. Finanční
výkonnost za rok 2014 spolu s rozdílnými výrobními náklady v EU jsou uvedeny v tabulce
1.19. Vývoj celkových výrobních nákladů na vepřové maso v EU v období 2009–2014 je uveden
v tabulce 1.20. Vývoj tržních cen vepřového masa v EU je znázorněn na obrázku 1.10 [25], zatímco
obrázek 1.11 [673] ukazuje průměrnou roční tržní cenu vepřovéhomasa v členských státech od roku
2010 do roku 2013.
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Tabulka 1.19: Přehled finanční výkonnosti za rok 2014 ve vybraných zemích (v EUR za kg mrtvé hmotnosti
(1))

Rozpis výrobních nákladů BE CZ DK FR DE UK

Krmivo 1,04 0,95 0,91 0,95 0,94 1,05
Ostatní proměnlivé náklady 0,20 0,47 0,26 0,23 0,30 0,27
Celkové proměnlivé náklady 1,23 1,41 1,17 1,19 1,23 1,32
Pracovní síla 0,12 0,11 0,14 0,15 0,15 0,17
Odpisy a finance 0,19 0,14 0,21 0,21 0,22 0,22
Celkové fixní náklady 0,31 0,25 0,35 0,36 0,37 0,38
Celkové výrobní náklady 1,54 1,65 1,52 1,54 1,60 1,72
Rozpis výrobních nákladů IE IT NL ES SE EU

Krmivo 1,17 1,32 0,95 1,04 1,00 1,02
Ostatní proměnlivé náklady 0,26 0,25 0,32 0,20 0,27 0,27
Celkové proměnlivé náklady 1,43 1,57 1,27 1,23 1,26 1,30
Pracovní síla 0,12 0,17 0,16 0,09 0,19 0,15
Odpisy a finance 0,19 0,20 0,20 0,14 0,38 0,21
Celkové fixní náklady 0,31 0,38 0,35 0,23 0,57 0,36
Celkové výrobní náklady 1,74 1,94 1,62 1,47 1,83 1,65
(1) Hodnoty v EUR jsou vypočteny na základě kurzu GBP/EUR = 0,81.
Poznámka: Čísla nemusí být zaokrouhlena.
Zdroj: [382]

Tabulka 1.20: Změny celkových výrobních nákladů v EU za roky 2000-2014 (v EUR za kg mrtvé hmotnosti)

Členský stát 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AT 1,45 1,61 1,68 1,78 1,79 1,65
BE 1,41 1,48 1,61 1,73 1,74 1,56
CZ 1,73 1,85 1,78 1,86 1,84 1,65
DK 1,42 1,41 1,59 1,68 1,68 1,53
FR 1,41 1,42 1,65 1,66 1,71 1,56
DE 1,54 1,52 1,76 1,82 1,82 1,63
UK 1,50 1,68 1,78 1,91 1,89 1,74
IE 1,48 1,52 1,72 1,84 1,93 1,77
IT 1,74 1,79 1,96 1,98 2,01 1,96
NL 1,45 1,42 1,62 1,68 1,77 1,64
ES 1,44 1,42 1,60 1,64 1,64 1,49
SE 1,48 1,72 1,97 2,14 2,08 1,86
EU 1,50 1,57 1,73 1,74 1,74 1,58
Poznámka: Čísla nemusí být zaokrouhlena.
Zdroj: [382]
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Obrázek 1.10: Vývoj týdenních tržních cen vepřového masa (EUR/100 kg mrtvé hmotnosti) v EU-28,
Leden 2009 – Únor 2015

Obrázek 1.11: Tržní ceny vepřového masa
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Evropská komise a členské státy v rámci akcí provádějících Kjótský protokol postupně zavádějí
pravidla, která zavazují průmysl a zemědělce minimalizovat emise skleníkových plynů (GHG).
Ustanovení, která by mohla být zavedena, se mohou v budoucnu stát významným hnacím motorem
a mohou ovlivnit výrobní náklady. Strategie nízkouhlíkové emisní stopy (Low Carbon Transi-
tion Plan) donutil anglický průmysl s vepřovým masem vytvořit akční plán pro skleníkové plyny
(Roadmap and Greenhouse Gas Action Plan).

1.4 Environmentální otázky intenzivního chovu drůbeže nebo prasat

Otázky životního prostředí jsou na programu zemědělství relativně pouze krátkou dobu. Teprve
v 80. letech 20. století se dopad intenzivního chovu hospodářských zvířat na životní prostředí
skutečně stal problémem. Povědomí o důsledcích zemědělské činnosti, jako je nadměrná aplikace
hnoje a jeho dopadu na kvalitu půdy a vody a nepříjemný zápach, se v průběhu let zvyšovalo
důsledkem rostoucí populace ve venkovských oblastech.

Rostoucí obavy ze změny klimatu zaměřily pozornost na emise z celé oblasti živočišné výroby.
Podle FAO je 14,5 % emisí skleníkových plynů produkovaných člověkem spojeno s živočišnou
výrobou [18]. V celosvětovém měřítku větší produkce emisí pochází z fermentačního procesu
ve střevech přežvýkavců a odlesňování v souvislosti s pěstováním krmných plodin než z chovů
prasat a drůbeže.

Podle jiného publikovaného článku přispívá odvětví chovu hospodářských zvířat ze 78 %
k úbytku biologické rozmanitosti, 80% k okyselování půdy a znečišťování ovzduší (emise amoniaku
a dusíku), 81 % ke globálnímu oteplování a 73 % ke znečišťování vody (dusík a fosfor) [523].

Existence chovů hospodářských zvířat v blízkosti chráněných nebo zájmových oblastí (např.
místa zvláštního vědeckého zájmu, divoké zvěře, geologické oblasti nebo citlivé vegetace) může
vést k přísnějším místním, oblastním a/nebo státním právním požadavkům a dalším podmínkám
zlepšení technik. Toto se týká například lokalit EU Natura 2000, které jsou v blízkosti obytných
oblastí nebo v blízkosti hospodářství, kdemůže dojít ke kumulativnímu dopadu prašnosti a zápachu.

Jednou z hlavních výzev v modernizaci produkce drůbeže a prasat je potřeba vyvážit snížení
nebo odstranění znečišťujících účinků na životní prostředí s rostoucími požadavky na welfare
zvířat a současně zachovat ziskový a ekonomicky životaschopný podnik. Bezpečnost potravin
se navíc stala skutečným zájmem vlád a veřejnosti. Evropský zemědělský průmysl musí působit
na globálním potravinářském trhu s technologickým pokrokem, jehož cílem je současně dosáhnout
ekonomické účinnosti, chránit zdraví zvířat a spotřebitelů a chránit životní prostředí.

Zemědělské činnosti v intenzivních chovech drůbeže a prasat mohou potenciálně přispět k řadě
negativních dopadů na životní prostředí (viz také obrázek 1.12 [29]), jako jsou:

• znečištění povrchových a podzemních vod (např. NO−
3 a NH+

4 );
• okyselování (hlavně NH3, H2S, NOX, atd.);
• eutrofizace (N, P);
• znečištění ovzduší, zejména amoniak, N2O, NO, prach (PM10 a PM2,5), bioaerosoly, atd.;
• zvýšení skleníkového efektu (CO2, CH4, N2O, atd.);
• vysoušení (využívání podzemních vod);
• místní rušení (zápach, hluk);
• rozptýlení těžkých kovů, pesticidů a toxických látek;
• šíření patogenů rezistentních na antibiotika;
• zbytky léčiv ve vodách.
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Součet dopadů chovu prasat a drůbeže na životní prostředí by měl zohlednit tok živin a hnoje
v celém výrobním řetězci. Existují i pozitivní vlivy intenzivních chovů hospodářských zvířat
na životní prostředí, např. využití hnoje při anaerobní digesci nebo nahrazení umělých minerálních
hnojiv vyprodukovaným hnojem.

Obrázek 1.12: Ilustrace potenciálně negativních environmentálních aspektů souvisejících s intenzivním
chovem hospodářských zvířat

Klíčový environmentální aspekt intenzivní živočišné výroby souvisí s přirozenými živočišnými
procesy. Zvířata metabolizují krmivo s živinami v krmné plodině. Některé z živin zvířata zadržují,
zatímco zbytek se vylučuje s jejich výkaly. Kvalita, složení, způsob skladování a manipulace
s hnojem jsou hlavními faktory určující úrovně emisí intenzivní živočišné výroby.

Z hlediska životního prostředí v hospodářstvích je důležitá účinnost s jakou prasata přeměňují
krmivo pro zajištění životních funkcí, růst a reprodukci. Požadavky prasat se v různých fázích života
liší (během období chovu, růstu nebo různých fází reprodukčního života). Stalo se zvykem podávat
prasatům krmivo přesahující výživové úrovně požadované zvířaty, aby vždy bylo zajištěno splnění
jejich výživových požadavků. Současně s tím lze pozorovat emise dusíku do životního prostředí,
které jsou částečně způsobeny touto nerovnováhou. Proces spotřeby, využití a ztrát dusíku při
produkci jatečných prasat je docela dobře znám. Účelem řízení výživy jako preventivního opatření
je zlepšit účinnost, s jakou se dusík obsažený v potravě zadržuje v tělesné tkáni (základní situace
viz obrázek 1.13).

Welfare a zdraví zvířat jsou propojeny a měly by se brát v úvahu při posuzování dopadů
chorob [708].
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Poznámka: Zahrnut je také relativní podíl prasnic. Základní situace bez řízení výživy.

Obrázek 1.13: Spotřeba, využití a ztráty dusíku při produkci jatečného prasete s konečnou živou hmot-
ností 108 kg

1.4.1 Emise do ovzduší

Emise do ovzduší a jejich zdroje v intenzivních chovech drůbeže nebo prasat jsou shrnuty v ta-
bulce 1.21.

Tabulka 1.21: Emise do ovzduší z intenzivních chovů drůbeže nebo prasat

Plyn Zdroj

Amoniak (NH3) ustájení zvířat, skladování, zpracování a aplikace hnoje do půdy
Zápach ustájení zvířat, skladování a aplikace hnoje do půdy

Prach (bioaerosoly) ustájení zvířat, mletí a drcení krmiv, skladování krmiv, skladování a aplikace
tuhého hnoje do půdy, topení v budovách a malá spalovací zařízení

Metan (CH4) ustájení zvířat, skladování a zpracování hnoje
Oxid dusný (N2O) ustájení zvířat, skladování, zpracování a aplikace hnoje do půdy

NOX (NO + NO2)
ustájení zvířat, skladování a aplikace hnoje do půdy, topení v budovách
a malá spalovací zařízení

Oxid uhličitý (CO2)
ustájení zvířat, spalování paliv při vytápění a transportu a emise biogenního
CO2 z pole

1.4.2 Emise amoniaku

V živočišné výrobě byla věnována největší pozornost emisím amoniaku, který je považován za vý-
znamnou sloučeninu způsobující okyselování půdy a vody. Dopady následného ukládání amoniaku
v půdě, včetně nepříznivých účinků na vodní ekosystémy v řekách a jezerech a poškození lesů,
plodin a jiné vegetace, mohou být významné. Amoniak také přispívá k eutrofizaci vody a půdy
obohacováním dusíkem s nepříznivými účinky na vodní ekosystémy, ztrátu biologické rozmani-
tosti, atd.

Amoniak dále reaguje s kyselinami v prostředí a vytváří tak (sekundární) částice, které vý-
znamně přispívají k zatížení ovzduší hmotnými částicemi, což pravděpodobně ovlivňuje lidské
zdraví [337]. Amoniak jakožto prekurzor sekundárních částic hraje důležitou roli v přenosu ky-
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selých znečišťujících látek na velké vzdálenosti a má vliv na životní prostředí za hranicí jednot-
livých oblastí [474]. Ženevská úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahující hranice států
z roku 1979 je důležitým opatřením pro celosvětovou ochranu životního prostředí před znečištěním
ovzduší. Na základě úmluvy byl v roce 1999 sjednán Göteborský protokol, jehož cílem je omezení
acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu. V Příloze IX protokolu se nachází opatření pro
kontrolu emisí amoniaku.

V roce 2011 bylo zemědělství zodpovědné za 94 % emisí NH3 v EU-28 [706]. V letech 1990
až 2014 emise NH3 v EU-28 poklesly o 24 %. Z členských států k produkci emisí NH3 nejvíce
(tj. více než 10 %) přispělo Německo, Francie a Itálie [697]. Ve směrnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2284 [700] byl přijat závazek členských států EU snížit emise amoniaku a dalších
látek znečišťujících ovzduší. Intenzivní chovy prasat a drůbeže spadající pod směrnici 2010/75/EU
mají relativně velký podíl na celkových emisích NH3, protože se v nich nachází velký počet zvířat
(cca 20 %).

K emisím dochází ve všech fázích nakládání s hnojem. Amoniakální forma dusíku, obsažená
v exkrementech hospodářských zvířat, je hlavním zdrojem NH3. Amoniak se uvolňuje z hnoje
a šíří se napříč celou zemědělskou budovou, případně je odveden ventilačním systémem. Hladina
uvolněného amoniaku je ovlivněna několika faktory, jako je teplota, míra ventilace, vlhkost, hustota
naskladnění, kvalita podestýlky a složení krmiva (dusíkaté látky). Faktory ovlivňující rychlost šíření
amoniaku v budovách chovu jsou uvedeny v tabulce 1.22. Například v kejdě prasat představuje
močovinová forma dusíku více než 95 % celkového dusíku. Důsledkemmikrobiální aktivity ureázy
lze močovinu rychle přeměnit na těkavý amoniak. Rychlost této přeměny závisí na pH hnoje
a dalších environmentálních parametrech (např. teplotě).

Tabulka 1.22: Přehled procesů a faktorů podílejících se na uvolňování amoniaku z ustájení zvířat

Proces Složky dusíku a jejich výskyt Ovlivňující faktory

Produkce výkalů kyselina močová/močovina (70 %)
+ nestrávené bílkoviny (30 %) Zvířata a krmivo

Rozklad amoniak/amonné ionty ve hnoji
Podmínky při rozkladu hnoje, např. T,
pH, AW, proudění vzduchu u země,
aktivita ureázy

Těkavost amoniak v ovzduší
Podmínky procesu, místní klima,
emisní plocha a doba kontaktu
hnoje/kejdy se vzduchem

Odkliz amoniak v chovné hale Ventilace: T, RH, průtok vzduchu
Emise amoniak v přírodě Čištění vzduchu
Poznámka: T = teplota, pH = kyselost, AW = aktivita vody, RH = relativní vlhkost

Plynný amoniak má ostrý a pronikavý zápach a ve vyšších koncentracích v ustájení chovu může
dráždit oči, hrdlo a sliznice lidí a hospodářských zvířat. V mnoha členských státech jsou prostřed-
nictvím předpisů na pracovišti stanoveny horní limity koncentrace amoniaku v pracovním prostředí.
Obecně platí, že vznik plynných látek v ustájení zvířat také ovlivňuje vnitřní kvalitu ovzduší a může
ovlivnit zdraví zvířat a vytvořit nezdravé pracovní podmínky pro zemědělce.

Průměrné množství emisí amoniaku v EU-27 vyjádřené v kg dusíku na kg vyprodukovaného
vepřového masa se odhaduje na 28 g. Na základě této hodnoty se celkové emise amoniaku v ce-
lém evropském odvětví prasat odhadují na 606 kt dusíku ročně. Průměrné emise amoniaku na kg
drůbežího masa a vajec se odhadují na 20 g, respektive 12 g. Celkové emise amoniaku z produkce
drůbežího masa v EU činí 217 kt N za rok, zatímco celkové emise pro produkci vajec v EU činí
88 kt N za rok. Použitá metodika zohlednila veškeré emise hospodářství související s chovem hos-
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podářských zvířat, jakož i emise spojené s výrobou krmiv a emise způsobené využitím minerálních
hnojiv, pesticidů, energie a půdy pro výrobu krmiv [416].

Data z Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) za rok 2014 ukazují,
že zdaleka největší podíl emisí amoniaku z průmyslových odvětví, na něž se E-PRTR vztahuje,
pochází z intenzivních chovů drůbeže a prasat. Zejména 6 669 registrovaných hospodářství s in-
tenzivním chovem prasat nebo drůbeže s ročními emisemi na 10 t vypustilo do ovzduší celkem
178,4 kt amoniaku, což představuje 83,2 % celkových emisí amoniaku ze všech průmyslových
odvětví, na která se vztahuje E-PRTR (viz obrázek 1.14) [45].

Poznámka: Pokrytí: EU-27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Srbsko; průmyslová odvětví jsou uvedena
v příloze I k E-PRTR, včetně rozmezí kapacity; chovy s emisemi amoniaku většími než 10 t/rok; normální
operace.

Obrázek 1.14: Emise amoniaku do vzduchu dle průmyslových odvětví/činností v Evropě v roce 2014

Skleníkové plyny

Produkce skleníkových plynů má vliv na globální oteplování vlivem jejich schopnosti zachytit
teplo v atmosféře. Metan (CH4) a oxid dusný (N2O) jsou nejdůležitější skleníkové plyny spojené
s chovem zvířat a jejich potenciál globálního oteplování v časovém horizontu 100 let je 25 (CH4)
a 298 (N2O) krát větší než CO2.

Pařížská dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu reguluje emise CH4 a N2O
z živočišné výroby. Cílem EU je snížení emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 respektive
o 40 % do roku 2030 oproti stavu v roce 1990 [701].

Množství vyprodukovaného CH4 specifickým systémem nakládání s hnojem je ovlivněno
anaerobními podmínkami, teplotou systému a retenční dobou organického materiálu v systému.
V případě, že je hnůj skladován nebo zpracováván jako kapalina (v lagunách, nádržích nebo
jímkách), dochází k anaerobnímu rozkladu, při kterém se může uvolňovat značné množství CH4.
Pokud je ale s hnojem nakládáno jako s pevným materiálem (hromady) nebo když je aplikován
na pastviny, má sklon se rozkládat za aerobnějších podmínek a produkuje méně CH4 [659].
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K tvorbě většiny oxidu dusného v živočišné produkci dochází mikrobiologickou přeměnou
dusíku, jedná o se o tři hlavní procesy přeměny: nitrifikace, denitrifikace a autotrofní denitrifi-
kace nitrifikátory. Denitrifikace probíhá za anaerobních podmínek, zatímco o průběhu denitrifikaci
za pomoci nitrifikátorů není mnoho známo, ale předpokládá se, že je podobná denitrifikaci. Při čás-
tečných nebo přechodných anaerobních podmínkách je denitrifikace nedokončená a dochází k pro-
dukci NO a NO2. Průběh denitrifikace je podporován kromě nedostatečné dostupnosti kyslíku také
přítomností zdroje dostupného uhlíku a teplem. Právě závislost na těchto specifických faktorech
pro dané místo způsobuje, že emise N2O jsou poměrně vysoce prostorově a časově rozličné [551].

Půdní mikrobiální procesy (denitrifikační procesy) produkují oxid dusný a plynný dusík (N2),
které jsou pro životní prostředí neškodné. Oba plyny mohou být produkovány rozpadem dusičnanů
v půdě, ať už pocházejí z hnoje, minerálních hnojiv nebo samotné půdy, ale přítomnost hnoje
tento proces podporuje. Samotné ustájení hospodářských zvířat, zejména systémy s podestýlkou,
je dalším zdrojem emisí N2O [570].

Pro přímé emise N2O-N z minerálních/organických hnojiv, zbytků plodin a mineralizovaného
dusíku z důsledku ztráty původního uhlíku v půdě se použije faktor IPCC [550] 0,01 kg N2O-N/kg
N. Emisní faktor IPCC pro nepřímé emise N2O-N je 0,010 kg N2O-N/kg (NH3-N + NOX-N
vypařeného) a 0,007 5 kg N2O/kg vyluhovaného N [500].

Podle výsledků studie kvantifikace emisí skleníkových plynů v odvětví živočišné výroby v EU-
27má průměrně vepřové a drůbežímaso uhlíkovou stopu přibližně 7,5 kg ekvivalentuCO2/kgmasa,
respektive 5,0 kg ekvivalentuCO2/kgmasa. Produkce vajec způsobuje asi 3 kg ekvivalentuCO2/kg
vajec. Celkové emise v EU-27 činí 165,5 a 21×106 tun ekvivalentu CO2 na produkci vepřového
masa, drůbežího masa, respektive vajec. Tato čísla zahrnují veškeré emise v hospodářství spojené
s chovem hospodářských zvířat, včetně emisí souvisejících s výrobou, přepravou a zpracováním
krmiv, jakož i změny ve využívání půdy způsobené pěstováním krmiv [416].

Podíl každého plynu na celkovém toku emisí skleníkových plynů v produkci prasat a drůbeže
je uveden v tabulce 1.23.

Tabulka 1.23: Celkové toky skleníkových plynů v EU-27 v produkci prasat a drůbeže

kg ekvivalentu
CO2/kg

vyprodukovaného
vepřového masa

kg ekvivalentu
CO2/kg

vyprodukovaného
drůbežího masa

kg ekvivalentu
CO2/kg

vyprodukovaných
vajec

CH4 0,74 0,04 0,03
N2O 1,71 1,10 0,77
CO2 související se spotřebou energií 2,00 1,40 0,75
CO2 související s využitím půdy 3,10 2,40 1,33
Celková uhlíková stopa 7,55 4,94 2,88
Zdroj: [416]

Další plyny

Mezi emise dalších plynů souvisejících s chovem hospodářských zvířat je třeba zmínit NOX a N2.
NOX je spojen se spalovacími procesy, zatímco N2 je odvozen od nitrifikačních-denitrifikačních
procesů. Ani jeden z těchto plynů nepředstavuje problém pro životní prostředí.
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Zápach

Zápach je lokálním problém, ale je otázkou, která se s rostoucím hospodářským odvětvím a ros-
toucí obyvatelnou zástavbou budující se v tradičních zemědělských oblastech, čímž se přibližuje
k chovům hospodářských zvířat, stává stále důležitější. Očekává se, že nárůst počtu obyvatel v blíz-
kosti hospodářství povede ke zvýšené pozornosti na uvolňovaný zápach, který může být obtěžující
a může vést ke stížnostem od obyvatel v blízkosti chovů.

Zápach může být emitován stacionárními zdroji, například ze skladovacích zařízení hnoje
a systémů ustájení, a dále během aplikace hnoje do půdy v závislosti na použité technice aplikace.
Dopad zápachu se zvyšuje s velikostí hospodářství. K šíření zápachu přispívá prach emitovaný
z hospodářství.

Zápach je způsobován mikrobiologickou degradací organické hmoty (např. výkaly, moč a kr-
mivo). Zápach je komplexní směs mnoha různých sloučenin, jako jsou sloučeniny síry (např. H2S,
merkaptany), indolické a fenilické sloučeniny těkavých mastných kyselin (např. kyselina octová,
kyselina n-butylová), amoniak a těkavé aminy [270, 511]. Nelze určit hlavní látku v komplexní
směsi pachových sloučenin (např. amoniak nebo sirovodík) [474].

Prach

V minulosti nebyl prach uváděn jako důležitý environmentální problém pro odvětví intenzivní
živočišné výroby. V dnešní době, zejména tam, kde jsou hospodářství v blízkosti obydlí, existují
obavy ohledně kvality ovzduší a roste zájem o emise prachu z chovů hospodářských zvířat. Často
se rozlišuje mezi prachem a jemnými prachovými částicemi, tj. frakcemi PM10 a PM2,5 (průměr
částice pod 10, respektive 2,5 mikrometrů), které jsou považovány za hlavní environmentální riziko
pro zdraví v důsledku onemocnění dýchacích cest.

Polétavý prach, jenžmůže vznikat v budovách hospodářských zvířat, je tvořen od neorganických
látek (např. půdního materiálu) po organické částice z rostlin a zvířat, včetně mrtvých a živých
mikroorganismů, jako jsou bakterie, houby, viry a části těchto organismů, např. endotoxiny, které se
obvykle nazývají „bioaerosoly“ (viz kapitola 1.4.3) [474]. Za pomoci prachu také dochází k šíření
zápachu do okolí chovů [383].

Uvnitř ustajovacích objektů je prach za určitých okolností znám jako kontaminant, který může
ovlivnit dýchání zvířat i zemědělce, například v chovech brojlerů na podestýlce s vysokým obsahem
sušiny. Hlavními zdroji emisí prachu jsou systémy ustájení zvířat a nakládání s krmivy. Mezi
faktory, které ovlivňují emise prachu, patří ventilace, aktivita zvířat, typ a množství podestýlky, typ
a konzistence krmiva a vlhkost v ustajovacích objektech.

Typ krmiva a technika krmení může ovlivnit koncentraci a emise prachu (bioaerosoly). Snížení
prašnosti je možné dosáhnout krmením pelet, drceného krmiva s využitím systému tekutého krmení
či přidáváním krmných tuků nebo olejů v případě suchého krmiva. Drcené krmné směsi jsou
lepší, pokud jsou kombinovány s oleji jako pojivy. Zařízení na tekutá krmiva jsou považována
za žádoucí. Systém suchého krmení může být implementován pouze na základě automatických
krmítek. Vysokou kvalitu krmných surovin a podestýlky lze zajistit sklizní a skladováním při
vhodné vlhkosti, čím lze zabránit zejména mikrobiální a houbové kontaminaci.

Pravidelnou očistou vybavení a všech povrchů systému ustájení se odstraní usazeniny prachu.
Tento režim jde ruku v ruce s metodou „all-in, all-out“, protože při vyskladnění všech zvířat je
nezbytná pečlivá očista a dezinfekce systému ustájení. Kromě toho koncentrace prachu uvnitř budov
do značné míry závisí na činnosti zvířete. Technologie ustájení, které umožňují pouze omezený
pohyb zvířat (např. ustájení nosnic v obohacených klecích), emitují méně prachu než techniky
s větší volností pohybu (např. voliéry, podlahový chov).

Typ a kvalita podestýlky má velký vliv na emise prachu. Jemný materiál (např. řezaná sláma)
uvolňuje více částic než hrubý materiál (dlouhá sláma, hobliny). Obecně platí, že v chovech bez
podestýlky se vyskytuje méně prachu než v případě chovu na podestýlce. V ustájení na podestýlce
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je třeba dbát na to, aby byla podestýlka za všech okolností čistá, suchá a bez plísní. Nízká rychlost
proudění vzduchu v oblasti podlahy může snížit obsah prachových částic ve vzduchu.

V ustájení prasat závisí částice ve vzduchu na technice krmení a přítomnosti člověka. Bě-
hem doby krmení a při vyrušení zvířat (např. v průběhu inspekčních kontrol) jsou měřeny vyšší
koncentrace prachových částic než v noci a klidových fázích.

Přítomnost systému pro čištění vzduchu může ovlivnit emise prachu ze systémů ustájení.

1.4.3 Kontaminace půdy a vody

Kekontaminaci půdy a podzemní nebo povrchové vody ze systémůustájení a zařízení pro skladování
hnoje dochází z důvodu nevhodných zařízení nebo provozních poruch a měly by být považovány
spíše za náhodné než strukturální. Vhodné vybavení, časté kontroly a správný provoz mohou
zabránit průsaku a vylití kejdy ze skladovacích zařízení.

Ke kontaminaci povrchových vod může také dojít přímým vypouštěním odpadních vod vzni-
kajících v hospodářství, ale o těchto emisích je k dispozici jen málo kvantifikovatelných informací.
Podobně i ošetřená odpadní voda ze systému zpracování kejdy bude mít zvýšenou úroveň du-
síku, fosforu, biochemické spotřeby kyslíku (BOD) a celkových nerozpuštěných látek (TSS) [364].
Odpadní vody pocházející z vody shromážděné v hospodářství z oblastí skladování hnoje, z pro-
vozních objektů a zemědělských činností by mohly být smíchány s kejdou a aplikovány na půdu,
avšak v mnoha členských zemích není toto směšování povoleno.

Kvalita odpadních vod produkovaných intenzivním chovem hospodářských zvířat je obecně
ovlivněna způsobem krmení, zvířecím hnojem, použitou podestýlkou a dalšími doplňkovými lát-
kami, jako jsou léčiva a dezinfekční prostředky. Odpadní vody jsou obvykle výsledkem odtoku
vody z hnoje, vody použité k mytí zvířat, omývání a dezinfekce budov, vody z provozních objektů
a z čištění odpadního vzduchu chemickými pračkami. Kromě toho může do kanalizace pronikat
znečištěná srážková voda [373]. Odpadní voda z těchto zdrojů obsahuje dusík a fosfor, ale mohou se
také vyskytnout zvýšené hladiny BOD; zejména ve vodě shromážděné z provozních budov a oblastí
skladování hnoje.

Ze všech zdrojů je klíčovou činností odpovědnou za kontaminaci půdy, podzemních a povr-
chových vod řadou složek aplikace hnoje do půdy (např. sloučeniny dusíku, fosforu, těžké kovy).
Je třeba zdůraznit, že hnojení půdy nezpracovaným hnojem/kejdou nebo frakcemi získanými ze
zpracování hnoje/kejdy je správnou zemědělskou praxí, pokud je řádně naplánováno a jsou mini-
malizovány vedlejší účinky.

Nejvíce pozornosti bylo věnováno znečišťování dusíkem a fosforem, ale i jiné nečistoty, jako
jsou (těžké) kovy (např. měď a zinek), patogenní mikroorganismy a léčiva, mohou skončit v hnoji
a jejich působení může mít z dlouhodobého hlediska negativní účinky.

Hlavním problémem je kontaminace vod dusičnany, fosfáty, patogeny (zejména fekální ko-
liformní bakterie a salmonely) nebo těžkými kovy. Nadměrné hnojení půdy bylo také spojeno
s hromaděním mědi v půdách, ale právní předpisy EU počínaje rokem 1984 významně snížily úro-
veň mědi povolenou v krmivech pro prasata, čímž snížily možnost kontaminace půdy při správné
aplikaci hnoje. Přestože zdokonalené konstrukce a management mohou vést k odstranění potenciál-
ních zdrojů znečištění v hospodářství, stávající prostorová hustota produkce prasat v EU je obzvláště
znepokojivá, pokud jde o dostupnost a vhodnost půdy pro aplikaci kejdy prasat. Tento problém
se snaží řešit zvýšená environmentální regulace aplikace hnoje. Ve skutečnosti v Nizozemsku
a ve Vlámském regionu Belgie dochází k vývozu přebytečného hnoje.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, nebo zkráceně rámcová směrnice o vodě EU, byla přijata
za účelem zajištění koordinovaných souborů cílů a nástrojů na ochranu vodních útvarů. Směrnice
stanoví přístup pro vodní hospodářství na základě povodí, přírodních geografických a hydrolo-
gických jednotek. V tomto rámci zavedly členské státy různé iniciativy zaměřené na rozptýlené
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znečištění způsobené zemědělstvím, jako jsou například zásady správné zemědělské praxe nebo
konkrétnější iniciativy, jako je anglická iniciativa Catchment Sensitive Farming ve Velké Británii.

V Baltském a Středozemním moři vznikají obavy z eutrofizace, protože se vyznačují delší
dobou zadržování vody. Cílem směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) je snížit tato rizika
snížením a omezením aplikace organického dusíku na hektar orné půdy.

Dusík

U dusíku jsou různé emisní cesty po aplikaci hnoje do půdy znázorněny na obrázku 1.15 [702].
Prostřednictvím těchto reakcí byly hlášeny ztráty 25–30 % dusíku vyloučeného do kejdy prasat.
V závislosti na povětrnostních a půdních podmínkách to může být 20–100 % amoniakálního
dusíku, pokud je kejda aplikována na povrch. Míra emisí amoniaku bývá v prvních několika
hodinách po aplikaci relativně vysoká a během dne rychle klesá. Je důležité si uvědomit, že
uvolňování amoniaku není jen nežádoucí emisí do vzduchu, ale také způsobuje snížení kvality
hnojení aplikovaného hnoje.

Obrázek 1.15: Cyklus dusíku ukazující hlavní přeměny a ztráty do životního prostředí po aplikaci hnoje
do půdy

V zájmu dosažení souladu s nitrátovou směrnicí jsou členské státy povinny určit zóny, které odtékají
do vod, které jsou citlivé na znečištění dusíkatými sloučeninami a které vyžadují zvláštní ochranu,
tj. oblasti zranitelné dusičnany. V těchto oblastech je cílem nařízení řízení koncentrace dusičnanů
v podzemních a povrchových vodách pečlivým managementem půdy, anorganických dusíkatých
hnojiv a aplikací hnoje, např. aplikace hnoje do půdy je omezena na maximální úroveň 170 kg N/ha
za rok.

Z celé oblasti EU-27 bylo 46,7 % označeno za zranitelné zóny, včetně členských států, které
uplatňují přístup na celém území. Ve srovnání s rokem 2007 se celková plocha v EU-27 označená
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za zranitelné zóny zvýšila (celková oblast EU-27, na kterou se akční programy vztahují, byla v roce
2007 39,6 %, včetně oblasti členských států, které uplatňují přístup na celém území) [427, 460].

Méně problémů vyvstává při aplikaci hnoje do půdy v oblastech, kde je k dispozici dosta-
tečné množství půdy vhodné pro aplikaci hnojiv na množství vyprodukovaného hnoje. Intenzivní
chov drůbeže nebo prasat je někdy ovlivněn nedostatečnou rozlohou půdy spojenou s produkčním
hospodářstvím, zejména v oblastech s vysokou koncentrací hospodářství.

Fosfor

Fosfor je v zemědělství zásadním prvkem a hraje důležitou roli ve všech formách života. V při-
rozených (tj. neobhospodařovaných) systémech se účinně opakovaně využívá, protože zůstává
v ekosystémech a mění se v cyklech napříč vegetací, zbytky a půdou. V zemědělských systémech
je spotřebováván plodinami a nakonec živočišným produktem, takže k udržení produktivity je třeba
dodávat další fosfor do půdy.

Fosfor je obvykle pevně zadržován v půdě a nadměrná aplikace hnoje může vést ke zbytečnému
obohacení půdy, což při zvýšených koncentracích ve svrchní půdě způsobuje vyluhování fosforu
do podzemních a povrchových vod. Fosfor takémůže být ztracen půdní erozí a povrchovýmodtokem
čerstvě aplikovaného hnoje.

Aplikace hnoje, která svým obsahem dusíku vyhovuje nitrátové směrnici (maximálně 170 kg
N/ha za rok), obvykle poskytuje nadbytek hnojení fosforem. Vzhledem k tomu, že rostliny absorbují
pouze část fosforu (5–10 %), byly v minulosti běžné a často nadměrné aplikace hnoje a minerálních
hnojiv. Zvýšené povědomí zemědělců o environmentálních a ekonomických aspektech vyvolalo
změnu zemědělských postupů pro lepší využití živin.

Význam hnoje jako zdroje fosforu se zvýšil do bodu, kdy se odhaduje, že 50 % vstupu do po-
vrchových vod EU z vyluhování a pronikání do půdy lze připsat aplikaci živočišného hnoje [32].
Fosfor je hlavní příčinou růstu řas ve sladkovodních systémech, které mohou poškodit vodní život
a jsou nevzhledné pro uživatele vody.

Draslík

Ke ztrátám draslíku v hnoji může dojít vyluhováním nebo povrchovým odtokem, což ale nepřed-
stavuje riziko pro životní prostředí. Dochází tak ke snížení hodnoty hnoje jakožto hnojiva.

1.4.4 Další emise

Hluk

Intenzivní chov drůbeže nebo prasat může produkovat další emise jako jsou hluk a emise bio-
aerosolů. Stejně jako zápach jsou i tyto emise lokálním problémem. Škodlivé činitele lze však
řádným plánováním činností omezit na minimum. Význam tohoto problému se může zvyšovat
s rozšiřováním hospodářství a s růstem venkovské zástavby v tradičních zemědělských oblastech.
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Kapitola 2

Používané procesy a techniky

Tato kapitola popisuje nejdůležitější činnosti a výrobní systémy uplatňované při intenzivním chovu
prasat a drůbeže, včetně materiálů, používaných technik a vybavení. Dále představuje techniky
obecně používané napříč Evropou a také vytváří podklad pro environmentální údaje prezentované
v kapitole 3. Popisuje také tyto techniky, které mohou sloužit jako reference nebo měřítko pro
techniky uvedené v kapitole 4 s ohledem na dopad na životní prostředí, aniž by byly vyčerpávajícím
popisem všech existujících postupů nebo všech kombinací technik, které lze nalézt na farmách spa-
dajících pod IED. Na základě historického vývoje a klimatických, ekonomických a geografických
rozdílů se hospodářství liší typem činností a způsobem, jakým činnosti provádějí, zejména pak
v kombinaci technik. Nicméně tato kapitola by měla umožnit čtenáři obecné porozumění běžným
výrobním systémům a technikám používaným v Evropě v chovech drůbeže a prasat.

2.1 Úvod

Chov hospodářských zvířat spočívá zejména v přeměně krmiva namaso a vejce a probíhá v několika
fázích. Cílem je dosažení co nejúčinnějšího poměru konverze krmiva (FCR) s ohledem na welfare
zvířat a snaha předcházet vzniku emisí ohrožujících prostředí a člověka. Je nutno zmínit, že
hospodářství přispívající ke zlepšení prostředí vznikne pokud je splněna podmínka, že kvalita
produktu má přednost před výdělkem, jelikož hlavní motivací pro provoz je zlepšení ekonomiky
a spokojenost zákazníků.

Obecně platí, že běžné výrobní systémy nevyžadují složité vybavení a zařízení, ale požadují
vysokou úroveň znalostí ke správnému řízení veškerých činností v rámci hospodářství.

Systém ustájení zvířat, kde jsou zvířata chována k produkci masa nebo vajec po celý rok nebo
část roku, je hlavním určujícím faktorem činnosti farmy a tvoří ho tyto prvky:

• způsob, jakým jsou zvířata ustájena (klece, kotce, volně);

• systém odklizu a uchování (v ustájení) vyprodukovaného hnoje;

• vybavení pro řízení a udržování vnitřního klimatu;

• vybavení používané pro výkrm, napájení a podestýlku zvířat.

Další důležité prvky systému chovu jsou:

• venkovní skladování hnoje;

• skladování krmiv;

• skladování uhynulých zvířat;
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• skladování ostatních zbytků;

• naskladnění a vyskladnění zvířat.

Dále běžnou činností hospodářství zaměřených na výrobu vajec je třídění a balení vajec. Tyto
činnosti jsou nad rámec tohoto dokumentu.

Součástí systému hospodářství může být řada souvisejících činností, které však souvisí s do-
stupností orné půdy, tradicí chovu nebo obchodním záměrem. V provozech intenzivního chovu
hospodářských zvířat je možné nalézt i další činnosti:

• aplikace hnoje do půdy;

• techniky pro zpracování hnoje v rámci hospodářství, např. výroba bioplynu, separace kejdy,
kompostování;

• mletí a drcení krmiva;

• úprava odpadních vod;

• nakládání s odpadem, jako je spalování uhynulých zvířat.

Zemědělské činnosti v chovu drůbeže a prasat jsou vyznačeny na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Schematický popis činností probíhajících v intenzivním chovu drůbeže a prasat
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2.2 Chov drůbeže

2.2.1 Produkce vajec

Pro komerční produkci vajec jsou používána nosná plemena slepic, jež vznikla výběrem a cíleným
šlechtitelským programem pro využití jejich nosného potenciálu k zajištění vysoké produkce vajec.
Plemena mají menší stavbu těla, a proto jsou živiny získané z krmiva přímo převáděny na produkci
vajec místo toho, aby způsobily zvyšování tělesné hmotnosti. Nosná plemena se dále rozdělují
na producenty s bílou nebo hnědou skořápkou.

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999 stanovuje minimální požadavky
na ochranu nosnic. V souvislosti s touto směrnicí jsou od roku 2012 zakázány systémy klasických
bateriových klecí pro nosnice, povoleny jsou pouze obohacené klece nebo neklecové chovné
systémy. Neobohacené klece jsou povolené pro plemennou drůbež a kuřice.

Množství nosnic ustájených na určité ploše se mezi jednotlivými systémy liší. V původních
používaných klecových technologiích se s ohledem na jejich uspořádání chová až 22 kusů v každém
podlaží klece nebo o hustotě až 30–40 ks/m2 (s ohledem na dostupnou plochu podlahy). Chovné
systémy povolené směrnicí 1999/74/ES stanovující minimální požadavky na ochranu nosnic mají
daleko nižší hustoty obsazení. Zejména:

• obohacené klecové systémy: až přibližně 13 ks/m2 na plochu klece a přibližně 16 ks/m2

využitelné oblasti (každá nosnice musí mít alespoň 750 cm2 plochy v kleci, z toho 600 cm2

využitelných);

• podlahové systémy: až 9 ks/m2;

• voliérové systémy: až 9 ks/m2 využitelné plochy nebo až 36 ks/m2 odpovídající podlahové
ploše (není možné použít více, než 4 podlaží).

V neklecových systémech se mohou nosnice pohybovat volně, stejně tak v podlahových systémech
nebo volných výbězích s celodenním venkovním přístupem.

V klecových systémech jsou nosnice chovány v etážových klecích ze svařovaného ocelového
pletiva tvořících dlouhé řady, jednotlivá podlaží mají skloněné podlahy umožňující posun vajec
k předním stranám klecí, kde jsou odebrány ručně nebo pomocí dopravníkového pásu. Klecový
systém je popsán kombinací následujících prvků:

• konstrukce budovy;

• konstrukce a umístění klece;

• sběr, odstranění a skladování trusu.

Intenzivní produkce vajec obvykle probíhá v uzavřených budovách vyrobených z různých materi-
álů (kámen, dřevo, ocel s plechovým pláštěm). Chovné haly jsou konstruovány s nebo bez systému
osvětlení, ale pokaždé se systémem ventilace. Zařízení chovného systému může být tvořeno ma-
nuálním nebo plně automatickým systémem řízení vnitřní kvality ovzduší (viz kapitola 2.2.4),
systémem krmení a napájení (viz kapitola 2.2.5), sběrem hnoje/trusu a vajec. Chovný systém může
být v přímé nebo těsné blízkosti spojený se zásobníky krmiva.

Nosnice v klecovém systémumají nosný cyklus přibližně 12–15 měsíců (kdy jsou mladé kuřice
zhruba 16–20 týdnů staré). Chovný cyklus může být prodloužen, pokud se v 8.–12. měsíci snášky
iniciuje přepeřování, přičemž druhý nosný cyklus může být takto prodloužen nejméně o 7 mě-
síců [39]. Přepeřování je přirozený proces, avšak v komerční výrobě vajec je často důsledkem
úpravy krmiv nebo jejich mírnou změnou, proto je někdy v rozporu s welfare zvířat. Přepeřo-
vání vyvolané nedostatkem krmiva nebo vody je zakázané (Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20.
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července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely), zatímco změna složení kr-
miva (např. omezení výživové energie zvýšením obsahu otrub) nebo řízení dávek/množství krmiva
(oproti režimu ad libitum) jsou povoleny. Současně probíhající studie hledají přijatelnější alterna-
tivní metody vyvolání přepeřování u nosnic k prodloužení jejich nosného cyklu.

2.2.1.1. Klecové systémy pro nosnice

Směrnice Rady 199/74/ES k datu 31. prosince 2011 zakázala používání původních běžných klecí
a proto nejsou v tomto dokumentu popisovány. Níže zmíněné klecové systémy korespondují s mo-
derním typem klecí, jako jsou „obohacené“, „vybavené“ nebo bateriové systémy.

Obohacené klece jsou vybaveny strukturálními prvky (hnízda, hřady, podestýlka a zvýšená
výška klece), které stimulují druhově specifické chování. Snášková hnízda lze umístit na přední
stranu klece a obvykle jsou zatemněny plastovými závěsy umožňujícími lepší snášení. Hnízda lze
přizpůsobit tak, aby zadržela nosnice venku přes noc pomocí jemných vypuzovacích systémů nebo
automatických dveří, které umožňují zvířatům opustit hnízdo, ale zabraňují ve vstupu. V oboha-
cených klecích může být plocha, na kterou jsou vejce snášena, relativně malá a někdy tedy může
v hnízdě dojít ke kolizi vajec a poškození skořápky.

Hřady jsou uspořádány tak, aby poskytovaly přibližně 15 cm prostoru na slepici a jejich kon-
strukce sloužila k posílení nohou nosnic. Mávání křídel je umožněno díky výšce klece alespoň 45
cm. Hrabání je umožněné v oddělených prostorech, které jsou vybaveny automatickým dávková-
ním písku, hoblin a dalších materiálů, plastových podložek nebo jiných druhů podestýlky. Obrusy
drápů, jako jsou zpevněné desky, brusné kameny, keramika, desky nebo pásy, jsou pravidelně
umístěné v přepážkách za krmnými žlábky. Tyto prvky je možné umístit v různých místech v kleci,
jak naznačují obrázky 2.2 [46] a 2.3 [21].

Obrázek 2.2: Možné umístění zařízení v obohacených klecových systémech

54 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Používané procesy a techniky

Obrázek 2.3: Schematický nákres dvou velkých obohacených klecí

Hlavní charakteristika obohacených klecí je uvedena v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Shrnutí hlavních charakteristik obohacených klecí

Minimální plocha klece pro nosnici alespoň 750 cm2, z toho 600 cm2 využitelné plochy
Minimální celková plocha klece 2 000 cm2

Délka krmného žlábku 12 cm na nosnici
Minimální výška 45 cm: světlá výška mezi podlažími využitelné plochy

20 cm (nejméně): ve zbývající oblasti klece
Systém napájení dvě kapátkové napáječky nebo dvěmisky v dosahu každé nosnice
Délka hřadů alespoň 15 cm pro každou nosnici
Podlaží a systém trusu nejvíce čtyři podlaží uspořádané tak, aby se předcházelo znečiš-

tění nižšího podlaží trusem
Další prvky hnízdo: podestýlka umožňující klování a hrabání

Slepice jsou chovány v různě velkých skupinách. Skupiny s 10–12 kusy jsou obecně označovány jako
malé, zatímco 15–30 kusů už je hodnoceno jako skupina střední a více kusů definuje velkou skupinu.
Velké klece obsahují až 60 kusů. Ani maximální, ani optimální počet nebyl zatím stanoven [38].

Existují různé varianty koncepce obohacených klecových systémů. Umístění a rozvržení za-
řízení je důležité pro účinné využití a přispívá k welfare zvířat a hygieně. Rozměry klecí souvisí
s velikostí skupiny a mohou ovlivnit kontrolu jednotlivých slepic a jejich vyskladňování [21].
V Německu byl vyvinut systém malých skupin přesahující požadavky EU na obohacenou klec
a umožňující lepší úroveň hygieny. Klece tvoří tři až pět podlahových úrovní často poskládaných
ve dvou řadách se středovou chodbou [368].

Trus je shromažďován na dopravníkovémpásu umístěném pod každou podlahou klece. Na konci
každého pásu je příčný vynášecí dopravník dopravující trus mimo halu, nejčastěji na venkovní hno-
jiště. Uzavřené hnojiště může představovat hygienické ohrožení; z toho důvodu je trus také přepra-

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 55



Chov drůbeže

vován přímo na hromady na poli nebo venkovní hnojiště nebo k jinému typu využití (např. k přímé
aplikaci příslušným kultivátorem, zpracováním nebo úpravě hnoje). Trusné pásy jsou vyrobeny
z hladkého, snadno čistitelného polypropylenového nebo textilního nepřilnavého materiálu. Mo-
derními zpevněnými pásy lze dopravit trus i na velké vzdálenosti mezi klecemi. Trus může být
na pásech vysoušen, obzvláště v létě, a ponechán na pásu až jeden týden.

Trus je často na pásu vysoušen vzduchem vycházejícím z potrubí nad nebo podél pásů. Vzduch
může být předehřátý a jednou za týden se trus odebírá při obsahu sušiny 40–60 %. Výhodné je
přivádění čerstvého chladného vzduchu do prostoru bezprostředně sousedícího s drůbeží. Dalším
vylepšenímmůže být přivedení chlazeného vzduchu a/nebo použití tepelného výměníku k ochlazení
vstupujícího venkovního vzduchu.

2.2.1.2 Neklecové systémy pro nosnice

Dle směrnice 1999/74/ES jsou nosnice také chovány v tzv. alternativních systémech, často označo-
vaných jako neklecové systémy ustájení. V těchto systémech jsou nosnice chovány na podestlané
plné podlaze nebo v kombinaci s roštovou podlahou. Podlaha bývá betonová, ale může být i z ji-
ných materiálů. Hnůj je shromažďován buď na plné podlaze, nebo v prostoru pod rošty po dobu
14 měsíců v rámci nosného cyklu.

Hnůj je převážně odklízen mechanicky shrnováním nebo pásy. K vysoušení hnoje je využíván
ventilační systém. Teplota vzduchu je zvyšována topným systémem a/nebo tepelným výměníkem
využívajícím teplo z odváděného teplého vzduchu z haly na ohřev přiváděného čerstvého venkov-
ního vzduchu.

Systémna odstraňování hnoje slouží k jeho přepravě z haly do kontejneru nebomísta skladování,
které může být také umístěno v odděleném prostoru. Další možností je skladovat hnůj v trusném
kanálu pod perforovanou podlahou nebo v prostoru pod halou, kde je uložen a následně zpracován či
aplikován na pole [38]. Článek 4 ve směrnici 1999/74/ES upravuje vlastnosti neklecového systému:

• přístupnost krmítek a napáječek;

• umístění a rozměry hnízd, hřadů a podestýlky;

• počet a výška podlah pro volný pohyb nosnic;

• zamezení propadu trusu do spodních pater;

• dostupnost a rozměry průchodů do výběhu;

• obecná charakteristika výběhů;

• hustota osazení.

Tyto prvky zvyšují komfort systému ustájení. Nicméně oproti klecovým systémům se zde může
vyskytovat vyšší množství amoniaku a prachu z důvodu přítomnosti podestýlky a vyšší aktivity
zvířat. Tento nárůst emisí lze kompenzovat častějším odklízením trusu pásovými dopravníky nebo
shrnovači.

Všechny neklecové systémy jsou charakteristické tím, že drůbež má více prostoru a může
se volně pohybovat uvnitř ustájení s přístupem obsluhy. Systém ustájení je podobný klecovým
systémům s ohledem na umístění stěn, střechy a základů. Drůbež je chována ve skupinách 2 000 až
10 000 kusů v rámci ustájení se systémem přirozené ventilace nebo nucenou podtlakovou ventilací.
Tepelně izolované haly pro chovy drůbeže využívají nucenou ventilaci a mohou být bez oken nebo
s okny pro přístup denního světla.
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Využívají se různé systémy ustájení s obměnou základních principů:

• systém s hlubokou podestýlkou, často označován jako jednopodlažní neklecový systém nebo
jednoúrovňový systém;

• voliérový systém, označován jako „hřady“ nebo více-úrovňový systém.

Tyto vnitřní systémy mohou být použity v kombinaci s jednou nebo oběma dodatečnými konstruk-
cemi: krytými verandami a/nebo volnými výběhy (viz kapitola 2.2.1.2.3).

2.2.1.2.1 Systémy s hlubokou podestýlkou

U jednopodlažních nebo jednoúrovňových systémů je podlaha zcela nebo částečně pokryta po-
destýlkou a často se vyskytuje v kombinaci s rošty. Každá nosnice musí mít minimálně 250 cm2

podestlané plochy a alespoň jedna třetina celé podlahy musí být pokryta podestýlkou v souladu se
směrnicí 1999/74/ES. Zbývající plocha je tvořena rošty, které jsou vyrobeny z plastu, drátěného
pletiva nebo dřeva. Pod rošty se nachází trusný kanál se systém na odkliz hnoje (shrnovač nebo
pásy), který sbírá trus společně s rozlitou vodou z napáječek. Roštová podlaha se nejčastěji nachází
uprostřed haly s podestlanými podlahami po obou stranách nebo opačně, kdy jsou rošty umístěny
podél stěn a podestlaná podlaha se nachází uprostřed haly.

Trusný kanál je umístěn u vyvýšené podlahy nebo může být do podlahy zapuštěn (viz obrá-
zek 2.4 [38]). Trus je odklízen z kanálu na konci nosného cyklu nebo periodicky provzdušněným
nebo neprovzdušněným pásovým dopravníkem, případně je shrnován. Alespoň třetina objemu od-
padního vzduchu je odebírána přes trusný kanál. V jednopodlažních systémech je v kterémkoliv
místě dostupná pro drůbež pouze jedna výšková úroveň [38].

V širších halách jsou možné varianty uspořádání následující: buď lze umístit řady snáškových
hnízd nebo lze hnízda umístit ve dvou spojených řadách v různých úrovních haly [38].

Snášková hnízda, zdroj krmiva a vody jsou obvykle umístěny na roštech za účelem udržet
podestýlku suchou. Hnízda s umělou trávou nebo s podestýlkou mohou být vybírána automaticky
nebo ručně. Velikost každého hnízda se může velice lišit jak u individuálního, tak skupinového
ustájení.

Automatické dávkování krmiva a vody řetězovými nebo miskovými krmítky a kapátkovými
nebo miskovými napáječkami je běžně umístěno nad rošty s ohledem na volný prostor. Režimy
osvětlení ovlivňují výkon/rychlost snášení vajec. Hřady jsou obvykle umístěny v rámech tvaru
písmene „A“ nad roštovou podlahou [38, 39, 44].

Obrázek 2.4: Schematický průřez jednopodlažním neklecovým systémem
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2.2.1.2.2 Voliéra

Voliéry (víceúrovňové systémy nebo hřady) se skládají z přízemí a jedné nebo více úrovní děrova-
ných plošin, z nichž ale trus nemůže propadnout na drůbež v nižší úrovni. Drůbež má v chovné
hale k dispozici nejméně dvě výškové úrovně. Voliérový chov je stavba s tepelnou izolací, nucenou
ventilací a přirozeným nebo umělým světlem. Chovy mohou být v kombinaci s volným výběhem
a vnějším prostorem pro hrabání. Drůbež je chována ve velkých skupinách se svobodou pohybu
po celé ploše napříč výškovými úrovněmi. Ustájení se dělí na funkční oblasti pro výkrm a napájení,
spánek a odpočinek, hrabání a snášení vajec. Skutečnost, že drůbež může využívat několik výš-
kových úrovní, umožňuje vyšší hustotu osazení ve srovnání s běžně používaným druhem podlahy
(hluboká podestýlka): až 9 kusů na využitelný m2 nebo až 18 kusů na m2 pozemního prostoru.
Chovné haly mohou pojmout až 80 000 kusů. Trus je odstraňován pásovými dopravníky nebo se
hromadí v trusném kanále.

Více konfigurací je možné vidět na obrázku 2.5 [47]. Rozlišují se tři hlavní kategorie:

– Voliéry s neintegrovanými snáškovými hnízdy: voliéry s několika úrovněmi perforovaných
podlah s trusným pásem pod každou z nich a samostatně uspořádaná snášková hnízda (viz
obrázek 2.5, konfigurace A). Krmítka a napáječky jsou rovnoměrně rozmístěny pro umožnění
přístupu všem nosnicím.
Dřívější typ voliér má vyvýšené podlaží a oddělené jednotky snáškových hnízd. Mezi vyvý-
šenými podlahami a snáškovými hnízdy je umístěna ulička pokrytá podestýlkou umožňující
obsluze procházet halou a zakládat podestýlku. Vyvýšené podlahy obvykle mají mírný sklon,
a vejce se tak mohou skutálet k jedné straně. Pod každou podlahou je umístěn trusný pás tak, aby
se zabránilo propadu trusu do nižších úrovní a bylo možné trus přepravit mimo halu. Snášková
hnízda (jednotlivá nebo skupinová) lze uspořádat do jedné nebo do více řad nad sebou.
Voda a krmivo se podávají na vyvýšených podlažích. Pro napájení se používají kapátkové nebo
miskové napáječky. Krmivo je poskytováno dopravníkovými krmítky s řetězovým mechanis-
mem nebo miskovými krmítky. Hřady jsou umístěny na vyvýšených podlažích. Horní patro má
obvykle mnoho hřadů, nižší podlaží mají často hřady pouze po stranách.
Podestýlka je zajištěna na podlaze haly. V některých systémech se celá podlaha pokrývá stelivem
a ptáci se mohou pohybovat pod vyvýšenými podlahami. V jiných systémech drůbež nemůže
využít prostor pod podlažími [38].

– Voliéry s integrovanými snáškovými hnízdy: stejné jako výše zmíněné, ale se snáškovými
hnízdy integrovanými uvnitř bloků perforovaných podlah (viz obrázek 2.5, konfigurace B).
Použití systému s integrovanými snáškovými hnízdy je úpravou neintegrovaného hnízdního
systému popsaného výše. V tomto typu voliér jsou v řadách vyvýšených podlaží integrovány
jednotky snáškových hnízd. Jednotlivá podlaží s integrovanými snáškovými hnízdy se často
střídají s prázdnými. Mezi různými řadami podlaží je ulička pokrytá podestýlkou tak, aby
umožňovala obsluze procházet systémem a zakládat podestýlku. Snášková hnízda (jednotlivá
nebo skupinová) jsou obvykle uspořádána do dvou řad spojených jejich zadními částmi.
Voda a krmivo se podávají na vyvýšených podlažích. Pro napájení se používají kapátkové nebo
miskové napáječky. Krmivo je poskytováno dopravníkovými krmítky s řetězovým mechanis-
mem nebo miskovými krmítky. Hřady jsou umístěny na vyvýšených podlažích. Horní patro má
obvykle mnoho hřadů, nižší podlaží mají často hřady pouze po stranách. Hřady se také nacházejí
před snáškovými hnízdy.
Podestýlka je umístěna na podlaze systému ustájení. V některých systémech je pokryta celá
podlaha podestýlkou a drůbež se může pohybovat pod vyvýšenými podlahami. Ostatní sys-
témy mají tuto oblast pod vyvýšenými podlahami zablokovanou, takže nosnice musí vyskočit
na roštové podlahy [38].
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– Portálové voliéry: voliéry s vyvýšenými perforovanými podlahami, v nichž nejvyšší podlaží je
jednoúrovňové a spojuje spodní podlaží (viz obrázek 2.5, konfigurace D). Chovatel se může po-
hybovat pod a nad nejvyšším podlažím. Snášková hnízda jsou integrována do systému. Jednotky
snáškových hnízd jsou integrovány do stejné řady. Podestýlka obvykle pokrývá celé podlaží
ustájení a nosnice se pohybují pod vyvýšenými podlahami. Mezi různými řadami podlah je
v jedné úrovni ulička pokrytá podestýlkou, po které může chovatel chodit a zakládat stelivo.
Vnější stranu dvou řad tvoří také ulička pokrytá podestýlkou.

Voda a krmivo se podávají na vyvýšených podlažích. Pro napájení se používají kapátkové nebo
miskové napáječky. Krmivo je poskytováno dopravníkovými krmítky s řetězovým mechanis-
mem nebo miskovými krmítky. Hřady jsou umístěny na vyvýšených podlažích.

Obrázek 2.5: Běžné konfigurace voliér
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2.2.1.2.3 Doplňkové konstrukce neklecového ustájení

Krytá veranda Tvoří ji venkovní krytá plocha a nosnice zde mohou přes den přebývat. Kryté
verandy jsou napojeny na chovný systém a mohou být konstruovány jako doplňkové prostředky
k ustájení nebo jako součást hlavní konstrukce zakryté prodlouženou střechou. Verandy jsou často
zavřené žaluziemi nebo plachtami, které lze zvednout, aby poskytly slepicím přístup do oblasti
volného výběhu. Pokud neexistuje žádný volný výběh, plachty jsou nahrazeny ploty z drátěného
pletiva, které brání nosnicím dostat se ven, ale umožňuje proudění čerstvého vzduchu do vnitřního
prostoru. V tomto případě je klima podobné venkovnímu, ale prostor je navíc chráněný před deštěm
pomocí ochranných zařízení. Podlaha kryté verandy je obvykle tvořena podestýlkou (např. tenká
vrstva písku).

Volný výběh Volné výběhy mají zem často pokrytou trávou. Drůbež sem má přístup otvory
ve stěnách vedoucích z ustájení nebo ze zakrytých verand. Do volného výběhu nosnice vstupují,
pokud se cítí bezpečně díky dostatečnému zakrytí. Jako krytí mohou být použity stromy, keře
nebo umělé prvky, např. vyvýšené sítě a stany. Také se používají ploty jako kryt podél výběhu.
Dalším způsobem, jak lze přilákat drůbež do výběhu, je popeliště s pískem. Místa poblíž ustájení
mohou být pokryta drenážnímmateriálem poskytujícím dobré hygienické podmínky venku i uvnitř
haly [38]. Nezbytná je také ochrana před divokým ptactvem z důvodu biosecurity, např. kvůli riziku
ptačí chřipky.

2.2.1.3 Chov kuřic

Úspěch při nosném cyklu do značné míry závisí na účinném systému ustájení a řízení chovného
období. Aby se usnadnil hladký začátek nosného cyklu, je vhodné chovat kuřice v podobném
ustajovacím systému, v němž budou umístěny během období snášení [38]. Tento postup společně
se včasným přemístěním před snášením snižuje stres a následně podporuje nosnou produktivitu.

Řízení výkrmu a osvětlení kuřic ovlivní výsledky produkce v pozdější fázi života. Předčasná
stimulacemůže způsobit problém se snášením vajec. Slepice jsou citlivé na změny nejvíce v nosném
cyklu, často jsou podněty změn ovlivněny systémem ustájení, a proto je řízení chovu v tomto období
zásadní [38].

Chovná fáze chovu kuřic ve věku 17 či 20 týdnů se obvykle provádí v samostatných zařízeních,
protože mikrobiální podmínky prostředí dospělých by pro mladá kuřata byly příliš nebezpečné.
Chov poskytuje přibližně 0,035–0,045 m2 plochy na kus.

Detaily řízení chovu odlišují chov kuřic od nosného cyklu. Například v chovu kuřic se dbá
na poskytnutí tepla několik dní starým kuřatům a na možnost iniciovat příjem krmiva a vody
společně s jejich aklimatizací na jiné světelné prostředí.

Kuřice mohou být chovány v ustájení s hlubokou podestýlkou na plné podlaze v uzavřených
a dobře izolovaných halách s nucenou ventilací a bez funkčních ploch. Trus je skladován s pode-
stýlkou a odstraňován na konci nosného cyklu mezi 16.–18. týdnem. Tento systém ustájení se jeví
pro drůbež přívětivým a poskytuje plochu 0,05–0,07 m2 na kus (zatímco ve voliérách je to běžně
0,017–0,040 m2 na kus). Bohužel delší doba vnitřního skladování hnoje zvyšuje emise amoniaku,
prachu a zápachu. Roštová podlaha pokrývá nanejvýš dvě třetiny plochy a umožňuje umístit trusný
kanál pod halou. Hnůj je odstraňován na konci chovného období.

2.2.2 Produkce brojlerů

Maso z brojlerů se získává chovem masných plemen drůbeže. Masná plemena vycházejí ze šlech-
titelských programů, u nichž je vyvážený poměr welfare a produktivity. Několik mezinárodních
společností se zabývá produkcí hybridních druhů (kmenů) prostřednictvím kombinace různých
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plemen. Znaky, které nejvíce určují genetický výběr: výnos prsního masa, účinnější konverze kr-
miva, účinnost reprodukce a odolnost proti chorobám. Tyto druhy však nejsou vhodné na snášení
vajec. Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních požadavcích pro ochranu
kuřat chovaných na maso stanovuje pravidla zaměřená na vyvážený welfare, ekonomické a sociální
hlediska a ekologický dopad.

Systém ustájení pro plemennou drůbež brojlerů je jednoduchý – uzavřené konstrukce ze dřeva
nebo betonu, s umělým osvětlením nebo kombinací umělého a přirozeného osvětlením a tepelnou
izolací. Systém nucené ventilace (princip podtlaku) je tvořen ventilátory a vstupními ventilačními
klapkami (viz obrázek 2.6 [400]). Budovy disponují přirozenou ventilací s bočními otevřenými
stěnami (okna se žaluziovými clonami typu Louvre). Haly mají přirozené klima umožňující volný
vstup přirozenému proudu vzduchu a umisťují se kolmo k převládajícímu směru větru. Přídavné
ventilátory ve střešních štěrbinách poskytují dodatečnou cirkulaci vzduchu během horkých letních
dnů. Pro zajištění větší cirkulace vzduchu během horkých dnů v letním období mohou být také
použity štítové otvory. Drátěné pletivo na bočních stěnách chrání před volně žijícím ptactvem.

Brojleři jsou často chováni na podestýlce rozprostřené přes celou podlahu. Stelivo může tvořit
řezaná sláma nebo dřevěné hobliny, někdy také trhaný papír, rýžové slupky a ostatní materiál, který
je v souladu s ustanovením směrnice 2007/43/ES (suchý a drobivý na povrchu). Podlahu často tvoří
betonová základová deska, někdy ale i jíl (93 % budov ve Francii má podlahy z jiného materiálu než
je beton). Stelivo je rovnoměrně rozprostřeno na začátku růstového období a hnůj je odstraňován
na konci tohoto období.

Moderní systémy ustájení jsou vybaveny systémem ventilace k řízení klimatu, vysoušení po-
destýlky a k nasměrování vzduchu k systémům pro čištění vzduchu. Směr proudu vzduchu závisí
na vstupech a výstupech, které se umisťují na boční zdi nebo zakončení štítu. Z tohoto důvodu
může být vzduch nasáván ze stran ke štítu nebo shora dolů do stran (příčná ventilace) nebo po celé
délce chovu z jedné štítové strany na druhou (tunelová ventilace). V chovech vybavených příčnou
ventilací může být stelivoméně homogenní a jeho vlhkost dosahovat více jak 10% [91]. Přesné smě-
rování vzduchu přímo k přívodu systému čištění vzduchu zabraňuje nekontrolovatelnému proudění
vzduchu.

Obrázek 2.6: Příklad příčné ventilace běžného chovu pro brojlery

K dispozici jsou automatické, výškově nastavitelné krmné a napájecí systémy (většinou trubkové
dopravníky s miskovými krmítky a kapátkové napáječky s odkapávací miskou).

Uzavřené halymají olejové nebo plynové ohřívače k vytápění celé haly; tepelné výměníky (voda-
vzduch, vzduch-vzduch) spojené se vzduchovými dmychadly. Sálavé ohřívače jsou využívány pro
zónové vytápění.
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Brojleři se chovají při hustotě osazení 13 až 26 kusů na m2 v závislosti na době trvání období
výkrmu a následně živé hmotnosti (LW) při porážce. Typické hmotnosti kuřat a stáří před porážkou
jsou uvedeny níže:

• 34-denní cyklus a konečná hmotnost kuřete 1,5 kg (LW);

• 40-denní cyklus a konečná hmotnost kuřete 2 kg (LW);

• 45–55-denní cyklus a konečná hmotnost samice 2,1 kg (LW) nebo 3 kg (LW) samce;

Směrnice 2007/43/ES určuje maximální hustotu osazení v ustájení na 33 kg/m2. Brojleři mohou
být chováni s vyšší hustotou 39 kg/m2 až 42 kg/m2 pokud členský stát umožní výjimku spočívající
v dodržení welfare daného systému ustájení.

Haly mohou být kombinovány s krytou verandou, kde otevřené bočními stěny podél haly
umožňují drůbeži přístup do zakrytého prostoru s vnějším klimatemkvůli zajištěníwelfare. Verandy
jsou vybaveny základní deskou pokrytou některým typem podestýlky (plocha na hrabání) nebo
zemí. Verandy jsou často kombinovány s některým typem volného výběhu (přístupné od 20.
dne života kuřete), ke kterému má drůbež přístup během dne. Tento systém ustájení je běžný
v ekologických farmách nebo chovech se speciálními životními podmínkami (viz kapitola 2.2.1.2.3).

2.2.3 Další odvětví chovu drůbeže

2.2.3.1 Chov plemenných brojlerů

Brojleři jsou poráženi ještě před reprodukčně aktivním obdobím, které nastává ve věku přibližně
5 měsíců. Rodiče brojlerů jsou často označováni jako plemenná drůbež pro brojlery, žijí nad
období dospělosti a mohou být použiti ke šlechtění. Chovatelská hospodářství brojlerů chovají
mateřskou populaci, který produkuje oplodněná vejce pro produkci brojlerů. Ustájení je podobně
jako u brojlerů dodatečně vybavené hnízdem pro snášku vajec nebomohou být chováni v klecových
systémech.

Obvykle chov plemenné drůbeže pro brojlery zahrnuje dvě fáze. Mateřská populace ve stáří
7–10 dní je doručena od chovatele. Nejčastěji je umístěna na startovací farmy, kde jsou samice
a samci chováni odděleně, než dovrší stáří 10–20 týdnů. V chovech pro reprodukci je poskytnuto
8–10 samců pro 100 samic a jedno snáškové hnízdo slouží přibližně pro každých 5 samic. Krmení
plemenné drůbeže brojlerů je dávkované kvůli reprodukčním problémům.

2.2.3.2 Chov krůt

Krůty jsou chovány pro produkci masa v různých systémech ustájení. Produkce zahrnuje dvě fáze
(např. ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu). První fáze zahrnuje období odchovu veškeré
drůbeže do 4–6 týdnů, dokud nedosáhnou přibližné hmotnosti 2 kg, poté je drůbež přemístěna
do jiného ustájení pro fázi výkrmu. Obecně platí, že porážková hmotnost krocanů je od 14,5 kg
do 21 kg živé hmotnosti, přičemž doba výkrmu končí v 16.–22. týdnu a u krůt je jatečná hmotnost
obvykle od 7,5 kg do 11 kg živé hmotnosti s výkrmemmezi 10 a 17 týdny. Dokud jsou zvířata malá,
jsou chována ve větší hustotě osazení. V průběhu růstového období jsou krůty přemisťovány a po
22 týdnech jich může zůstat pouze třetina. Například ve Velké Británii jsou samice vyskladněny
jako první a prodány přímo ke konzumaci. Krocani jsou ponecháni pro delší chov.

Nejčastěji používaným systémem ustájení krůt je běžná konstrukce velice podobná ustájení
brojlerů (obrázek 2.6). Krůty jsou chovány v uzavřených, tepelně izolovaných halách s nucenou
ventilací nebo halách s otevřenými bočními stěnami se žaluziovými clonami typu Louvre (řízená
přirozená ventilace). Nucená ventilace se provádí prostřednictvím ventilátorů a ventilačními klap-
kami, zatímco přirozená ventilace se vytváří automaticky ovládanými clonami typu Louvre nebo
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nástěnnými ventilačními klapkami. Otevřené haly jsou umístěny kolmo k převládajícímu směru
větru tak, aby byly vystaveny přirozenému proudění vzduchu. Dodatečná ventilace je aplikována
hřebenovými štěrbinami a štítovými otvory. K vytápění se používají sálavé plynové ohřívače.

Uzavřené haly se obvykle používají k umístění všech mladých krůt v prvním období chovu
a k chovu samic v dokončovací fázi. Krocani jsou v dokončovací fázi chováni v ustájení s otevře-
nými bočními stěnami s přirozenou ventilací a s možným venkovním výběhem. Hustota osazení
v Německu je 5 ks/m2 v dokončovací fázi u krůt a 2,8 ks/m2 u krocanů [118].

V těchto chovech jsou zavedena opatření k ochraně před mimořádnými událostmi, jako jsou
výpadky proudu, extrémní podmínky počasí nebo požár, protože všechna zvířata v těchto velkých
jednotkách budou ohrožena najednou. Během nejvyšších letních teplot jsou přijímána dodatečná
opatření k minimalizaci tepelného stresu krůt (zajištěním větší objemové výměny vzduchu, pouště-
ním dalších ventilátorů pro pohodlí krůt v otevřeném prostoru, vodní mlha nebo skrápění střechy).

Drátěné pletivo v horní části boční stěny se používá k ochraně před volně žijícími ptáky. Podlaha
je tvořena podestýlkou (řezaná sláma, hobliny) s výškou vrstvy 5,0–7,5 cm po celé ploše ustájení (z
betonu), během chovu se podestýlka doplňuje až dosahuje hloubky 20–55 cm. Odstraňování hnoje
a čištění haly se provádí na konci příslušného růstového období. Veškerý hnůj je odstraněn rýpadlem
nebo čelním nakladačem. Doplňování steliva se provádí podle potřeby. Během růstového období
jsou k dispozici automatické výškově nastavitelné napáječky (například kloboukové napáječky)
a krmítka, aby se předcházelo ztrátám a degradaci steliva. Během dne lze regulovat délku a intenzitu
světla v halách s nucenou ventilací po celé období odchovu/výkrmu.

Chov krůt musí probíhat s ustanovením Evropské rady „Doporučení týkající se krůt (poddruh
Meleagris gallopavo)“ ve znění přijatém statutem Stálého výboru Evropské dohody o ochraně
zvířat chovaných pro hospodářské účely ze dne 21. června 2001.

2.2.3.3 Chov kachen

Kachny se obecně chovají pro produkci masa. Na trhu existuje mnoho plemen, ale nejpopulár-
nější pro komerční produkci masa jsou pekingská kachna a pižmovka velká. Pižmovku velkou
a domestikovanou kachnu (kachna divoká) získáme křížením samice pekingské kachny a samce
pižmovky velké a můžeme je nalézt na farmách zabývajících se produkcí masa a jater foie gras.
Jiná plemena se využívají pro snášení vajec, přestože pekingská kachna má diskutabilní užitkovost
snášení v porovnání s ostatními plemeny chovanými na maso. Poměr pro produkci masa je 80 %
pekingského plemene a 20 % pižmovky velké. Pižmovky jsou obecně těžší plemena. Kačeři jsou
běžně těžší než kachny (viz tabulka 2.2).

Tabulka 2.2: Rozsah hmotností plemen kachny chované pro produkci masa a vajec

Dospělý kačer (kg) Dospělá kachna (kg)

Masné plemeno

Pekingské 3,00–4,50 2,80–3,75
Pižmovka velká 4,50–5,50 2,25–3,00
Ruánské 4,50–5,00 3,50–4,10
Produkce vajec

Indický běžec 2,00–2,25 1,60–2,00
Kampbelka 2,25 2,00
Zdroj: [365, 506]
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Kachny jsou chovány v ustájení, i když některé členské státy umožňují venkovní chov. Využívají
se tři hlavní chovné systémy pro výkrm kachen:

• plně roštová podlaha s nebo bez systému vody umístěným nad vpustí;

• částečně roštová/s částečnou podestýlkou;

• plně roštová.

Běžně používaný chov kachen tvoří tradiční systém ustájení a je podobný chovu brojlerů (obrá-
zek 2.6). Tvoří jej betonová podlaha, která je pokryta podestýlkou. Chov je vybaven systémem
ventilace (přírodní nebo nucená) a v závislosti na klimatických podmínkách je použito i vytápění.
Používají se také částečně nebo plně roštové podlahy.

Produkční cykly se v jednotlivých členských státech liší. V Německu se cyklus pekingského
kachního plemene sestává z období růstu, dokud nedosáhne stáří 16 dní; následuje výkrmové
období do 40.–42. dne a konečné hmotnosti 2,9–3,1 kg. Růst a výkrm se provádí v oddělených
chovech. Hnůj je odstraněn a haly jsou během odstávky čištěny a dezinfikovány pět až sedm dnů, než
se opětovně naskladní. Maximální hustota osazení je 20 kg živé hmotnosti/m2 dostupné podlahové
plochy v obou fázích. Tudíž chovy pro růst pojmou přibližně 20 000 kachňat a chovy pro výkrm
asi 6 000 kachen (viz informační listy v [39]). Ve Francii jsou kačeři a kachny pižmovky velké
chováni společně na plně roštových podlahách s hustotou osazení 14,5 ks/m2 až do 72. dne, kdy
jsou samice poraženy. Samci jsou chováni do stáří 85 dnů [365].

Běžně se používá plná podlaha s pšeničnou nebo ječmennou slámou (včetně dřevěných hoblin
pro kachňata). Vhodně zvolená síla vrstvy podestýlky, v souladu s faktem, že trus kachen je
mnohem vlhčí než u brojlerů, má zásadní význam pro dobré zdraví a stav drůbeže; běžně je
nutný každodenní přídavek steliva, aby se zabránilo mokré podestýlce. Přibližně 3–4 kg slámy je
zapotřebí na jednu kachnu, což generuje trojnásobné množství hnoje, tj. 9–12 kg steliva na kachnu
při celkovém obsahu pevné látky 30–35 %. Používá se také roštová podlaha vyrobená z drátěných
roštů potažených plastem nebo syntetickým materiálem.

Chov kachenmusí být v souladu s ustanoveními Evropské Rady „Doporučení týkající se kachen
pižmových (cairina moschata) a kříženců pižmových a domácích kachen (anas platyrhynchos)“
a „Doporučení týkající se domácích kachen (anas platyrhynchos)“ ve znění přijatém Stálým
výborem Evropské úmluvy pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely ze dne 22. června
1999. Zejména rozvržení, konstrukce a údržba ohrad, budov a zařízení pro kachny musí být taková,
že umožňují splnění základních biologických požadavků, jako je přístup k vodě na koupání nebo
dostatečný počet vodních zařízení. Zároveň musí být navrženy tak, aby umožnily kachnám ponořit
hlavu a zobák a aby se kachna mohla bez potíží namočit celá.

2.2.3.4 Chov perliček

V Evropě je za rok vyprodukováno přibližně 45 milionů perliček. Z celkového evropského
počtu 86 % pochází z Francie z 926 hospodářství zahrnujících 1 345 budov o celkové ploše
437 000m2 [365]. Dalších 13 % produkce pochází z Itálie.

Komerční chov perliček lze srovnávat s chovem krůt. Perličky se svým chováním velmi liší
od kuřat a potřebují hodně prostoru: ve Francii se chovají v hustotě 16,8 ks/m2 až do stáří 78 dnů.
Plemeno perliček (přibližně 350 000 kusů ve Francii) se chová v klecích, kde se systematicky prak-
tikuje umělé oplodnění. Není jasné, zda v Evropě existují nějaká hospodářství, v nichž se intenzivně
chovají perličky v takovém počtu, který spadá do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU.
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2.2.4 Řízení mikroklimatických podmínek v chovu drůbeže

Systémy ustájení všech druhů drůbeže jsou obvykle vybaveny zařízením k udržování vnitřních
mikroklimatických podmínek. K faktorům důležitým pro vnitřní prostředí v ustájení drůbeže patří:

• řízení vnitřní teploty a vlhkosti (viz kapitola 2.2.4.1);

• složení a rychlost proudění vzduchu v úrovni zvířat (viz kapitola 2.2.4.2);

• intenzita světla (viz kapitola 2.2.4.5);

• koncentrace prachu (viz kapitola 2.2.4.3);

• hustota osazení;

• izolace budov.

Systém úpravy vstupujícího vzduchu (hlavně z důvodu welfare zvířat) obecně zahrnuje odstranění
prachu, chlazení a/nebo zvýšení vlhkosti [264]. Úpravy (mikroklima) jsou běžně prováděny změnou
teploty, ventilace a osvětlení. Minimální životní normy a úrovně produkce kladou požadavky
na vnitřní klima chovných systémů.

2.2.4.1 Řízení teploty

Teplota uvnitř chovných systémů je řízena následujícími technikami:

• izolace budov;

• lokální vytápění (systémy s hlubokou podestýlkou) nebo prostorové vytápění;

• přímé vytápění (např. infračervené, plynové/vzduchové vytápění; plynové konvektory; horko-
vzdušné ohřívače) nebo nepřímé vytápění (centrální vytápění prostoru, centrální podlahové
vytápění);

• ochlazování skrápěním střechy (používáno v teplejším podnebí a v létě);

• ochlazování rozstřikem vodní mlhy, známé jako zmlžování;

• vlhké filtry (chladicí desky);

• tepelné výměníky.

Podlahy jsou často tvořeny betonem a již nejsou dále izolovány, kromě chovu brojlerů (viz kapi-
tola 4.6.4.1). Částečně izolované podlahy se používají jen zřídka, zatímco v nejsevernějších zemích
se často používají plně izolované podlahy (např. Finsko). Existuje potenciální ztráta tepla díky
přenosu do půdy pod halou, avšak nebylo potvrzeno, že by tento jev měl vliv na produkci. Vytápění
se někdy provádí rekuperací tepla z odpadního vzduchu, které se také používá k sušení hnoje.
U nosnic není vytápění zapotřebí, pokud je vysoká hustota osazení.

Většinou v zimě, ale také během raných fází produkce (mladá drůbež), je vytápění apliko-
váno u brojlerů, krůt, kachen a kuřic. Lokální vytápění je obvykle zajištěno plynovými radiátory,
které umožňují zvířatům najít jejich optimální teplotu přemístěním se pod topení. Pohyb je někdy
omezený, když jsou kuřata (všech druhů) malá, aby se držela blízko topení.

Kapacita topného zařízení souvisí s počtem kuřat ve stáji a s objemem stáje. Například v Portu-
galsku plynové radiátory s kapacitou 6 000 kJ odpovídají 650 kusům jednodenních kuřat na radiátor
a kapacita 12 500 kJ odpovídá 800 vylíhnutých kuřat. Některé typické teploty pro ustájení brojlerů
jsou uvedeny v tabulce 2.3.
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Tabulka 2.3: Příklady požadované vnitřní teploty pro chov brojlerů

Věk (den)
Vnitřní teplota (°C)

Portugalsko (1) Velká Británie (2) Francie (3)

1–3 37–38 30–34 31–33
3–7 35 32 30–32
7–14 32 28–30 28–30
14–21 28 27 26–28
21–29 bez vytápění 18–21 23–26
28–35 bez vytápění 18–21 20–23
Přes 35 bez vytápění 18–21 18–20

(1) [8]
(2) [40]
(3) [339]

V chovech krůt je požadovaná teplota na začátku chovu vyšší (32–34 °C), a tak může být nutné
použít ohřev. S růstem krůt se vnitřní teplota postupně snižuje (viz tabulka 2.4). Při vytápění
ustájení krůt je nutné větší odvětrání, což má za následek vyšší spotřebu energie. Na několika
farmách v Nizozemsku se praktikuje recirkulace vzduchu, která kombinuje přirozenou a nucenou
ventilaci. Nastavením ventilačních klapek může být průtok vzduchu regulován tak, aby byl vzduch
správně promíchán a tím se snížila spotřeba energie pro vytápění.

Tabulka 2.4: Vnitřní teploty v chovech krůt ve Francii

Věk (den) Teplota (°C) Věk (den) Teplota (°C)

0–2 33,5–34,0 25–26 26,5
3–4 32,5–33,5 27–28 26,0
5–6 32,0–33,0 29–32 25,5
7–8 31,5–32,5 33–34 24,5
9–10 31,0 35–36 24,0
11–14 29,5 37–38 23,5
15–16 29,0 39–40 23,0
17–18 28,5 41–42 22,5
19–20 28,0 43–44 21,0
21–22 27,5 +44 19,0–21,0
23–24 27,0

Zdroj: [339]

Během horkého počasí může být zapotřebí snížit vnitřní teplotu, aby se zajistilo, že krůty nebudou
trpět tepelným stresem. Směrnice 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 uvádí, že při venkovních
teplotách vyšších než 30 °C by vnitřní teplota neměla překročit venkovní teplotu o více než 3 °C.

V praxi se v rozprašovacích systémech používají destičky umístěné mimo budovu pro vstřiko-
vání vody do vstupujícího proudu vzduchu při nízkém tlaku 3 až 5 bar. Tato zařízení jsou nejlevnější
a umožňují maximální ochlazení o 3–5 °C, ale vyznačují se nižší účinností chlazení, např. roz-
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prašovací zařízení potřebuje třikrát až pětkrát více vody pro stejný chladicí účinek než systém
zmlžování [358].

Hlavními chladicími technikami používanými v chovu drůbeže jsou vodní mlhy (viz kapi-
tola 2.2.4.3) a chladicí desky (viz kapitola 2.2.4.4), které jsou založeny na chlazení odpařováním.
Farmář musí využívat jak proudění vzduchu, tak chlazení odpařováním během horkého počasí, aby
se drůbež udržela v pohodlí a produktivitě, s ohledem na relativní vlhkost v hale.

2.2.4.2 Ventilace chovu drůbeže

Ustájení drůbeže může být s přirozenou a/nebo nucenou ventilací, závisí však na klimatických
podmínkách a požadavcích drůbeže. Účelem ventilace je cirkulace vzduchu k poskytnutí čerstvého
vzduchu a odstranění plynných složek, tepla a vlhkosti pro zajištění vhodného vnitřního klimatu.

Budova může být navržena tak, aby umožnila příčné nebo podélné proudění vzduchu halou
nebo z otevřeného hřebene ve střeše směrem dolů prostřednictvím ventilátorů umístěnými pod
klecemi. Jak u přirozených, tak u nucených ventilačních systémů může převládající směr větru
ovlivnit prvotní umístění budovy, například může zvýšit požadovanou kontrolu proudění vzduchu,
jakož i snížení emisí u citlivých receptorů v blízkosti farmy. V místech s nízkou venkovní teplotou
může být instalováno topné zařízení pro udržení požadovaných teplot uvnitř budovy.

Ventilace je důležitá pro zdraví drůbeže a ovlivňuje úroveň produkce. Je využívána tam, kde
se vyžaduje chlazení a pro udržení složení vnitřního vzduchu na požadované úrovni. Například
pro brojlery směrnice 2007/43/ES požaduje minimální environmentální parametry, které je třeba
zajistit:

• koncentrace NH3 nepřevyšuje 20 ppm;

• koncentrace CO2 nepřevyšuje 3 000 ppm;

• pokud venkovní teplota ve stínu přesahuje 30 °C, nesmí vnitřní teplota být vyšší o 3 °C, než
venkovní;

• vnitřní průměrná vlhkost nesmí překročit 70 % v průběhu sledování (delší než 48 h), pokud
je venkovní teplota nižší než 10 °C.

Parametry pro řízení rychlosti ventilátoru a otevírání vstupních otvorů pro vzduchmohou zahrnovat
teplotu, relativní vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého, které jsou monitorovány příslušnými
senzory. Lze ovládat další parametry vzduchu. Například pro složení vzduchu v chovu brojlerů
v Belgii-Vlámsku jsou také stanoveny horní limity pro H2S na 20 ppm a pro SO2 na 5 ppm.

Systémy ventilace lze rozdělit na přirozené a nucené. Přirozené systémy jsou tvořeny otvory
v hřebenech střechy. Minimální velikost výstupu je 2,5 cm2/m3 objemu haly, s požadovaným
vstupem 2,5 cm2/m3 na každé straně haly. U přirozených systémů je důležitá pro zlepšení ventilace
konstrukce haly. Pokud šířka a výška nejsou ve správném poměru, může být ventilace nedostatečná
a může tak uvnitř chovu docházet ke zvýšení úrovně zápachu.

Nucené (mechanické) systémy ventilace, kde se větrání provádí pomocí elektricky poháněných
ventilátorů ve stěnách nebo střechách řízených teplotou v budově, pracují s podtlakem a vstupem
o velikosti 2 cm2/m3 objemu haly.

Jsou sice nákladnější, ale poskytují přesnější řízení vnitřního klimatu. Používají se různé
konstrukce:

• střešní/boční ventilace: vzduch proudí shora dolů přívody vzduchu a ventilátory ve střeše
a opouští halu bočními ventilačními otvory;

• hřebenová ventilace: vzduch proudí přívody vzduchu v bočních stěnách a je vysáván venti-
látory na střešních hřebenech;
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• příčná ventilace: vzduch proudí přívody vzduchu přes celou šířku haly a je odsáván ventilátory
v boční stěně;

• tunelová ventilace: vzduch proudí dovnitř přívody vzduchu po celé délce haly a je odsáván
ventilátory ve štítové stěně.

Pro nosnice umístěné v klecích se proudění vzduchu pohybuje v rozmezí od 3 do 7 m3 za hodinu
na kus v létě (v závislosti na klimatické zóně) a 0,5 až 0,8 m3 za hodinu na kus v zimě [39].

Při konstrukci ventilačních systémů pro brojlery se obvykle používá kapacita ventilace 4–6 m3

na kg živé hmotnosti. Rychlost vzduchu v úrovni brojlerů se mění s teplotou a byly zaznamenány
změny rychlostí 0,1–0,3 m/s [8]. Kapacita ventilace se mění s venkovní teplotou, relativní vlhkostí
(RH), se stářím a živou hmotností brojlerů (požadavky určující CO2, vodu a teplo).

Ve studii provedené v Belgii byl popsán vztah mezi potřebou ventilace a různými proměnnými.
S teplotou venkovního vzduchu 15 °C a RH 60% byla ventilace určena bilancí CO2 v prvních třech
dnech, vodní bilancí v prvních 28 dnech a poté tepelnou bilancí. Při nižších venkovních teplotách
byla vodní bilance a bilance CO2 důležitější. Od teploty 15 °C se tepelná bilance stává důležitější
v kombinaci s nižší RH a těžšími kuřaty. Bylo stanoveno, že minimální požadavek na ventilaci
brojlerů by měl být opatrně stanoven na 1m3 na kg živé hmotnosti [509].

2.2.4.3 Vodní mlha

Zmlžovací systémy jsou prostředkem ke snížení vnitřní teploty v oblastech s vysokými letními
teplotami a k řízení vlhkosti a prachu. Klíčové parametry charakterizace pro zařízení jsou tlak
a konstrukce. Voda se rozstřikuje speciálně navrženými tryskami a vnitřní vzduch je chlazen jejím
odpařováním.

Systém zmlžování při středním tlaku (< 70 bar) má dobrou efektivitu, ale představuje riziko
zvýšení vlhkosti podestýlky. Systém zmlžování při vysokém tlaku (> 70 bar) je citlivější na kvalitu
vody a ucpání trysky. Vyšší účinnost chlazení umožňuje snížení teploty až o 10 °C, pokud je okolní
vzduch suchý a kapičky dostatečně jemné (< 10 mikronů) [358].

V kombinaci s ventilátory je odpařování spojeno s konvekčním chlazením: odpařování ochlazuje
vzduch a ventilátory, které jsou umístěny v blízkosti trysek a vytváří proud vzduchu, který zesiluje
chladicí účinek. Výhody této techniky jsou:

• chladicí efekt;

• snížení prašnosti (viz kapitola 2.2.4.6);

• aditivní produkty lze rozstřikovat současně s vodou;

• čištění roštové podlahy je jednodušší.

2.2.4.4 Chladicí desky

Systémy chladicích desek (nebo mokré filtry) se používají k ochlazování přiváděného vzduchu
v chovech drůbeže pomocí odpařování vody. Systém je nejúčinnější při vysokých teplotách a nízké
relativní vlhkosti.

Desky jsou z celulózových nebo plastových panelů s velkou měrnou povrchovou plochou a jsou
průběžně smáčeny. Teplý přiváděný vzduch proudí (podtlakem) přes mokré desky, zvyšuje tím
svou vlhkost a zároveň se ochlazuje. Přebytečná voda je recirkulována [358].

Zbytková obsah soli cirkulující vody a potenciální možnost rozvoje patogenních organismů
na velkých plochách jsou hlavní potíže, které se vyskytují u těchto systémů.

68 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Používané procesy a techniky

2.2.4.5 Osvětlení chovu drůbeže

Chovy drůbeže mohou využívat pouze umělé světlo nebo mohou umožnit vstup přirozenému světlu
(někdy nazývaného „ustájení za denního světla“). Aktivitu a míru snášky lze ovlivnit použitím
umělého osvětlení.

Minimální intenzita světla a světelné úseky (doba osvětlení za den) jsou regulovány Směrnicí
Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, stanovující minimální požadavky na ochranu nosnic,
a Směrnicí Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat
chovaných na maso. Platí zejména následující požadavky:

• V chovu brojlerů je intenzita osvětlení nejméně 20 lx během doby osvětlení a je vyžadováno
osvětlení nejméně 80 % využitelné plochy (může dojít k dočasnému snížení povoleného
na základě veterinárního doporučení). Kromě toho do sedmi dnů od doby, kdy jsou kuřata
umístěny do haly, a do tří dnů před předpokládanou porážkou musí osvětlení probíhat
v 24hodinovém režimu a musí zahrnovat úsek tmy trvající celkem minimálně 6 hodin,
přičemž alespoň jeden nepřerušovaný úsek tmy musí trvat 4 hodiny, s výjimkou stmívacích
úseků;

• Pro produkci nosnic musí mít všechny budovy dostatečnou úroveň světla, aby se slepice
vzájemně viděly, aby prozkoumaly své okolí vizuálně a prokazovaly normální úroveň aktivity.
Po prvních dnech aklimatizace musí osvětlení dodržovat 24hodinový režim a musí zahrnovat
přiměřeně nepřetržitý úsek tmy, která trvá přibližně třetinu dne. Pokud je světlo utlumeno,
stmívání by mělo probíhat po dostatečně dlouhou dobu, aby se slepice mohly usadit.

Používají se různá schémata osvětlení se střídavými úseky světla a tmy. Příklad programu osvětlení
je uveden v tabulce 2.5 pro brojlery.

Tabulka 2.5: Příklady programu osvětlení pro produkci brojlerů

Věk (den) Intenzita světla (lx) Počet hodin světla za den

1–3 20 23
4–10 5 8
11–15 5 12
16–21 5 16
22-35 5 18
36–42 5 23

Zdroj: [709]

U nosnic je v praxi obvykle doba osvětlení mezi 12 a 17 hodinami a zvyšuje se s rostoucím
věkem nosnic (pro gonadální stimulaci). Dobré výsledky produkce mohou být dosaženy také
pomocí přerušovaných fotoperiod (střídání krátkých období světla a tmy). Intenzita světla nezbytná
k udržení normální rychlosti snášení je 5 až 7 lx. Intenzita světla převyšující 10 lx se obvykle
nepoužívá, aby se zabránilo přepeřování.

V chovech s přirozeným světlem jsou otvory často zastíněny nebo směřovány, aby se zabránilo
přímému slunečnímu světlu a uspořádány tak, aby světlo bylo rovnoměrně rozptýleno uvnitř ustá-
jení. Prvních několik dní po ustájení může být světlo vcelku jasné. Později by měla být intenzita
světla taková, aby bylo zabráněno zdravotním problémům a problémům s chováním [38].

Při chovu krůt je osvětlení zvláště důležité během prvních několika dnů chovu (1–7 dnů),
kdy jsou použity programy s intenzitou světla nejméně 10 lx (až 50 lx) a 2 až 3 hodiny tmy.
Poté se intenzita světla sníží. Světelná schémata se mohou lišit, zahrnují 14 až 16 hodin denně
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a berou v úvahu přiměřenou dobu odpočinku od umělého osvětlení, které je vždy dostupné drůbeži
v souladu se směrnicí 98/58/ES.

2.2.4.6 Řízení prašnosti

Regulace prachu u zdroje snižuje nejen emise do vnějšího prostředí, ale také pomáhá udržovat
lepší vnitřní podmínky pro zvířata a pracovníky. Zvířecí aktivita je obvykle hlavním faktorem pro
zvyšování emisí prachu. Hladiny prachu se mohou také zvýšit, když je krmivo prašné, například
některé nepeletované krmiva pro nosnice. Krmivo brojlerů je méně prašné, protože obsahuje vyšší
podíl tuku. Způsob, jakým je krmivo podáváno, může také zvýšit množství prachu ve vzduchu.
Automatická krmítka mohou generovat prach, když krmivo propadává do žlábků.

Emise prachu jsou vyšší v chovech používajících stelivo než v obohacených klecích. Rozstřik
oleje je levná a efektivnímetoda snižování odstraňující vzdušný prach vázáním na olej ve stelivu (viz
kapitola 4.8.4); čištění haly však může být obtížnější a také může být ovlivněna kvalita podestýlky.

Suché filtry lze namontovat do vnitřních jednotek recirkulace vzduchu. Negativní ionizace
vnitřního vzduchu nanáší jemný prach na povrchy, které lze snadno očistit po každém růstovém
cyklu (viz obrázek 2.7 [377]).

Obrázek 2.7: Efekt usazování prachu na střeše pomocí ionizace

Vodní mlha (viz kapitola 4.8.3) vytváří malé kapičky, které absorbují částice ve vzduchu a padají
na podlahu. Je důležité, aby velikost částic vody a prachu byla podobná v rozmezí několika mi-
krometrů. Pokud jsou rozstřikované kapičky příliš velké, prachové částice proudí kolem kapičky
a nejsou absorbovány z důvodu malého nebo žádného kontaktu.

2.2.5 Doplňky v krmivu a napájení drůbeže

2.2.5.1 Složení krmiva pro drůbež

Krmivo je velmi důležité, protože určuje kvalitu konečných produktů. Například růst brojlerů
(dosažení požadované hmotnosti za pouhých 5 až 8 týdnů) do značné míry závisí na kvalitě
krmiva. Způsob, jakým se krmivo získává, se liší od nákupu hotových krmných směsí po drcení
a přípravu požadovaných směsí v rámci farmy, které se často skladují v silech sousedících s chovy.
Složení krmiva pro drůbež musí také splňovat požadavky zvířat k zajištění správné úrovně energie
a základních živin, jako jsou aminokyseliny, vitamíny a minerály.

V produkci drůbeže se energetická hodnota krmiva (přísady nebo stravy) vyjadřuje jako me-
tabolizovatelná energie (ME), protože není možné měřit stravitelnou energii (DE), jelikož výkaly
a moč nejsou odděleny, a kvůli zanedbatelným energetickým ztrátám tepelného nárůstu, který je
potřebný pro formulaci netto energie (NE).
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Esenciální aminokyseliny (nebo nezbytné aminokyseliny) jsou ty, které metabolismus zvířat
nemůže poskytnout nebo může poskytnout pouze v malém množství. Proto musí být esenciální
aminokyseliny dodávány prostřednictvím stravy v dostatečném množství, aby byly pokryty po-
žadavky zvířat. Esenciálními aminokyselinami jsou methionin (+ cystin), lysin, threonin, valin,
isoleucin, leucin, tryptofan, arginin, histidin a fenylalanin (+ tyrosin).

Cystin není esenciální aminokyselina sama o sobě, ale methionin lze vyrobit pouze z cysteinu,
a tak jsou vždy spojeny. V krmivech drůbeže jsou aminokyseliny síry (methionin a cystein) a lysin
nejčastějšími nedostatkovými aminokyselinami. Dalším z nedostatkových aminokyselin je obvykle
threonin [506]. Nejnovější vývoj ve výrobě aminokyselin umožňuje využít více aminokyselin
v krmné směsi pro drůbež.

Ve složení krmiv pro výživu drůbeže je koncept ideálního proteinu, kde je popsána optimální
nezbytná dávka aminokyselin z hlediska poměru k lysinu (byl použit jako referenční, protože se
jedná o první omezující aminokyselinu u růstu prasat) a kde jakýkoli nedostatek jedné z nezbytných
aminokyselin bude narušovat růst a/nebo zdraví. V tomto profilu jsou všechny aminokyseliny pro
výsledek stejně důležité a zároveň pokrývají požadavky všech fyziologických funkcí. V praktické
výživě to znamená, že potřeba lysinu se bude lišit (na kg krmiva nebo na MJ energie), naproti tomu
tento profil není ideální ve vztahu ostatních aminokyselin vyjádřených relativně k lysinu. Každý
z těchto poměrů tedy může znamenat přímé omezení ve složení krmiva.

Složení krmiv může vyžadovat použití lineárního programování k získání požadovaných směsí.
Zejména nosnice vyžadují dostatečné množství vápníku k výrobě skořápky. Fosfor je důležitý při
ukládání vápníku v kostech a buď je zkrmován jako doplněk, nebo může být dostupný z krmiv
používaných ve stravě, například přidáním fytázy do krmiv. Ostatní minerály (stopové prvky)
v krmivu lze také regulovat: Na, K, Cl, I, Fe, Cu, Mn, Se a Zn, zatímco ostatní jako S a F jsou již
v krmivu dostatečně dostupné. Vitamíny nejsou vytvářeny samotnými zvířaty nebo jsou vytvářeny
jen v nedostatečných množstvích, a proto by měly být přidány do denní dávky. Vitaminy jsou často
součástí premixu s minerály.

Používání doplňkových látek v krmivech je regulováno na úrovni Evropské unie (Nařízení
Komise 1831/2003 a 429/2008). Každá přísada je hodnocena z hlediska bezpečnosti a účinnosti
a také ze způsobu, jakým se používá ve výživě zvířat. Pouze po důkladném posouzení rizik je každá
doplňková látka oprávněná k použití s podmínkami jejího použití a účinky udávajícími minimální
a maximální dávkování v krmivech. Musí být stanoveno, pro které druhy je použitelná, jaké je
přiměřené stáří zvířete a zda musí být dodržena ochranná lhůta.

Složení krmiva pro drůbež se mezi členskými státy také značně liší, protože je směsí různých
přísad, jako například:

• obilná zrna, jejich produkty a vedlejší produkty;

• olejnatá semena, olejnaté plody, jejich produkty a vedlejší produkty, hlízy, kořeny, jejich
produkty a vedlejší produkty;

• ostatní semena a plody, jejich produkty a vedlejší produkty;

• mléčné produkty a ryby, další mořská zvířata, jejich produkty a vedlejší produkty.

Maso a kostní moučka je v Evropě zakázána. Ve Španělsku se vepřové sádlo přidává do krmiva
z důvodu nedostatku enzymu laktázy, mléčné výrobky však nejsou zahrnuty v používání. Cibulo-
viny, hlízy a kořeny nebo kořenové plodiny nejsou drůbeži ve Velké Británii podávány. Ve Francii
se nepoužívají živočišné tuky. V dánském chovu brojlerů se přidávají celozrnné prvky do krmiva
od 10. dne. Celozrnné prvky zpočátku tvoří 2 % v celkovém krmivu do 10. dne a poté se obsah
navyšuje až do 30–35 % na konci výrobního cyklu.

Do krmiva pro drůbež lze přidat různé látky z různých důvodů, např.:

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 71



Chov drůbeže

• Některé látky se přidávají v malém množství, ale mohou mít pozitivní vliv na růst zvýšením
hmotnosti a zlepšením poměru konverze krmiva (FCR), např. enzymy, byliny, éterické oleje,
imunostimulanty a organické kyseliny (sloučeniny Cu a Zn mohou být také zařazeny do této
kategorie).

• Některé látky zvyšují výživovou kvalitu krmiva (např. vitamíny, stopové prvky).

• Některé látky zlepšují technickou kvalitu krmiva, např. technologické přísady, které mohou
zlepšit lisování krmiva na granule.

• Některé látky vyrovnávají kvalitu bílkovin v krmivu, a proto zlepšují konverzi bílkovin/dusíku
(čisté aminokyseliny).

• Některé látky zvyšují stravitelnost fosforu rostlinného původu, tudíž umožňují lepší absorpci
fosforu z krmiva (např. enzymu fytázy).

Použití antibiotik jako doplňkových látek v krmivech pro zvířata ke stimulaci růstu je v rámci EU
zakázáno v Nařízení č. 1831/2003/ES. Kokcidiostatika a histomonostatika mohou být přidány jako
prevence proti parazitům. Tyto produkty jsou ve výživě zvířat regulovány jako přísady.

Kromě složení krmiv jsou během chovných cyklů přijaty také různé typy režimů krmení
v produkčních cyklech, aby krmivo lépe odpovídalo požadavkům drůbeže. V různých kategoriích
se nejčastěji používají tyto následující cykly:

• nosnice: 2 fáze (krmení před snášením, během snášení);

• brojleři: 3–4 fáze (první týdny růstu, poslední týdny růstu);

• krůty: 4–6 fází (více druhů pro krocany než pro krůty);

• kachny: 2–3 fáze.

Nosnice mohou mít také šestifázové krmení, tři fáze až do snášení (kuřice) a tři fáze během snášení
nebo ve dvou až třech fázích do snášení (kuřata) a jednu nebo dvě fáze při snášení [40, 506].
Výkrmové programy pro brojlery jsou ovlivněné plemenem, jakož i pohlavím, prodejní hmotností
a stářím [327].

2.2.5.2 Systémy výkrmu

Postupy výkrmu závisí na druhu produkce a drůbeže. Krmivo se podává v rozmačkané formě,
drobcích nebo peletách. Nosnice jsou většinou krmeny ad libitum [30, 40]. Masná plemena, jako
jsou brojleři nebo krůty, jsou také krmeni ve formě ad libitum. Stále je možné setkat se s ručním
krmením, i když ve velkých farmách se využívají moderní krmné systémy, které omezují ztráty
krmiva a dovolují jejich přesné dávkování.

Běžné krmné systémy:

• řetězová žlábková krmítka;

• šneková žlábková krmítka;

• misková krmítka;

• portálová krmítka.
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Řetězová krmítka přesouvají krmivo ze skladovacího prostoru do žlábků krmítek za pomoci řetězu.
Nastavením rychlosti dopravníku lze ovlivnit složení krmiva, úroveň ztrát a dávkování krmiva.
Řetězová krmítka se běžně používají v podlahových ustájeních a je možné je nalézt i u klecových
systémů. U šnekových krmítek je krmivo tlačeno nebo taženo přes krmný žlábek šnekovým nebo
spirálovým dopravníkem. Ztráty jsou nízké. Běžně se používají v podlahových systémech nebo
voliérách.

Krmné žlábky nebo misky jsou spojeny s přísunem krmiva prostřednictvím dopravního sys-
tému. Průměr žlábku se mění od 300 mm do 400 mm. Krmivo je přepravováno spirálou, řetězem
nebo ocelovou tyčí s malými přihrnovači. Systém je konstruován se zvedacím zařízením. Používají
se v podlahových systémech (např. brojleři, krůty a kachny). V případě misek jedna obsluhuje
přibližně 65–70 kusů drůbeže. K výživě krůt se používají misková krmítka v brzké fázi života, ale
v pozdější fázi se používají také krmné sudy (50–60 kg). Krmivo je dodáváno ve velkých kbelících
kruhového nebo čtvercového tvaru. K omezení ztrát se stále častěji používá systém krmných trubek.

Portálové krmítko je pohyblivý systém, který se pohybuje podél klecí na kolech nebo kolejích
a je vybavený násypkou ve tvaru trychtýře. Ručním nebo elektrickým pohybem tento systém
naplňuje zásobníky nebo žlábky krmítek.

Příklady povolených prostorů pro krmení (ve Velké Británii) masné drůbeže jsou následující:

• Brojleři, misková krmítka: 1 m na 100 kusů.

• Brojleři, řetězové krmítko: 0,75 m na 100 kusů.

• Krůty, misková krmítka: 1 m na 100 kusů.

• Kachny, krmení v prostoru: 50 cm na 100 kusů se stářím 1 den až 8 týdnů, 60 cm na 100 kusů
se stářím 8 a více týdnů.

2.2.5.3 Systémy napájení

Všechna zvířata musí mít stálý přístup k dostatečnému množství vody nebo musí být zajištěn jiný
způsob přísunu (Směrnice 98/58/ES). Pro všechny druhy drůbeže musí být voda k dispozici bez
omezení. Drůbež potřebuje vodu k regulaci tělesné teploty a ke správnému trávení krmiva. Systém
napájení se také používá kvůli dalším mikroživinám v případě dodatečných požadavků. Techniky
dávkového příjmu vody byly testovány, ale z hlediska vlivu na welfare zvířat již nejsou povoleny
(kromě plemenné drůbeže).

Používají se různé systémy napájení. Návrh, řádná údržba a regulace napájení by měly poskyto-
vat vždy dostatečné množství vody a současně zabránit únikům a rozlití na podestýlku. Také musí
být přihlédnuto k přirozenému napájení, např. slepice pijí tak, že vloží zobák do vody, zvednou
hlavu a voda tak stéká do jejich hrdla. Používají se různé systémy napájení:

• velkokapacitní kapátkové napáječky (cca 80–90 ml/min nebo více);

• nízkokapacitní kapátkové napáječky (cca 30–50 ml/min);

• kloboukové (zvonové) napáječky;

• vodní žlábky (miskové napáječky).

Kapátkové napáječky se často používají v automatických systémech napájení určených pro brojlery
nebo nosnice, zlepšují hygienické podmínky a snižují odpařování.

Kapátkové napáječky mají různé tvary. Obvykle jsou vyrobeny jako kombinace plastu a oceli
a jsou umístěny pod trubicí se zdrojem vody. Systém regulace tlaku je nainstalován na začátku
každé trubky a je vybavenměřidlem spotřeby. Regulace tlaku ve vodovodních trubkách je kritickým
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aspektem, protože únik je často důsledkem nesprávného tlaku (např. sklon podlahy a dlouhé potrubí
mohou vytvářet rozdíly tlaku v systému). Napáječky jsou obecně navrženy tak, aby poskytovaly
optimální výsledky v určitém rozsahu tlaku.

Velkokapacitní kapátkové napáječky se vyznačují rychlým dodáním správného množství vody,
ale mají tu nevýhodu, že během napájení voda vytéká. K zachycení tohoto úniku jsou pod napáječ-
kami umístěny malé misky (odkapávací misky). Kapátkové napáječky s odkapávací miskou jsou
nejúspornější ve spotřebě vody. Nízkokapacitní kapátkové napáječky nejsou ovlivněny netěsností,
ale napájení trvá déle než u zvonových napáječek. V neklecových systémech pro nosnice mohou
slepice, které se zrovna napájí, blokovat další slepice na cestě do hnízda a může tak dojít ke snesení
vajec na nesprávných místech [407].

V podlahovém ustájení může být systém kapátkových napáječek instalován tak, že je možné je
nadzvednout (například při čištění a odklizu). Zvedání probíhá díky nízkému tlaku. Napáječky jsou
umístěny nad hlavami drůbeže a postupně zvedány v závislosti na jejím růstu, aby se zabránilo úniku
vody a rozlití na podestýlku. Voda (i příjem potravy) se k některým jednotlivcům nemusí dostat
z důvodu nedostatku napáječek a pomaleji rostoucí drůbež nemusí na výše položené napáječky
dosáhnout, protože jsou napáječky v průběhu růstového období zvedány [624].

Kloboukové napáječky jsou malé kruhové plastové nádoby různých provedení (např. ve tvaru
zvonu) v závislosti na typu drůbeže nebo systému, ke kterému se vztahují. Obvykle jsou připojeny
k navíjecímu lanu a lze je vytáhnout nahoru. Pracují při nízkém tlaku a jsou snadno nastavitelné.
Kloboukové (zvonové) napáječky jsou sice nejstaršími systémy, ale stále se široce využívají v cho-
vech krůt a kachen. Vyznačují se značným plýtváním vody, protože i při minimálním pohybu
dochází k rozlití. Je možné využít stabilizátory, aby se zabránilo převrácení [357].

Vodní žlaby (nebo miskové napáječky) jsou nádoby poskytující vodu, které se umisťují na nebo
pod trubici se zdrojem vody. Misky jsou buď naplněny vodou po celou dobu, nebo jsou naplněny
pod dotyku drůbeže kovového pásku. Ke spuštění přítoku vody lze využít i jiné ventily, např.
plovákové ventily umladé drůbeže, která ventily nedokáže otevřít.Miskové napáječky jsou umístěny
ve skupinách nebo v řadách a minimalizují stagnaci vody, avšak jejich údržba může být složitější.

Ve většině systémů ustájení nosnic se používají automatické napájecí systémy s kapátkovými
napáječkami. V Nizozemsku 90 % systémů napájení nosnic tvoří kapátkové napáječky a 10 %
kloboukové napáječky [407]. Počty drůbeže obsluhovaných různými systémy napájení ve Francii
jsou uvedeny v tabulce 2.6.

Tabulka 2.6: Počty drůbeže obsluhovaných jednotlivými systémy napájení ve Francii

Druh Začátek růstu Počet drůbeže Výkrm Počet drůbeže

Brojleři

Klobouková napáječka 100–150 Klobouková napáječka 100–130
Klobouková napáječka 10–20 Kapátková napáječka 15–18
Misková napáječka 200–250 Misková napáječka 200–250
Velká miska 60

Krůty

Klobouková napáječka 50–200 Klobouková napáječka 100–120
Mini miska 20 Mini miska 20
Velká miska 100 Velká miska 100
Kapátková napáječka 8–10 Kapátková napáječka 100–120
Misková napáječka 200–250 Misková napáječka 135

Kachny
Klobouková napáječka 50 Klobouková napáječka,

široký kanál 120–150

Kapátková napáječka (1) 5–7 Kapátková napáječka (1) 5–7
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Druh Začátek růstu Počet drůbeže Výkrm Počet drůbeže

Perličky
Klobouková napáječka 50 Klobouková napáječka 100–130
Kapátková napáječka 15 Kapátková napáječka 15

(1) Při použití kapátkových napaječek je nutné poskytnout dalšími zdroj vody (žlaby, zvonové napaječky,
vyny nebo sprchy).
Zdroj: [357, 500]

V chovech brojlerů jsou napáječky instalovány na mnoha místech, často v kombinaci kloboukových
a kapátkových napáječek. Klobouková napáječka poskytuje snadný přístup k vodě a omezuje její
rozlití na podestýlku.

Ve Velké Británii se kapátkové napáječky používají pro brojlery častěji než kloboukové na-
páječky. V Nizozemsku je pouze 10 % systémů napájení pro brojlery zastoupeno kapátkovými
napáječkami a 90 % jsou kloboukové napáječky. Ve Francii 80 % chovů brojlerů využívá kapát-
kové napáječky, 15 % zvonové napáječky a 5 % miskové napáječky [40, 357, 407].

Pitná voda pro krůty se dodává kloboukovými napáječkami nebo žlaby. Kloboukové napáječky
a žlaby se liší ve velikosti v závislosti na fázi produkce (menší nebo větší drůbež). Kapátkové
napáječky se obecně nepoužívají, protože je krůty nedokáží efektivně využít. Ve Francii používá
30 % chovů krůt kapátkové napáječky, 20 % miskové napáječky a 50 % zvonové napáječky [357].

Pro chov kachen veVelké Británii byměl býtminimální prostor pro napájení 60 cm na 100 kusů.
Nejčastěji používaným zdrojem vody jsou zvonové napáječky. Probíhající výzkum ve Velké Bri-
tánii si klade za cíl určit nejvhodnější výšku, šířku a hloubku pro žlabové napáječky. Při použití
kapátkových napáječek je nutné poskytnout další zdroj vody, jako jsou žlaby, zvonové napáječky,
vany nebo sprchy. Ve Francii používá 75 % chovů kachen zvonové napáječky a zbytek kapátkové
napáječky [357].

2.3 Chov prasat

2.3.1 Systémy ustájení a sběru hnoje v chovu prasat

V systémech intenzivního chovu prasat rozlišujeme fáze chovu prasat, které vyžadují různé pod-
mínky výkrmu a ustájení:

• reprodukce (včetně páření, březosti, porodu a neonatálního období);

• odstav;

• výkrm (růst a dokončení).

Délka březosti prasnice je přibližně 112 až 115 dnů. Průměrná velikost vrhu v EU je 11 selat.
Po narození o selata pečují jejich matky po dobu přibližně 21 až 28 (v některých členských státech
až 35) dní. Během této fáze chovu jsou ve většině členských států EU chirurgicky kastrováni samci,
kteří nebudou použiti pro reprodukci.

Po odstavu se selata obvykle přemísťují – a začlení se – k jedincům z jiných vrhů ve speciálně
konstruovaných ustajovacích systémech pro odstávčata. Tato fáze je nejsložitější v oblasti řízení,
protože dietetické změny (od mléka k pevné potravě v tomto raném věku) jsou často spojeny
s propuknutím choroby. Po přibližně 5 týdnech, kdy selata dosáhnou přibližně 30 kg živé hmotnosti,
se odstavená prasata přesunou do dalšího ustájení k výkrmu před porážkou.

Protože výběr jednotlivců, kteří mají zaplnit kotce ve výkrmnách, je založen na živé váze,
mohou být ve výkrmných kotcích společně jedinci z různých vrhů. Existuje několik případů,
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kdy jsou prasata chována společně během celého období chovu od odstavu po porážku. Nicméně
z ekonomických důvodů, odlišných požadavků na řízení a na životní prostředí během různých fází
chovu jsou však tyto systémy vzácné. Doba, kterou prasata stráví ve výkrmných halách, se určí
podle jejich přírůstku, protože ve většině systémů je určena doba porážky živou hmotností jedince.
Hmotnost jatečně upravených těl bude záviset na požadavcích na bourání masa.

Návrh systému ustájení je ovlivňován řadou faktorů, včetně klimatu, legislativy, ekonomiky,
struktury a vlastnictví hospodářství, výzkumu a tradic. Právní předpisy EU společně s některými
socio-ekonomickými otázkami měly velký dopad na systémy ustájení prasat v členských státech.
Ke změnám došlo také v důsledku maloobchodních norem uplatňovaných v některých členských
státech, které měly významný dopad na chovné metody používané některými chovateli [495].

Chovné systémy lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: systémy založené na tekutém hnoji
(kejda) a systémy založené na tuhém hnoji. Některé z těchto systémů poskytují různé klimatické
zóny, ve kterých si prase může zvolit své mikroklima pro různé činnosti (tj. pro odpočinek v dou-
patech nebo pod termodeskami). Hlavní společné vlastnosti obou systémů pro všechny druhy zvířat
(prasnice, odstávčata a prasata na výkrm) jsou uvedeny níže.

Techniky založené na kejdě

V technikách tekutého hnoje se používají plně nebo částečně roštové (nebo perforované) podlahy
s kejdovými kanály nebo jímkami umístěnými pod rošty. Systémy ustájení s roštovými podlahami
jsou nejrozšířenější v celé EU. Hygiena je v těchto systémech udržována obvykle bez podestýlání
(nebo se podestýlka používá pouze v relativně malém množství, např. jako pracovní surovina),
instalací roštových nebo perforovaných podlah, přes které může kejda propadnout a být skladována
ve fyzicky odděleném místě od prostoru ustájení zvířat. Kejdu lze skladovat pod rošty nebo
odstraňovat nepřetržitě nebo periodicky (např. na konci chovného cyklu) prostřednictvím kanálů
a potrubí do venkovního skladovacího prostoru.

Podlahy mohou být plně roštové po celé ploše kotce nebo mohou mít plnou betonovou ložnou
plochu v kombinaci s rošty v oblasti kaliště. Kotce s částečně roštovými podlahami mohou vyža-
dovat více prostoru než plně roštové podlahy. Částečně roštové podlahové systémy musí poskytnout
prasatům dostatek prostoru, aby si mohla udržovat oddělené ložné oblasti a kaliště tak, aby byla
plná část podlahy i prasata udržovány v čistotě. Některé kotce jsou proto vybaveny dvěma typy
podlah, které se liší stupněm perforace (tj. 40 % oproti 10 %; plocha s nižší perforací je určena
k ležení), aby se zmenšilo riziko znečištění.

Rošty bývají vyrobeny z betonu, kovu (většinou železa) nebo plastu, ačkoli použití kompozitních
materiálů roste, a mohou mít různé tvary (např. trojúhelníkové). Kritickým prvkem pro efektivní
využití roštových podlah je šířkamezerymezi rošty ve vztahu k šířce končetin zvířete v danémvěku.

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008 stanovuje minimální normy pro ochranu
prasat a mimo jiné stanovuje maximální šíři otvorů v betonových roštových podlahách podle
kategorie prasat. Maximální šíře otvorů musí být 11 mm pro selata, 14 mm pro odstávčata, 18 mm
pro výkrmová prasata a 20 mm pro prasničky po zapuštění a prasnice. Směrnice 2008/120/ES také
stanovuje minimální šíři roštnice, která je 50 mm pro selata a odstávčata a 80 mm pro chov prasat,
prasniček po zapuštění a prasnic [158].

Na výrobu prefabrikovaných betonových podlah se vztahuje evropská norma (EN + A1:2007)
v souladu se Směrnicí Rady 2001/88/ES. Tato norma specifikuje minimální i maximální me-
zeru a šíři nosníku pro prefabrikované betonové podlahy spolu s výrobní tolerancí. Vrchní část
nosníků nesmí mít ostré hrany; pokud je stanoven poloměr nebo zkosení, nesmí jejich hodnoty
překročit 3 mm.

Betonové rošty se ukázaly být odolnější než jinémateriály, jako jsou kov a plast. Hladké povrchy
usnadňují čištění a zajišťují, že se nevytváří žádné hnilobné látky. Systémy pro odstraňování hnoje
a moči souvisejí s podlahovým systémem a jako takové jsou popsány v souvislosti se systémy
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ustájení. Tyto systémy zahrnují technologie od hlubokých jímek s dlouhou skladovací dobou
až po mělké jímky a kejdové kanály, kterými je kejda často odstraňována gravitací a hradítky,
proplachováním kapalinou nebo shrnováním.

Základna a stěny jímky kejdy, včetně kanálů pro transport kejdy, jsou obvykle vyrobeny
ze železobetonového odlitku, prefabrikovaných železobetonových modulů nebo betonových bloků
utěsněných vodotěsným povlakem. Kanály mají plochý tvar nebo tvar ve tvaru písmene V. Kanály
ve tvaru písmene V jsou náchylné k potenciálnímu ucpání způsobenému zbytky pevných látek,
protože kapalná frakce kejdy může během odtékání stéct rychleji [175, 624].

Některé země navíc formulovaly požadavky na podlahovou plochu, návrh podlahy nebo po-
skytování přirozeného světla, které jsou přísnější než právní předpisy EU nebo doplňují právní
předpisy EU. Například v Dánsku a Nizozemsku je požadavek na souvislý plný podlahový prostor
větší u většiny kategorií prasat a maximální otvor pro odvodnění menší, než je uvedeno ve směrnici
EU; ve Švédsku je zákaz plně roštových podlah ve všech chovech prasat; v Německu musí mít
chovy prasat na výkrm minimálně 50 % souvislé plné podlahy [201].

Obecně se věnuje zvýšená pozornost pro zajištění takových materiálů zvířatům, které jim
poskytují příležitost k přirozenému chování (hledání potravy, rytí, budování hnízd). Pokud nejsou
splněny tyto požadavky na chování, které se mohou lišit pro různé kategorie prasat, dochází k řadě
nepříznivých důsledků ovlivňujících welfare, jedním z nich je zvýšené riziko okusování ocasu
u odstávčat a prasat na výkrm [566].

Techniky založené na tuhém hnoji

V technikách tuhého hnoje jsou plné podlahy kotců nastlánymateriálem podestýlky, která absorbuje
moč a tuhé výkaly. Používají se sláma a další materiály, jako jsou hobliny, piliny a rašelina
(ve Finsku). Podestýlkové materiály by měly být pohodlné pro ležení, neabrazivní, neklouzavé,
vysoce savé aměly bymít nízkou úroveň kontaminace bakteriemi amykotoxiny z okolního prostředí.
Podestýlkovémateriálymají různé schopnosti absorbovat vlhkost v poměru k jejich suché hmotnosti.
Nasákavost a vlastnosti různých materiálů podestýlky jsou uvedeny v tabulce 2.7.

Tabulka 2.7: Nasákavost a vlastnosti různých typů podestýlky

Materiál podestýlky Střední absorpční
faktor (hmotnost
absorbované vody
[kg]/hmotnost
materiálu [kg])

Poznámky

piliny (1) 2,60 Hrubé piliny jsou velmi savé. Jemné piliny nejsou
vhodnýmmateriálem podestýlky kvůli možným zdra-
votním problémům pracovníků a zvířat zapříčiněným
zvýšenými emisemi prachu.

ječmenná sláma (1) 1,91 Běžně se používá pro prasata; měkká a neobsahuje
mnoho prachu. Nejméně savá ze všech typů slámy.

pšeničná sláma (1) 2,14 Nejčastěji používaný materiál pro prasata; docela
křehký, ne tak měkký jako ječmen a se širším ston-
kem. Nejméně chutný ze všech typů slámy.

ovesná sláma 2,86 Měkčí než pšeničná sláma, a proto je nasákavější než
všechny ostatní slámy.Může být drahá kvůli své krmné
hodnotě. Velice chutná; velmi lehká a načechraná,
proto může být při venkovním použití lehce odfouk-
nuta.
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Materiál podestýlky Střední absorpční
faktor (hmotnost
absorbované vody
[kg]/hmotnost
materiálu [kg])

Poznámky

sláma tritikále (1) 1,97 Podobná jako pšeničná sláma, i když o něco těžší.
Vytváří o 30 % větší objem slámy ve srovnání s ekvi-
valentním výnosem pšenice nebo ječmene.

kukuřičné stonky 2,70 K dispozici pouze v případě, že se klas používá jako
krmivo pro zvířata a ne v případě, kdy se celá rostlina
používá pro siláž.

drcený papír (1) 2,08 Bez prachu, velmi savý a zároveň levný.
Vynikající materiál pro podestýlku, zejména pro pras-
nice. Lehká manipulace a snadná přeprava v balících.
Funguje také dobře smíchaný se slámou.

hobliny/hrubé hobliny NI Dobré vysoušecí vlastnosti. Lze získat zdarma ze zpra-
covatelských závodů a truhlářské výroby, čímž vznik-
nou pouze náklady na dopravu. Pravděpodobně neje-
fektivnější varianta, pokud se na farmě vyrábí z domá-
cího nebo recyklovaného dřeva. Lze také použít pod
slámou. Dřevěné štěpky vyrobené ze dřeva, které bylo
ošetřeno chemickými konzervačními prostředky nebo
lepidly, nelze použít jako materiál podestýlky.

rašelina 3,80–5,20 Rašelina má velmi vysokou absorpční kapacitu. S je-
jímpoužitím jako podestýlky jsou však spojeny vysoké
emise prachu, zejména při její aplikaci.

(1) Hodnoty vypočtené na základě informací uvedených ve zdroji [388].
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [388, 624]

Sláma je materiál umožňující prasatům v něm rýt. Poskytuje také tepelnou izolaci a odpružení
pohybu, jakož i střední absorpční kapacitu, což z ní činí účinnýmateriál podestýlky. Používání slámy
(dostupnost a náklady) je ovlivněno sklizní rostlin a konkurencí různých využití (např. biopaliva).
Ve Velké Británii používají prasečí farmy obvykle pšeničnou a ječmennou slámu a příležitostně
ovesnou slámu.

Vzhledem k velké ploše a vysokému poměru C:N může sláma snížit emise NH3, pokud
je s ní správně nakládáno (tj. podestýlka se udržuje v suchu častějším přistýláním slámy nebo
odstraňováním hnoje, tedy za dodatečných nákladů), ale na druhé straně může mít také za následek
kompostování podestýlky in situ, a tím i zvýšení teploty podestýlky a emisí NH3 [252].

Kromě toho ve srovnání s řízenímkejdymůže slaměná podestýlka vést k výrazně vyšším emisím
skleníkových plynů (metanu a oxidu dusného). Nicméně emise CH4 ze systémů ustájení prasnic
na bázi slámy nejsou větší než emise ze systémů na bázi kejdy, protože se zdá, že CH4 produkovaný
v hlubších anaerobních vrstvách podestýlky je snadno oxidován na CO2 v povrchové vrstvě,
v důsledku provzdušňování rytím či přirozeným chováním prasat [441]. A konečně poskytnutí
slámy, zejména slámy nekvalitní, a použití dřevěných štěpků a pilin zvýší produkci vzdušných
částic, jako je prach, plísně a houby, způsobující poruchy dýchání u prasat a lidí [495].

Očekává se, že používání slámy v ustájení prasat vzroste kvůli obavám o welfare prasat.
Ve spojení se (automaticky řízenými) systémypřirozené ventilace ustájení umožňuje sláma zvířatům
samoregulaci jejich teploty smenší ventilací a zahříváním, což snižuje spotřebu energie. Integrované
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hodnocení použití slámy bymělo vzít v úvahu zvýšené náklady na slámu při odklizu z kotců, možné
zvýšené emise ze skladování a aplikace slámy; výhodou je přidání organických látek do půdy [500,
508].

U podestýlkových systémů, i když existuje řada návrhů a uspořádání ustájení zvířat a různé
postupy pro nakládání s hnojem, lze rozlišit dvě hlavní metody nakládání s podestýlkou:

a) Systém s podestýlkou (nebo „shrnuté stelivo“): Ve shrnovacích systémech jsou ložné
oblasti a kaliště vytvořeny strukturálně odlišně a hnůj je z kaliště často odstraňován. Zvířa-
tům je poskytnuto malé až středně velké množství podestýlky, která slouží jako absorpční
a manipulovatelný materiál [495].
Pokud se jako materiál podestýlky používá sláma, je hnůj shrnován dvakrát až třikrát týdně
nebo ručně odstraněn jednou až dvakrát týdně, případně až s denní frekvencí. Doplňování
čerstvého suchého steliva se provádí pravidelně, aby se zabránilo přílišnému nasycení steliva;
tato operace nahrazuje množství slámy, které je odstraněno s hnojem. Čímmenší je množství
použitého steliva, tím vyšší je riziko zvýšení vlhkosti a emisí amoniaku. Podlahy mohou být
skloněny k jedné straně, aby se umožnil sběr hnoje vznikající ze směsi trusu a slámy.

b) Hluboká podestýlka (nebo „nahromaděná podestýlka“): Podestýlka se hromadí na pod-
laze, čímž je poskytována trvale silná vrstva podestýlky. Čerstvá sláma se dle potřeby (ob-
vykle každý týden) přidává k nahromaděnému hnoji, který se odstraní na konci období
chovu nebo může zůstat po dobu delší než jeden chovný cyklus (odstranění po následných
chovných cyklech). Toto období se může pohybovat od několika týdnů (selata, prasnice)
až po několik měsíců (výkrm prasat, prasnice). Po rozprostření materiálu podestýlky bude
možná nutné smíchat podestýlku, protože prasata mají sklon k vylučování ve stejné oblasti
kotce. Množství podestýlky může zmírnit účinek nízkých teplot.
V systémech s hlubokou podestýlkou musí být celá plocha obývaná zvířetem udržována čistá
a suchá pravidelným poskytováním absorpčníhomateriálu podestýlky. V takových systémech
zvířata často rozdělují oblast kotce na oddělenou ložnou oblast a oblast kaliště; rozhodnou se
ležet v nejvíce tepelně pohodlných a klidných oblastech a vylučují v oblastech kotce, které
jsou chladné, mokré nebo kde je průvan. Požadavky na prostor jsou proto v těchto systémech
vyšší ve srovnání s plně nebo částečně roštovými kotci [495].
V případě podestýlky ve formě pilin se používá pouze systém hluboké podestýlky; může
být silná (60–80 cm) nebo tenká (15–20 cm). Většina pilin je nastlána na začátku chovného
cyklu. Hluboká podestýlka z pilin se používá pro několik turnusů a povrchová vrstva je
odstraněna na konci cyklu. V případě tenké vrstvy pilin se během cyklu nepřidávají žádné
piliny a na jeho konci se odstraní hnůj [262].
V zateplených budovách (v letních obdobích i v neizolovaných)může být nejvyššímožná tep-
lota systémů hluboké podestýlky, zejména při kvašení, kdy produkuje velké množství tepla,
kritická při vytváření termoregulačních problémů, což vede k tepelnému stresu a snížení
výkonu; produkce tepla také povede ke zvýšenému odpařování vody [495].

Kapitoly 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3 a 2.3.1.4 uvádějí technické popisy systémů ustájení běžně pou-
žívaných pro prasnice, odstávčata a prasata na výkrm (předvýkrm/výkrm). Jejich vliv na životní
prostředí a další charakteristiky jsou popsány a zhodnoceny v kapitole 4. Cílem přehledu má být
představení použité techniky, ale nikdy nemůže být vyčerpávající vzhledem k rozdílům v pozoro-
vaných systémech a jejich přizpůsobení konkrétním návrhům.
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2.3.1.1 Systémy ustájení pro prasnice k připuštění a březí

Prasnice jsou umístěny v různých systémech v závislosti na fázi reprodukčního cyklu. Prasnice
k připuštění jsou chovány v systémech, které usnadňují snadný kontakt mezi kanci a prasnicemi.
Po páření nebo po diagnóze březosti se prasnice obvykle přesunou do oddělené části chovu po dobu
březosti.

Ustájení prasnic ve skupinách nebo jednotlivě je regulováno směrnicí 2008/120/ES. V souladu
s touto směrnicí je povoleno individuální ustájení prasnic a prasniček pouze v prvních 4 týdnech
po zabřeznutí a v posledním týdnu před očekávanou dobou porodu. Směrnice 2008/120/ES se
také zabývá případy, kdy skupinové ustájení může mít své nedostatky, např. zvířata, která jsou
obzvláště agresivní, nemocná nebo zraněná, mohou být dočasně chována v jednotlivých kotcích,
které jsou uzpůsobené tak, aby se zvířata mohla snadno otáčet; stanovuje také systémy výkrmu
pro skupinové ustájení, které zajistí, že každé zvíře může získat dostatek potravy, i když jsou
přítomni konkurenti pro dané krmivo. Směrnice 2008/120/ES rovněž stanoví opatření pro souvislé
plné podlahy a maximální odtokové otvory pro prasničky po zabřeznutí a březí prasnice: nejméně
0,95m2 na prasničku a 1,3m2 na prasnici musí být souvislá plná podlaha, z níž maximálně 15 %
je vyhrazeno pro odtokové otvory. Kromě toho musí být celková volná podlahová plocha, která je
k dispozici pro každou prasničku a pro každou prasnici, jsou-li chovány ve skupinách, nejméně
1,64m2, respektive 2,25m2. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách s méně než šesti jedinci,
musí být volná podlahová plocha zvětšena o 10 %. Pokud jsou tato zvířata chována ve skupinách
40 a více jedinců, může být volná podlahová plocha snížena o 10 % [158].

Individuální ustájení bývalo nejčastějším systémem používaným v EU. Individuální systémy
ustájení obecně dosahují lepších výsledků při využití pracovní síly. Navíc, protože individuálně
ustájené prasnice jsou ve svém pohybu omezené, se snáze ovládají a ve stáji je více klidu, což má
pozitivní účinek v raných stádiích březosti [202]. Je také snazší nakrmit prasnice v individuálním
ustájení, kde je konkurence minimalizována nebo není žádná. Na druhé straně, ustájení prasnic
v individuálních kotcích od odstavu do 4 týdnů po páření částečně omezuje jejich pohyb, způsobuje
frustraci a nedovoluje prasnicím, aby se společensky interagovaly během období reprodukčního
cyklu, ve kterém jsou k tomu chování vysoce motivovány. Kromě toho může nedostatek pohybu
způsobit poškození a slabost končetin a pevnosti kostí v důsledku menšího využití svalů a také sní-
žení kardiovaskulární kondice [494]. S nástupem platnosti směrnice o welfare prasat (2008/120/ES)
mohou individuální kotce koexistovat společně s kotci pro skupiny.

Požadavky některých zemí přesahují právní předpisy EU týkající se norem na ochranu prasat.
Pokud jde o minimální volnou podlahovou plochu, která závisí na velikosti skupiny, je v Rakousku,
Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku a Nizozemsku minimální požadavek na volnou podlahovou
plochu větší, než vyžadují právní předpisy EU. Zvláštní požadavky na prasnice ve skupinách existují
vDánsku a Švédsku, zatímcoNěmecko aRakouskomají omezené dodatečné požadavky. Požadavky
na souvislý plný podlahový prostor jsou větší pro většinu kategorií prasat a na maximální odtokový
otvor pro odvodnění je menší v Dánsku a Nizozemsku, ve srovnání se směrnicí EU. Pokud jde
o skupinové ustájení březích prasnic a prasniček, ve Velké Británii by nekojící prasnice měly
být chovány ve skupinách a neexistuje žádná výjimka pro dobu 4 týdnů od zabřeznutí, zatímco
ve Švédsku by měly být prasnice a prasničky vždy ustájeny ve skupinách (s výjimkou kojících
prasnic a prasnic 1 týden před porodem); v Nizozemsku by měly být prasnice a prasničky chovány
ve skupinách počínaje čtvrtým dnem po zabřeznutí až do týdne před porodem [201].

Ve Velké Británii mohou certifikované programy, zejména propagace a zajištění výroby kvalit-
ních potravin (standardy pro zajištění farem), zajistit zvýšený prostor pro účely welfare zvířat [419].
Ve Velké Británii je 85 % zapuštěných prasnic chováno ve skupinách a více než 55 % zapuště-
ných prasnic má přístup ke slámě v důsledku britských právních předpisů v oblasti welfare, které
vyžadují od roku 1999, aby byly veškeré prasnice volně ustájeny od odstavu po porod. V Polsku
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se běžně využívá i chov na plné podlaze s podestýlkou. V České republice jsou zaprahlé prasnice
čekající na páření a březost ustájeny ve venkovních systémech ustájení [264].

Částečně roštové podlahy se obecně používají v celé Evropě, zatímco plně roštové podlahy
se používají pouze v některých členských státech (např. Francie, Belgie). Kejda je buď uložena
v hlubokých jímkách, nebo je často odstraňována vakuovým systémem; jiné systémy, jako jsou
proplachovací kanály, se používají velmi zřídka. Používá se také shrnování, když jsou prasnice
ustájeny na podestýlce (např. ve Švédsku, Dánsku, České republice, Kypru, Finsku) [264].

Budovy jsou obvykle dobře izolované nebo méně často částečně izolované. Otevřené klima
je na farmách s integrovaným povolením zřídka aplikováno. Vytápění, ať už elektřinou, nebo
plynem/olejem, se používá lokálně na definovanou oblast nad zvířaty, jinak je vzduch vstupující
do stáje předehříván [264].

Pouze v některých členských státech (zejména naKypru, v Dánsku, Německu) se běžně používá
klimatizace nebo předúprava přiváděného vzduchu do ustájení. Čištění odpadního vzduchu se
používá v Nizozemsku, Belgii, Dánsku a Německu, ale v ostatních členských státech EU se téměř
nepoužívá [264].

2.3.1.1.1 Individuální ustájení s plně nebo částečně roštovou podlahou pro prasnice k při-
puštění a březí

U tohoto typu ustájení jsou prasnice k připuštění a březí chovány v individuálních kotcích. Kotce
měří cca 2,0–2,1m× 0,60–0,65m a koncová část je vybavena betonovými nebo kovovými rošty pro
shromažďování kejdy v hluboké jímce nebo mělkém kanále, který je vyprazdňován v intervalech
v závislosti na jeho kapacitě. Prostor, kde je prasnice umístěna, je takový, že se nemůže otočit
a výkaly jsou shromažďovány na pevně daném místě. Přepážky kotců jsou zamřížované nebo
síťované, aby umožňovaly vizuální kontakt, ale zabraňovaly agresi. Používá se přirozená nebo
nucená ventilace a někdy i topný systém.

Krmné systémy a napáječky jsou umístěny v přední části kotce. Krmivo může být podáváno
ručně nebo automaticky (jednou až třikrát denně) a může být suché nebo mokré. Mokré krmné
systémy semohou lišit od jednoduchého dávkování jednotlivých suchých dávek do vody až po složité
potrubní rozvody z centrálního, počítačem řízeného směšovacího zařízení. Prasnice mají obvykle
koryto, které je buď individuální, nebo sdílené (čtyři až šest prasnic), což umožňuje udržovat
prasnice stejné velikosti nebo stavu v sousedních kotcích [494].

Podlaha je nejčastěji částečně roštová, i když se vyskytují plně roštové podlahové systémy [494].
Mezi řadami kotců vede roštová chodba a na obou stranách kotců vede betonová podlaha.

V připouštěcí sekci jsou kotce pro ustájení kanců. Tyto kotce chybí v sekci ustájení pro březí
prasnice. Na obrázku 2.8 [678] je schematický pohled na připouštěcí sekci, ale pro zlepšení inten-
zivního kontaktu mezi kancem a prasnicemi jsou použity různé konstrukce. Prasnice mohou také
být čelem k centrální uličce se žlaby umístěnými na vnitřní straně a roštovou plochou v postranních
chodbách (viz obrázek 2.9 [163]).
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Obrázek 2.8: Schematický pohled na konstrukci ustájení pro prasnice k připuštění

Obrázek 2.9: Individuální ustájení prasnic k připuštění
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2.3.1.1.2 Kotce s plnou podlahou pro prasnice k připuštění a březí prasnice

V tomto systému jsou prasnice k připuštění a březí prasnice umístěny v kotcích podobných výše
uvedené konstrukci, ale s betonovou podlahou nebo často s vrstvou podestýlky ze slámy, aby
se vytvořil tuhý hnůj nebo chlévská mrva (FYM) (viz obrázek 2.10). V přední části kotce se
opět nacházejí technologie pro výkrm a napájení. Ve středové uličce je odtokový systém pro
shromažďování a odstraňovánímoči. Hnůj a podestýlka (sláma, hobliny nebo jiná, pokud je použita)
jsou periodicky odstraňovány [262].

Obrázek 2.10: Konstrukce podlahy kotců s plnou betonovou podlahou pro prasnice k připuštění a březí

V případě použití slámy jako podestýlkového materiálu je v těchto systémech použita přirozená
ventilace, pokud se sláma nepoužívá, je v izolovaných budovách použita nucená ventilace.

2.3.1.1.3 Skupinové ustájení prasnic k připuštění a březích s nebo bez podestýlky

V tomto rozvržení ustájení je několik prasnic chováno společně v uzavřených prostorech nebo
kotcích. Jednotlivé boxy pro krmení (0,4–0,5 m × 1,9–2,0 m) lze použít k dočasnému oddělení
prasnic během krmení, čímž se zamezí tomu, aby dominantní prasnice odháněly méně dominantní
od krmení, aby získaly přístup k dalším krmným dávkám. Celkový volný prostor (kromě krmných
boxů) je obvykle 2,25–2,80 m2 na prasnici v závislosti na velikosti skupiny. Krmné plochy jsou
umístěny nad roštovými podlahami amohou být kombinovány se společnými loži (perforovaná nebo
plná podlaha s omezeným využitím podestýlky) a oblastmi kaliště (roštové podlahy). Rozložení
se liší podle velikosti skupin, které jsou velmi variabilní (např. od 5 do 40 zvířat) [494]. Příklad
systému je znázorněn na obrázku 2.11 [494].

Obrázek 2.11:Příklad systému skupinového ustájení březích prasnic s jednotlivými krmnými boxy a sdílenou
lehací oblastí a kalištěm (oblast pro vylučování)
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Pro produkci hnoje lze také použít plnou betonovou podlahu s podestýlkou ze slámy (viz obrá-
zek 2.12 [494]).

Obrázek 2.12: Příklad skupinového ustájení březích prasnic s individuálními krmnými boxy v kombinaci
s hlubokou podestýlkou

Rovněž se běžně používá skupinové ustájení březích prasnic v kotcích s krmivem v korytě nebo
na podlaze bez použití individuálních boxů. Podlaha je plná nebo roštová. Na lehací plochu se
používá malé množství podestýlky. Skupiny jsou udržovány stabilní a malé (< 10 zvířat), aby se
snížilo agresivní chování v průběhu výkrmu. Prasničky jsou vůči sobě méně dominantní, takže se
v tomto typu systému vyskytují častěji než starší prasnice [494]. Návrh s perforovanou podlahou
v lehací oblasti je znázorněn na obrázku 2.13 [156].

Obrázek 2.13: Příklad skupinového ustájení pro prasnice k připuštění a březí prasnice s perforovanou
lehací plochou (perforace v lehací oblasti je < 15 %)

Pro ventilaci skupinového ustájení platí stejné zásady jako pro individuální ustájení prasnic. Přiro-
zená ventilace je možná v nových systémech ustájení s využitím hlubokých podestýlek. Při aplikaci
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slámy k zahřívání obecně nedochází, protože při nízkých teplotách jsou prasnice schopny teplotu
kompenzovat ležením v hluboké podestýlce.

Dochází k vytváření tuhého hnoje, kterýmusí být často odstraňován, aby se zabránilo přílišnému
zvlhčení podestýlky. Četnost odstraňování závisí na typu podestýlky, hloubce podestlané plochy
a obecných postupech řízení farmy. V úsecích, kde se podestýlka používá výhradně k rytí prasat,
je množství podestýlky omezeno tak, aby se veškerý hnůj zpracovával ve formě kejdy. V úsecích
s roštovou podlahou v oblastech pro krmení a kaliště může být kejda odstraněna shrnováním.
V úsecích s plnou podlahou se hnůj vyklízí buď denně shrnováním, nebo dvakrát až třikrát týdně
traktorem s vyhrnovací radlicí. V úsecích s hlubokou podestýlkou v lehací oblasti je podestýlka
obměňována jednou nebo dvakrát ročně.

2.3.1.1.4 Skupinové ustájení s automatickými krmnými boxy

V tomto systému jsou prasnice často chovány ve velkých dynamických skupinách (50–300 prasnic)
se společnými lehacími oblastmi a kališti. V systémech s automatickými krmnými boxy (ESF) je
na každé prasnici umístěný elektronický čip (ušní štítek nebo obojek) umožňující průchod do krm-
ného boxu. Každá prasnice je při krmení chráněna specializovaným krmným stáním s brankami
ovládanými samotnou prasnicí nebo počítačem a je jí dávkováno přesně odměřené individuální
množství krmiva. Jeden krmný box může sdílet až 70 prasnic [494].

Rozložení kotce je velmi důležité pro distribuci a správu velkých skupin prasnic krmených tímto
způsobem, protože ESF umožňují zisk ze snížené plochy na prasnici. Pro skupiny 40 a více zvířat
je minimální plocha 2,025m2 na prasnici a 1,476m2 na prasničku. Kotce mají lehací, vylučovací
a krmnou plochu, kde jsou umístěny automatické krmné boxy pro prasnice. Lehací plochy jsou
na plných betonových podlahách, ze kterých je hnůj denně odstraňován traktorem s vyhrnovací
radlicí. Kotce lze opatřit betonovými rošty nebo slámou.

Provedení na roštové podlaze umožňuje volnou plochu 2,20–2,66 m2/ap. Rozdělením kotce
se mohou vytvořit odpočinkové lehací plochy přibližně dva metry dlouhé. Mohou být uspořádány
na obou stranách chodeb, které jsou dostatečně široké, aby umožnily průchod dvou prasnic současně
(viz obrázek 2.14 [262]).

Obrázek 2.14: Rozvržení kotce pro březí prasnice krmené automatickým krmným boxem
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Varianta kotců s podestýlkou má velkou plochu 50–120 m2, kde mohou prasnice ležet, a nachází
se naproti krmné a vylučovací oblasti. Celková plocha se pohybuje mezi 2,3m2/ap až 3m2/ap
a minimální lehací plocha je 1,2 až 1,4m2/ap. Podestýlka se přistýlá a odstraňuje každých 7–10 dní
v množstvích mezi 200 až 450 kg/ks/rok.

Automatické krmné boxy mají jeden vchod, ale mohou mít jeden nebo dva východy, což
umožňuje pracovníkům nasměrovat zvířata podle potřeby do různých míst [262].

2.3.1.2 Systémy ustájení kojících prasnic

Březí prasnice jsou obvykle přemisťovány do ustájení tři až sedm dní před očekávaným datem
porodu (115 dní po zabřeznutí). Prasnice zůstávají v porodním boxu nebo v individuálním kotci
po celou dobu laktace.

Existují různé druhy porodních kotců. Podlahy mohou být částečně nebo plně roštové. Pode-
stýlka se obvykle nepoužívá. V souladu se směrnicí 2008/120/ES musí být prasnicím a prasničkám
v týdnu před očekávaným časem porodu podán v dostatečném množství vhodný materiál k vybu-
dování hnízda, pokud to však není technicky neproveditelné.

Prasnice jsou často ve svém pohybu omezeny v porodních boxech, ale používá se také volné
ustájení. Například ve Velké Británii lze najít podestýlkové systémy i volné ustájení. V některých
členských státech je používání porodních boxů omezeno na období kolem doby porodu. V EU jako
celku je však převládajícím používaným systémem během laktace využívání porodních boxů [494].
V souladu s ustanoveními směrnice 2008/120/ESmusímít porodní kotce, kde jsou prasnice chovány
volně, některé z prostředků na ochranu selat, např. porodní rámy. V případě ustájení v porodním
boxu musí mít selata dostatečný prostor, aby mohla bez potíží sát.

Plně roštová podlaha je v EU široce používána, protože je považována za hygieničtější a efek-
tivnější z hlediska náročnosti práce než podlahy částečně roštové nebo plné. Ve Francii je 93,6 %
celkové kapacity pro prasnice umístěno na plně roštových podlahách [262]. Dánské informace na-
značují, že částečně roštové podlahové systémy jsou energeticky účinnější a dochází k postupnému
nárůstu využití těchto systémů.

Některé obecné vlastnosti poroden jsou:
• minimální pokojová teplota 18 °C;
• teplota pro prasnice 16–18 °C;
• zřetelná bezpečná lehací plocha pro selata s teplotou přibližně 33 °C na začátku jejich života;
• nízký průtok vzduchu, zejména v oblasti selat.

2.3.1.2.1 Ustájení s omezeným pohybem kojících prasnic

V tomto období převládá použití porodních boxů. Boxy, obvykle o velikosti 2, 1 × 0, 9 m, jsou
navrženy tak, aby omezovaly pohyb prasnice, a jsou umístěny v kotci centrálně nebo diagonálně.
Kotec má specializovaná vybavení pro selata. Plocha kotce je 4–5 m2.

Aby byla umožněna „all in – all out“ produkce, je porodní sekce jednorázově naskladněna
celou porodní skupinou o velikosti až 50–60 prasnic. Zvyšuje se využití kotců, které lze otevřít
takovým způsobem, aby se prasnici umožnil volný pohyb, včetně otočení o plných 360 stupňů,
přičemž jsou selata stále chráněna před zalehnutím.

Selata jsou umístěna v těchto systémech až do odstavu, poté jsou prodávána nebo chována
v chovných kotcích (ustájení odstávčat). Podlaha může být zcela nebo částečně roštová. Lehací
plocha pro selata nebývá roštová. Rošty vyrobené z plastu nebo kovu potaženého plastem se stále
častěji používají místo betonu, protože jsou považovány za pohodlnější. Konstrukce systému se
může lišit v umístění oblasti pro selata a použitých roštů.

Kejda se skladuje pod roštovou podlahu kotců buď v mělké vaně, přičemž se často odstraňuje
prostřednictvím centrálního systému v budově, nebo v hluboké jímce, odkud se odstraní pouze
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na konci období laktace nebo s méně často. Průřez typickým uspořádáním stájového systému pro
kojící prasnice je znázorněn na obrázku 2.15 [292].

Specifická oblast pro selata („aklimatizační oblast“) je obvykle umístěna ve středové uličce
(pro snazší pozorování) mezi kotci. Tato oblast nebývá roštová a zahřívá se během prvních dnů
po narození selat pomocí závěsné lampy, tepelné podložky, vyhřívané podlahy nebo se může
jednat o uzavřený prostor pro udržení vyšší teploty. Pohyb prasnice je omezen, aby se zabránilo
zalehnutí selat.

Nucená nebo přirozená ventilace je prováděna tak, aby proud vzduchu nenarušoval klima
na úrovni podlahy kolem prasnic a selat, a byly tak splněny odlišné požadavky na podmínky vnitř-
ního prostředí pro prasnice a selata. U moderního omezeného ustájení se používá plně automatická
klimatizace, čímž se udržuje teplota a vlhkost v porodní sekci na konstantní úrovni.

Poloha prasnice je často taková, jak je znázorněno na obrázku 2.15, ale kotce mohou být také
obráceny s prasnicemi směřujícími do uličky. V praxi někteří zemědělci pozorovali, že díky této
poloze jsou prasnice uvolněnější, protože si snadněji všimnou pohybů v uličce, zatímco v druhé
poloze se nemohou otočit a jsou tak neklidnější.

Obrázek 2.15: Příklad ustájení s omezeným pohybem kojících prasnic na plně roštové podlaze s úložnou
jímkovou vanou pod rošty

2.3.1.2.2 Ustájení s volným pohybem kojících prasnic

Kojící prasnice jsou ustájeny bez omezení jejich pohybu v systémech s částečně roštovými pod-
lahami. Samostatná lehací oblast pro selata zabraňuje jejich zalehnutí prasnicí. Tato konstrukce
vyžaduje více prostoru než konstrukce s omezeným pohybem prasnice a vyžaduje častější čištění.
Počet kotců nebo prasnic na sekci je obecně menší než 10.

Používání individuálních kotců pro prasnici a selata je běžné v členských státech, kde již
nejsou povoleny porodní boxy. Mohou to být jednoduché kotce o rozměrech přibližně 2 × 3 m,
se zábranami kolem stěn a vyhřívanou aklimatizační oblastí pro selata (viz obrázek 2.16) [494].
Například ve Švédsku musí mít porodní kotce souvislou plnou podlahovou plochu alespoň 3m2,
celkovou podlahovou plochu alespoň 6m2 a porodní kotce by měly být konstruovány tak, aby
umožňovaly vytváření hnízd prasnicemi [201].

Pod roštovou podlahou se používají shrnovače pro shrnování kejdy nebo systémy pro tekutý
hnůj. Typ systému manipulace s hnojem ovlivňuje možnost použití slámy během porodu. Tyto
kotce někdy obsahují dočasně upravitelnou velikost plochy kotce vytvořenou přesunutím přepážky
v době porodu (viz obrázek 2.16), což snižuje celkový prostor, který je k dispozici, v případě
volného pohybu prasnice [494]. Dočasné omezení pohybu prasnice může trvat až sedm dní.

Materiál pro podlahový systém a požadavky na vytápění a ventilaci pro prasnici se selaty jsou
stejné jako u systému s omezeným pohybem. U volného ustájení prasnice jsou stěny kotce o něco
vyšší než u kotce s omezeným pohybem.
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Poznámka: Vlevo: porodní kotec s protiskluzovými rošty. Vpravo: Porodní kotec s brankami, které lze
použít k dočasnému zafixování prasnice

Obrázek 2.16: Porodní kotce umožňující pohyb prasnice

Vnitřní skupinové porodní systémy se používají v komerční praxi velmi málo. Tyto systémy fungují
velmi odlišně od konvenčních. Pět až deset prasnic je chováno ve skupinách, kde každá prasnice
má přístup k jednotlivému porodnímu hnízdu a ke společné odpočinkové oblasti, často na hluboké
podestýlce ze slámy. V tomto systému jsou prasnice přemístěny do velkého kotce několik dní před
porodem a podél stěn je pro každou prasnici postaven hnízdní box. V boxu nejsou žádné zábrany,
aklimatizační plocha nebo tepelná lampa, protože může narušit interakci mezi prasnicí a selaty
během fáze budování hnízda. Hnízdní boxy se vyjmou, když jej selata opustí (obvykle 10 až 14 dní
po vrhu). Prasnice a selata se pak seskupují do systému „s více selaty“ s hlubokou podestýl-
kou až do odstavu. Uvádí se, že skupinová ustájení kojících prasnic jsou používána na farmách
ve Švédsku [494].

2.3.1.3 Systémy ustájení odstávčat

Po odstavu selat se prasnice vrátí do připouštěcího zařízení a selata se přemístí okamžitě do zařízení
pro odstávčata. Selata se obvykle odstavují ve věku 4 až 6 týdnů.V souladu se směrnicí 2008/120/ES
se žádná selata neodstaví od prasnice ve věku do 28 dnů, ledaže by to jinak mělo nepříznivý dopad
na welfare nebo zdraví prasnice či selat. Selata však mohou být odstavena až o sedm dní dříve, jsou-
li přemístěna do specializovaných ustájení, která musí být před zavedením nové skupiny nejprve
vyskladněna, důkladně vyčištěna a vydezinfikována. Kromě toho musí být tato ustájení oddělena
od ustájení, kde jsou chovány prasnice, aby se minimalizoval přenos chorob na selata.

Odstávčata se obvykle chovají do 30 kg živé hmotnosti (v rozmezí od 20 kg do 35 kg) ve skupi-
nách různých velikostí. Chov se běžně provádí ve skupináchméně než 20 zvířat, například vmalých
skupinách stejného vrhu (8–12 prasat na kotec), ale běžné jsou i velikosti skupin až 100 zvířat se-
stávajících se z více vrhů. Podle ustanovení směrnice 2008/120/ES musí být minimální volná
podlahová plocha dostupná pro odstávčata v kotci alespoň 0,15m2 pro živou hmotnost menší než
10 kg, 0,20m2 pro živou hmotnost mezi 10 kg a 20 kg, 0,30m2 pro živou hmotnost vyšší než 20 kg,
ale menší než 30 kg a 0,4m2 pro živou hmotnost vyšší než 30 kg [158].

Odstávčata lze přesunout buď z prvního stádia odstavu do druhého (většího) stádia ustájení
po 2 až 4 týdnech, nebo mohou zůstat ve stejném kotci až do stáří asi 9 až 10 týdnů, nebo v několika
případech až do porážky [495].

Používají se různé systémy ustájení. Odstávčata jsou obvykle chována buď v konvenčních
kotcích s částečně nebo plně roštovými podlahami, nebo v podlažích (vyvýšené kotce). Umístění
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odstávčat na plně nebo částečně roštových podlahách je velmi podobné ustájení výkrmových prasat
(předvýkrm/výkrm).

Plně roštová podlaha je z hygienických důvodů výhodnější, protože odděluje selata od výkalů
a moči (obrázek 2.17 [182]). Plně roštové podlahy však nejsou snadno použitelné se slámou nebo
jinými materiály vhodnými k rytí chovaných zvířat.

Obrázek 2.17: Schematický obrázek kotce pro odstávčata s plně roštovou podlahou

Částečně roštové podlahy se uplatňují hlavně v Polsku, České republice, Švédsku, Dánsku a Eston-
sku [264], díky nim se využívají i komfortní oblasti s vyhřívanými prostory (viz obrázek 2.18 [184]).
Kotce s částečně roštovými podlahami mohou vyžadovat více prostoru než plně roštové podlahy.
Potřebují totiž zajistit dostatek místa pro prasata, aby byla schopna udržovat oddělené a odlišné
lehací a vylučovací plochy tak, aby mohla být zachována plná část podlahy a prasata zůstala
čistá [495]. V částečně roštovém provedení může být použita zakrytá lehací plocha, která může být
odstraněna nebo zvednuta, jakmile prasata vyrostou a potřebují více větrání.

Obrázek 2.18: Schematický obrázek kotce odstávčat s částečně roštovou podlahou

Speciální konstrukce pro ustájení odstávčat spočívá v použití ploché podlahy, která je určena
k zajištění kontrolovaného prostředí ustájení. Původně se jednalo o nízké, dobře izolované ustájení
s propojeným topným a ventilačním systémem, které udržuje teplotu na libovolné požadované
úrovni. Každé ustájení obsahuje několik kotců s plně roštovými podlahami nad kanálem na kejdu.
Úroveň podlahy kotce byla původně zvýšena (ve srovnání s podlahou uličky), ale novější návrhy
mají uličky a podlahy kotců ve stejné úrovni. Tento systém se vyvíjel v průběhu let a tento termín
se nyní často používá k základnímu popisu jakéhokoli systému ustájení pro odstávčata, který je
založený na kejdovém hospodářství [636].
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Systémy s plnou podlahou a podestýlkou se používají také v zemích, jako je Polsko, Velká
Británie, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Itálie, Německo a Estonsko [264]. Využití plných
podlah s hlubokou podestýlkou ve Velké Británii roste a očekává se, že se v budoucnu rozšíří kvůli
obavám o ztrátu welfare zvířat. Tuhý hnůj na plné podlaze však může zhoršit zdraví střev prasat
z důvodu zvýšené expozice mikroorganismům.

Odstávčata jsou obvykle umístěna ve vysoce kontrolovanémprostředí s dodatečnýmvytápěním.
Teplota v kotci se udržuje v rozmezí 28–30 °C po dobu prvních několika dnů po odstavu a poté
se snižuje s růstem odstávčat (bezpodestýlkové systémy). Vytápění se provádí plynovými sálavými
topnými tělesy, elektrickými ventilátory, konvekčními topnými tělesy nebo pomocí ústředního
topení s topnými trubkami. Topné systémy mohou také využívat rekuperované teplo ze zemního
a/nebo vzdušného zdroje tepla.

Ustájení je vybaveno nucenou ventilací buď podtlakovou, nebo rovnotlakou. Větrání zajišťují
téměř výhradně odsávací ventilátory. Obvykle je do každé místnosti nasáván vzduch vstupy na jed-
nom konci prostoru z vybrané spojovací chodby společné pro skupinu kotců s plochou podlahou.
Přívod vzduchu může být podle potřeby předehříván automaticky řízenými ohřívači. Odsávací
ventilátory, které jsou obvykle umístěny na protější stěně, jsou určeny k tomu, aby vytvářely ve stá-
jovém prostoru proudění vzduchu. Pro zajištění další regulace či pohodlí zvířat mohou být použity
radiační ohřívače nad kotcem (nebo podlahové vytápění).

Odstávčata jsou obvykle vykrmována ad libitum (suchá krmná směs), nebo restriktivně (tekuté
krmné směsi) s poměrem mezi zvířaty a krmnou plochou 1:1 až 12:1, v závislosti na systému
výkrmu [495].

Hnůj ve formě kejdy je vypouštěn převážně potrubím, kde se jednotlivé části kejdových potrubí
vyprazdňují ventily. Kanály lze vypouštět také hradítky (stavidly). Kanály jsou čištěny po přesunutí
každé skupiny prasat, často ve spojení s čištěním kotců, tj. v intervalech 6 až 8 týdnů. Pro skladování
a odstraňování kejdy jsou nejčastěji používanými technikami hluboká jímka a časté odstraňování
podtlakem. Používá se také odstraňování hnoje shrnováním [264].

2.3.1.4 Systémy ustájení prasat na výkrm

Při průměrné živé hmotnosti 30 kg (20–35 kg) se prasata přemísťují do samostatných sekcí, kde se
vykrmují a připravují k porážce. Pro nejefektivnější využití prostoru je obvyklé používat v každé
fázi výkrmu dva (nebo tři) ustajovací stupně s větším ohrazeními, ale ustajovací zařízení jsou velmi
podobná (tj. jednofázová až do 110–120 kg, dvoufázová s růstovým obdobím do 40–60 kg a ve
finálním období od 40–60 kg do 110–120 kg; v Itálii: 150–170 kg). Jatečná hmotnost může být
nižší v zemích, kde samci prasat nejsou po narození kastrováni (např. ve Velké Británii 90 kg) [495].

Pro ustájení pro výkrm existuje mnoho různých konstrukčních technik, jako je odizolovaný
beton, kompozitní panely, zateplené cihly atd. Budovy jsou vesměs dobře izolované a mohou
mít dodatečné vytápění (v závislosti na převládajících povětrnostních podmínkách). Vytápění je
většinou zajištěno elektřinou, plynem nebo olejem a někdy i kombinací všech zdrojů energie. Jako
palivo se používá také dřevo, sláma a další obnovitelné zdroje, zejména v severských zemích.
Ventilace může být přirozená nebo nucená, což je hlavní možnost téměř ve všech zemích. Nicméně
v některých zemích, včetně Itálie, Německa, Kypru, Polska, Portugalska a Francie, je použití
řízené přirozené ventilace důležité. Ve Španělsku, Finsku a Dánsku se běžně používá klimatizace.
Ventilace předem upraveným vzduchem se používá ve Španělsku, Polsku a Dánsku [264].

Počet prasat na budovu se může pohybovat od několika kusů až do tisíců [624]. Budova je
obvykle rozdělena do kotců pro 10–15 prasat (malé skupiny); nicméně počet prasat na výkrm
v jednom kotci se s velikostí skupiny zvyšuje (24 prasat až 40 a více). Kotce jsou uspořádány buď
s uličkou na jedné straně, nebo ve dvou řadách s uličkou uprostřed. V kotcích s plnou betonovou
podlahou mohou být použity pohyblivé kryty k zakrytí lehací oblasti (alespoň během první fáze
růstového období).
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Distribuce krmiva je obvykle automatizovaná senzorem řízenými krmítky, která jsou upravena
na příslušnou fázi růstu prasat. Kapalné nebo suché krmivo se aplikuje ad libitum nebo může
být omezeno v pozdějších stádiích, aby se zabránilo nadměrné tučnosti nebo velmi vysoké jateční
hmotnosti (> 120 kg). Konstrukce krmných žlabů a napájení závisí na druhu krmiva.

Ustájení pro výkrm prasat může být plně roštové, částečně roštové, založené na podestýlání se
shrnováním vylučovacího prostoru nebo hlubokou podestýlkou ze slámy či pilin. Ačkoli existují
mezinárodní rozdíly, v EUpřevládá ustájení na konci výkrmového období před porážkou s plně nebo
částečně roštovými podlahami (obvykle na betonových roštech s roztečí roštů 17mm) s plochou
v kotci 0,7m2. Doporučený teplotní rozsah pro budovy s perforovanými podlahami bez podestýlky
je 20–26 °C [495].

Částečně roštové podlahy se nejčastěji používají v zemích jako je Nizozemsko, Česká republika
a Dánsko. V Irsku, Francii a Německu převládají plně roštové podlahy a ve Španělsku se používají
oba typy podlah v poměru 60:40 (roštové:plné). V Belgii převládají plně roštové podlahy ve starých
ustájení nebo v nových ustájeních vybavených systém chemického čištění vzduchu. Ve Velké
Británii se často používá podestýlka ze slámy. Běžné jsou i oba systémy pro ukládání kejdy:
podzemní hluboká jímka a časté odstraňování kanálovými systémy [264].

2.3.1.4.1 Ustájení prasat na výkrm na plně roštové podlaze

Systémy ustájení s plně roštovými podlahami jsou hojně využívány v celé EU. V těchto systémech
pokrývají rošty celou plochu kotce, obvykle za účelem udržení hygieny a čistoty díky umožnění
rychlého odstranění výkalů a moči z bezprostředního prostředí zvířete, a tím zajišťují podmínky
pro suchou lehací plochu. Kromě toho jsou roštové podlahy obecně spojeny s nižšími koncentra-
cemi toxinů ve vzduchu než systémy založené na podestýlce v důsledku potenciální bakteriální
kontaminace slámy a dalších materiálů podestýlky.

Roštové podlahy bymělymít dostatečnou perforaci, aby kotec nebyl znečištěný od hnoje amoči;
na druhé straně by mezera mezi rošty neměla ohrozit zvířata v souladu se směrnicí 2008/120/ES.

Systém ustájení s plně roštovými podlahami je velmi častý u malých skupin (10–15) prasat
a velkých skupin (až 24) výkrmových prasat (předvýkrm/výkrm). Používá se uzavřené, tepelně
izolované ustájení s nucenou nebo přirozenou ventilací. Okna umožňují přístup denního světla, ale
používá se také umělé osvětlení. Pomocné vytápění se provádí pouze v případě potřeby, protože
tělesné teplo prasat je obvykle schopno uspokojit jejich tepelné požadavky.

Kotec je plně roštový a nemá žádné fyzicky oddělené lehací oblasti, oblasti krmení a kaliště.
Rošty jsou vyrobeny z betonu nebo kovu (potaženého plastem). Moč se mísí s tuhými výkaly
nebo protéká kanály na moč/kejdu. Kašovitá směs se shromažďuje pod plně roštovou podlahou.
V závislosti na hloubce jímky je možné zajistit prodlouženou dobu vnitřního skladování (tedy
vysoké hladiny amoniaku ve stáji) nebo je kejda často odváděna do samostatného skladovacího
zařízení. Často používaný systém má jednotlivé sekce, které jsou vyprázdněny zvednutím ventilu
nebo hradítka v potrubí do centrálního odtoku, který je spojuje.

Bod 4, Přílohy I, Kapitoly 1 směrnice 2008/120/ES o welfare prasat stanovuje, že „prasata
musí mít stálý přístup k dostatečnému množství materiálu, aby bylo možné provádět etologické
aktivity, materiálem může být sláma, seno, dřevo, piliny, rašelina nebo jejich směs, které neohro-
žují zdraví zvířat“; poskytnutí takového materiálu může být poněkud obtížné v případě systémů
ustájení s plně roštovými podlahami [158]. Vědecké stanovisko vydané Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin dospělo k závěru, že „hustota obsazení v ustájení spojená s nedostatkem roz-
ptýlení a plně roštovými podlahami představuje významné riziko okusování ocasu“. Okusování
ocasu mohou způsobit velmi špatné životní podmínky zvířat a zkrácení ocasu bude pravděpodobně
bolestivé [495]. Pečlivý management a uspořádání ustájení mohou uspokojit potřeby chování pra-
sat a vyhnout se tak běžnému zkracování ocasu. V roštových podlahových systémech může být
obohacovací materiál (tj. sláma, seno) dodáván v podavačích nebo stojanech [624]. Protože však
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problém s okusováním ocasu je vícefaktorový, je třeba vzít v úvahu i jiné parametry (např. špatnou
kvalitu vnitřního vzduchu) [495].

2.3.1.4.2 Ustájení prasat na výkrm na částečně roštové podlaze

Částečně roštové podlahové systémy se používají v podobných budovách jako u plně roštových
podlahových systémů. Podlaha je rozdělena na roštovou a plnou/nezaroštovanou část. V zásadě
existují dvě možnosti: mít masivní betonovou podlahu na jedné straně anebo ve středu kotce. Plná
část může být rovná (viz obrázek 2.19 [192]), konvexní (viz obrázek 2.20 [265]) nebo mírně
nakloněná (viz popis níže).

Obrázek 2.19: Návrh částečně roštového podlahového systému pro výkrm prasat

Obrázek 2.20:Konstrukce kotce pro výkrm prasat s částečně roštovou (konvexní) podlahou a plnou plochou
uprostřed
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Plná část obvykle funguje jakomísto krmení a odpočinku a roštová část kotce je navržena pro použití
při vylučování. Obecně platí, že částečně roštové podlahové systémy, pokud možno se zvýšenou
úrovní roštové části, umožňují poměrně dobrou zásobu slámy [495]. Kejda se shromažďuje v kanálu
nebo jímce pod roštovou částí podlahy.

V jiném uspořádání kotce se v částečně roštovém kotci s betonovou podlahou a jednou roštovou
plochou aplikuje omezené množství slámy (plná/roštová: 2:1). Sláma se podává ze stojanů, které se
plní ručně a prasata si z nich berou slámu sama. Plná podlaha má mírný sklon (5–7 %) ke kališti,
kejda a sláma se pohybem prasat posouvá směrem k roštům; proto se tento systém nazývá také
systém s tokem slámy.

Částečně roštová konstrukce se v Itálii používá s plnou betonovou podlahou a vnější roštovou
uličkou nad kanálem na kejdu (viz obrázek 2.21 [391]). V každém kotci mají prasata ve svém
ustájení obývací a krmnou plochu, ale spojovací branka jim umožňuje průchod do vnějšího kaliště
s roštovou podlahou. Pohyb prasete způsobuje propadání výkalů přes rošty do kanálu na kejdu,
který se jednou nebo dvakrát denně vyprázdní shrnovači (shrnovacími lopatami). Kejdový kanál je
umístěn paralelně s budovou na ustájení prasat a propojen se zařízením pro skladování kejdy. Tento
systém se také používá pro skupinové ustájení prasnic k připuštění a březích.

Obrázek 2.21: Plná betonová podlaha s roštovou vnější uličkou a shrnovací lopatou pod ní

Částečně roštová podlaha, je-li správně navržena a dobře udržována, může snížit emise amoniaku.
Ventilační systém musí fungovat nepřetržitě, aby prasatům zajišťoval vhodné vnitřní prostředí
požadované po celou dobu jejich ustájení v lehací oblasti a kališti. Pokud ventilační systém nezajistí
vhodné vnitřní podmínky, může docházet ke kálení a močení na plnou podlahovou plochu, které
způsobí její znečištění a zvýší emise.

2.3.1.4.3 Ustájení prasat na výkrm na plné betonové podlaze a podestýlce

V systémech ustájení pro výkrm prasat s plnou betonovou podlahou se ke zlepšení welfare zvířat
používá podestýlka (> 10–15 cm podestýlky) z materiálů, jako je sláma, piliny a štěpka. Použití
podestýlkového systému vyžaduje dobré vybavení pro odstraňování podestýlky a čištění/dezinfekci
v přísném skupinovém systému. Používání slámy (zejména slámy nekvalitní), dřevěné štěpky a pilin
zvýší produkci vzdušných částic spojených s poruchami dýchání u prasat a lidí, jako je prach, plísně
a houby [495].

Tyto systémy se používají v uzavřených nebo v otevřených ustájeních. Konstrukce s otevřeným
čelem jsou vybaveny větrnými zábranami (síťovina nebo štítové stěny), ale k izolaci a ochraně před
větrem se používají také balíky slámy.
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Konstrukce kotce se může lišit, ale obvykle se jedná o lehací prostor se slámou a prostor na kr-
mení, který může být vyvýšený a přístupný po schůdcích (viz obrázek 2.22 [202]). Lehací plocha
může být zakryta. Kotce mohou být umístěny na jedné straně budovy nebo na každé straně cent-
rální uličky. Ke vylučování dochází v podestlaném prostoru. Odstranění hnoje a čištění se obvykle
provádí traktorem s čelním nakladačem po každém přesunutí skupiny prasat. Velikost skupiny se
může pohybovat v rozmezí 35–40 až 250 prasat. Plocha potřebná pro prasata v předvýkrmu je
obvykle 0,5m2 a na prasata na výkrm 1,0–1,2 m2.

Obrázek 2.22: Příklad plného betonového podlahového systému pro výkrm prasat

V Itálii je lehací plocha z podestýlané vnější uličky a je podobné konstrukce jako roštová podlaha
ve vnější uličce (viz obrázek 2.23 [391]). Vnitřní prostor kotce se používá k ležení a krmení
a je podestýlán slámou velmi málo nebo vůbec ne. Vnější prostor kaliště je podestlán a propojen
s hnojným kanálem. Výkaly a sláma se posunují do kanálu pohybem prasat. Chlévská mrva je
odstraňována jednou nebo dvakrát denně oběžným shrnovačem nebo shrnovací lopatou na vnější
hnojiště.

Obrázek 2.23: Plná betonová podlaha s vnější podestýlanou uličkou a hnojným kanálem

Tato technologie může mít mnoho variant návrhů kotců a systémů odklizu hnoje. Příklady odklizu
hnoje, jak uvádí Francie, jsou podrobně uvedeny v tabulce 2.8.
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Tabulka 2.8:Management hnoje a podestýlky ve stelivových systémech pro výkrm prasat ve Francii (od 30 kg
do 115 kg živé hmotnosti)

Druh
podestýlky

Stavební prvky a nakládání
s podestýlkou a hnojem

Plocha
(m2/ks)

Použitá
podestýlka

(kg/ks/cyklus)

Produkce
hnoje

(kg/ks/cyklus)

Hluboká
podestýlka
(sláma)

• vyvýšená lehací a krmná plocha;
• zajištění slámy při zahájení
cyklu;

• přidání čerstvé slámy do nashro-
mážděného hnoje: 2 až 3krát
týdně;

• odstraňování hnoje na konci
cyklu.

1,3 70 (50–80) 200–300

Podestlaná
podlaha • sláma v lehací ploše, shrnovací

lopata na chodbě a krmné ploše;
• odstranění hnoje a přidání čerstvé
slámy: 2 až 3krát týdně.

1,0 45 (30–50) NI

Hluboká
podestýlka
(hrubé
piliny)

• zvýšená lehací a krmná plocha;
• podestýlka 60–70 cm používána
pro několik skupin.

• Na konci každého cyklu se od-
straní pouze povrchová vrstva.
Podestýlka používána pro něko-
lik cyklů.

1,2 50–60 NI

Hluboká
podestýlka
(jemné
piliny)

• podestýlka 20 cm při spuštění
cyklu;

• během cyklu nepřidávány žádné
piliny;

• odstraňování hnoje na konci
cyklu.

1,3 20–40
(90 % DM)

100–200
(30–40 % DM)

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; DM = sušina.
Zdroj: [262, 420]

Systémy s podestýlkou ve Velké Británii používají 30–60 kg slámy/ks/cyklus, zatímco systémy
s hlubokou podestýlkou používají 50–120 kg slámy/ks/cyklus [624]. V Belgii-Valonsku je vyžado-
váno 80 kg pilin/ks/cyklus u systémů, které používají hrubé piliny a s tím spjatá průměrná tvorba
hnoje je 123 kg/ks/cyklus [567].
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2.3.2 Řízení mikroklimatických podmínek v chovu prasat

Vnitřní prostředí systémů ustájení prasat musí být dostatečně kontrolováno, aby bylo zajištěno:

a) odvětrávání škodlivých plynů (CO2, CH4, NH3), přičemž je přiváděn kyslík nezbytný pro
dýchání zvířat;

b) udržování přiměřené vlhkosti a teploty přizpůsobené fyziologické fázi chovu zvířat, aby byla
zajištěna dobrá produkce, dobrý zdravotní stav a předcházelo se poruchám chování.

Vnitřní klima v systémech ustájení prasat je důležité, protože amoniak ve spojení s prachem je
znám jako častá příčina respiračních chorob prasat, včetně atrofické rýmy a enzootické pneumonie.
Vzhledem k tomu, že pracovníci mohou být také vystaveni zdravotním problémům s dýcháním, je
dvojnásob důležité, aby ustájení prasat bylo dostatečně větrané.

Minimální (kvalitativní) požadavky jsou stanoveny ve směrnici 2008/120/ES, včetně kontroly
klimatu prasat [158]. Teplota a vlhkost vzduchu, hladiny prachu, cirkulace vzduchu a koncentrace
plynů musí být pod škodlivými hodnotami. Tyto hodnoty se mezi jednotlivými členskými státy liší,
ale doporučují se například mezní hodnoty koncentrací uvedené v tabulce 2.9. Dobrého vnitřního
prostředí lze dosáhnout izolací budov, vytápěním, ventilací a rozvržením a konstrukcí kotců.

Tabulka 2.9: Obecné orientační úrovně vnitřního prostředí pro prasata

Faktor vnitřního prostředí Úroveň/Výskyt

CO Pod měřitelnou hodnotou
H2S Pod měřitelnou hodnotou
Relativní vlhkost Prasata do 25 kg: 60–80 %

Prasata nad 25 kg: 50–60 %
NH3 Maximálně 10 ppm
Proudění vzduchu Porodní kotce a odstávčata: < 0,15m/s

Prasnice k připuštění a březí: < 0,20m/s
CO2 Maximálně 0,20 % obj.
Zdroj: [44]

Výkon použitého systému je ovlivněn:

• návrhem a konstrukcí budovy;

• polohou budovy vzhledem ke směru větru a okolním objektům;

• aplikací řídicích systémů;

• počtem, stářím a kategorií prasat v ustájení.

Pro snížení tepelných ztrát stěn, podlahy a střechy může být použita izolace vložením vrstev
materiálů, které zpomalují přenos tepla dovnitř a ven z budovy. Různých stupňů izolace je dosaženo
různýmimateriály. K definování této izolace se obvykle používají dva součinitele: součinitel tepelné
vodivosti (λ) a součinitel prostupu tepla (U), což je součinitel, který se nejčastěji používá a je
vyjádřen ve W/m2/°C [345].

V případě podtlakové ventilace budov musí být budova co nejvíce vzduchotěsná. Je důležité
pravidelně ověřovat vzduchové těsnění dveří a oken, aby nedocházelo ke kondenzaci vody na stěnách
ani k nežádoucímu průvanu vzduchu.V případě nežádoucího proudění vzduchu jsou otvory obvykle
utěsněny nástřikem polyuretanové pěny. Pro konstruktéry a provozovatele jsou důležitými hledisky
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výška, umístění a počet kotců ve stájovém prostoru, stejně jako správně navržené rozdělení kotců
(plné nebo otevřené pro umožnění pohybu vzduchu), tak aby odpovídaly ventilačnímu systému.
Systémem ustájení musí být zajištěny takové optimální životní prostředí a nejnižší emise, které jsou
jím umožněny.

Úprava přiváděného vzduchu lze použít (hlavně z důvodů welfare zvířat) zejména na odstraňo-
vání prachu, jeho chlazení a/nebo zvlhčování [264].

Kombinace vytápění a ventilace je rozhodujícím faktorem při řízení vnitřního prostředí. Každý
z těchto dvou faktorů má opačně působící účinek, a proto je třeba určit nejlepší kompromis.

2.3.2.1 Vytápění chovu prasat

Potřeba regulace teploty v ustájení prasat závisí na klimatických podmínkách, konstrukci bu-
dovy a stadiu produkce zvířat (viz tabulka 2.10). Obecně platí, že v chladnějších klimatických
podmínkách nebo klimatických podmínkách s nízkými teplotami jsou budovy izolovány a vyba-
veny nucenou ventilací. V teplejších oblastech (středomořské šířky) mají vysoké teploty větší vliv
na pohodu a produktivitu dospělých prasat než nízké teploty. Obvykle není nutné instalovat topné
systémy; tělesné teplo zvířete obvykle postačuje k udržení tepelné pohody v ustajovacím objektu.
V této souvislosti jsou systémy regulace klimatu navrženy především pro zajištění dobré cirkulace
vzduchu.

V některých systémech ustájení prasnic a prasat na výkrm (předvýkrm/výkrm) pomáhá velké
množství slámy zvířatům udržovat si příjemnou teplotu. Nejdůležitějšími faktory jsou však živá
hmotnost, věk a fáze růstu. Další faktory, které ovlivňují požadavky na teplotu, jsou:

• individuální nebo skupinové ustájení;

• podlahový systém (plně nebo částečně roštový nebo plné podlahy) a použití podestýlky;

• množství krmiva (energie), které zvířata konzumují.

Tabulka 2.10: Příklad požadavků na teplotu ve vytápěném ustájení pro různé kategorie prasat pro optimální
podmínky

Porodní kotec Odstávčata Prasnice k připuštění a březí Prasata na výkrm

Místnost a umístění
prasnice: do 20–22 °C

7 kg, do 25 °C Prasnice k připuštění, do 20 °C 20 kg, do 20–22 °C
10 kg, do 24 °C Raně březí, do 20 °C 30 kg, do 18 °C

Oblast pro selata: první
den po narození,
28–30 °C

15 kg, do 22 °C Středně březí, do 18 °C 40 kg, do 16 °C
20 kg, do 20 °C Ke konci březosti, do 16 °C 50 kg, do 15 °C
25 kg, do 18 °C

Zdroj: [44, 261]
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Ustájení prasat lze vyhřívat různými systémy. Vytápění se provádí zónově, nebo se vytápějí celé
prostory ustájení. Vytápění zóny má tu výhodu, že je zaměřeno na místo, kde je to nejvíce potřeba.
Používané systémy jsou:

• podlahy vybavené topnými tělesy;

• vyhřívací tělesa nad prasetem přenášejí teplo na zvířata, jakož i na povrch podlahy.

Vytápění místnosti se provádí dvěma způsoby:

• předehříváním: přiváděný vzduch se předehřívá vedením vzduchu centrální chodbou, aby se
zahřál na minimální teplotu, omezil kolísání teploty a zlepšil se pohyb vzduchu v oblasti
ustájení;

• dodatečným ohřevem: ohřev se aplikuje na vzduch, vstupující do prostoru ustájení, aby se
snížilo kolísání teploty a snížily se náklady na vytápění.

Vytápění může být přímé nebo nepřímé. Přímé vytápění se provádí použitím těchto zařízení:

• plynové tepelné radiátory: infračervené, plynové ohřívače vzduchu a plynové topné konvek-
tory;

• elektrické tepelné radiátory: speciální lampy nebo keramické radiátory;

• elektrické podlahové vytápění: na rohoži nebo pod podlahou;

• podlahové vytápění teplou vodou (voda je ohřívána kotly různých typů nebo technikami
uvedenými níže);

• systémy kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP);

• tepelná čerpadla;

• výměníky tepla;

• ohřívače/fukary.

Nepřímé vytápění lze v domácích aplikacích přirovnat k centrálnímu vytápěním. Použité instalace
mohou být:

• standardní kotle (účinnost: 50–65 %);

• kotle s vyšší účinností (zvýšená účinnost: 75 %);

• vysoce účinné kotle (vysoká účinnost: 90 %).

Kotle mohou být s otevřenou nebo uzavřenou konstrukcí. Otevřené konstrukce využívají pro spa-
lovací proces vnitřní vzduch. Uzavřené konstrukce čerpají vzduch mimo budovu a jsou zvláště
vhodné pro prašné prostory.

U selat se během prvních týdnů používá zvláštní lokální ohřev. Nad plným (nezaroštovaným)
lehacím prostorem je často instalována topná lampa (plynová nebo elektrická). Lehací plocha může
být také zahřívána tekoucí horkou vodou v trubkách a nebo rezervoárem pod povrchem podlahy.
Odstávčata mají stálé požadavky na teplotu, které vyžadují kontrolu teploty a ventilace. Během
chladného počasí může být vyžadováno vyhřívání. Používají se tyto topné systémy: sálavé tepelné
lampy, elektrické topení (tepelné podestýlky s odporovým topným drátem) a také teplovodní topné
systémy (pod podlahou nebo vzduchovými kanály).

Vyhřívání ustájení prasat na výkrm není běžné, protože jejich tělesné teplo obvykle postačuje
k vytvoření příjemného prostředí. U kotců s prasaty v předvýkrmu jsou v prvních týdnech občas
využity odnímatelné kryty, aby se vytvořila pohodlnější lehací plocha.
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2.3.2.2 Ventilace chovu prasat

Stájové objekty musí být větrané a podle nařízení [474] musí také:

• dodávat zvířatům čerstvý vzduch;

• odvádět přebytečné teplo, aby se teplota udržela v optimálním rozmezí specifickém pro zvíře,
které závisí na věku a růstu;

• odstranit plynné látky a prach;

• předcházet poškození budov vlivem vlhkosti.

Mezi ventilačními systémy si můžeme vybrat od manuálně ovládaných přirozeně ventilovaných
systémů až po plně automatizované mechanicky ventilované systémy. Pro zařízení pro ustájení
zvířat se rozlišují dva hlavní typy ventilace objektů:

• Nucené (nebo mechanické) ventilační systémy ustájení v uzavřených, tepelně izolovaných
budovách:

– podtlaková ventilace: nucená ventilace při podtlaku;
– přetlaková ventilace: nucená ventilace při přetlaku;
– rovnotlaká ventilace: nucená ventilace za stejného tlaku.

• Přirozené (nebo volné) ventilační systémy stájových objektů:

– manuálně řízená ventilace;
– automaticky řízená přirozená ventilace (ACNV).

V ustájeních s nucenou ventilací zajišťují ventilátory výměnu vnitřního a venkovního vzduchu.
Distribuce vzduchu může být přesně nastavena prostřednictvím ventilačních klapek, polohou ven-
tilátoru (ventilátorů) a průměrem otvoru pro přívod vzduchu. Naproti tomu přirozená ventilace
závisí na přirozených výkyvech venkovní teploty vzduchu a na proudění větru (tlakové rozdíly) a je
zajištěna otvory ve střeše a/nebo po stranách budovy.

Definovaného průtoku vzduchu lze dosáhnout pouze v ustájeních s nucenou ventilací. Kromě
toho lze dosáhnout rovnoměrnějšího proudění vzduchu v kotci. To je důležité při zvažování aplikace
u systémů ustájení, protože interakcemezi krytým (podlahovým) systémem a ventilačním systémem
ovlivňuje proudění vzduchu a teplotní gradienty v ustajovacím objektu. Například částečně roštové
podlahy se mohou kombinovat lépe s nucenou ventilací než s přirozenou ventilací, zatímco u plně
roštových podlah lze přirozenou ventilaci použít stejně jako nucenou.

Objem prostoru ustájení a vstupních a výstupních otvorů vzduchu musí odpovídat tomu, aby
byla vždy zajištěna požadovaná míra ventilace. Bez ohledu na chovnou fázi a ventilační systém
musí být zabráněno průvanu v blízkosti zvířat. U nových farem je běžné používat integrovaná
zařízení, která odpovídají požadavkům na vytápění a ventilaci [397].

Obsluha může monitorovat parametry ventilace pomocí počítače a vzdáleně použít korekční
opatření pro přesné řízení. Kontrolní parametry, jako jsou teplota, relativní vlhkost a koncentrace
oxidu uhličitého, jsou sledovány příslušnými senzory. K měření otáček ventilátoru se používá
elektronické zařízení. Měřicí ventilátor ve ventilační trubici lze použít k měření rychlosti vzduchu
v potrubí, která souvisí s určitým tlakem a rychlostí otáčení.

Techniky ventilace, které se nejčastěji používají v ustájení prasat, jsou popsány níže [26, 44].
V budovách s podtlakovým ventilačním systémem se používají ventilátory v bočních stěnách

nebo na střeše (viz obrázek 2.24 [26]). Nastavitelné větrací otvory nebo ventilační klapky umožňují
nasávání čerstvého vzduchu. Ventilátory odsávají vzduch ven, obvykle stropem v jednom nebo
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více místech. To vytváří podtlak a čerstvý vzduch proudí do budovy přes větrací vstupy. Přívody
čerstvého vzduchu jsou obvykle na zdi, blízko stropu, na stropě nebo podlaze. V podtlakovém
ventilačním systému je typické, že tlak vzduchu uvnitř budovy je nižší než tlak vně budovy.
Podtlaková ventilace funguje dobře, když je venku tepleji, a proto je velmi používaná a vhodná
v zemích s teplejším podnebím. V chovech prasat na výkrm mohou být náklady na vytápění při
použití podtlakové ventilace relativně nízké, pokud je ventilace správně nastavena.

Obrázek 2.24: Schematický pohled na proudění vzduchu v podtlakovém ventilačním systému

Vbudovách se systémempřetlakové ventilace se ventilátory používají k vhánění vzduchu do budovy,
což znamená, že tlak vzduchu uvnitř budovy je vyšší než vně. Z důvodu rozdílu tlaku proudí vzduch
z budovy přes větrací otvory (viz obrázek 2.25 [26]).

Obrázek 2.25: Schematický pohled na proudění vzduchu v systému přetlakové ventilace

Při použití přetlakové ventilace může být vzduch vstupující do budovy předehříván, a tak v zimě
část vytápění může být prováděna ventilací. Hlavním problémem v tomto systému je to, že proud
vzduchu je poměrně nerovnoměrný, pokud je použito pouze jedno větrací místo. Proud vzduchu je
rychlý a vzduch blízko ventilátoru je chladný, ale proud vzduchu se při dalším pohybu od ventilátoru
zpomaluje. Aby se tomuto problému předešlo, lze použít kanály s proudem vzduchu. Kanály
s proudem vzduchu jsou obvykle umístěny uprostřed ustájení pro prasata. Vzduch je vháněn
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do kanálu, který jej šíří po celé budově. Proud vzduchu, distribuce a směr foukání jsou řízeny
tryskami.Někdy je problémemvlhkost, která v důsledku vyššího tlaku uvnitř ve srovnání s vnějškem
kondenzuje na povrchu kanálů, když není vzduch předehříván. Z tohoto důvodu není přetlaková
ventilace příliš běžná v chladnějším podnebí. Používá se pouze v betonových budovách, protože
vlhkost může poškodit izolační materiály a strukturní trámy.

Rovnotlaký ventilační systém je kombinací podtlakových a přetlakových ventilačních systémů
(obrázek 2.26 [26]). Stejně jako u podtlakové ventilace je odpadní vzduch odváděn z budovy
ventilátory. Čerstvý vzduch je dovnitř nasáván ventilátorem v kanále, rozdíl mezi tlakem vzduchu
uvnitř a vně budovy je tedy mnohem menší než v případě podtlakové nebo přetlakové ventilace. Při
rovnotlaké ventilaci lze použít výměník tepla, aby se snížila potřeba dalšího vytápění. Rovnotlaká
ventilace spotřebovává více energie než ventilace podtlaková nebo přetlaková, protože vzduch je
nasáván i odsáván. Investiční náklady jsou také vyšší, protože je potřeba dvakrát tolik ventilátorů
a odsávacích kanálů než u jiných systémů.

Obrázek 2.26: Schematický pohled na proudění vzduchu v rovnotlakém ventilačním systému

Přirozené ventilační systémy jsou založeny na rozdílu v hustotě a tlaku teplého a studeného vzduchu
vlivem větru, teploty a tzv. komínovém efektu, který způsobuje vzestup teplého vzduchu a jeho
nahrazení studeným vzduchem. Komínový efekt závisí na vztahu mezi otvorem a polohou vstupů
a výstupů vzduchu a sklonem střechy (25◦; 0,46 m na šířku stání). Je zřejmé, že tvar a konstrukce
budovy jsou při přirozené ventilaci velice důležité. Protože je účinek založen na teplotních rozdílech,
je zřejmé, že účinek je největší, když je požadavek na ventilaci nejnižší (v zimě). Na rozdíl od nucené
ventilace nelze nastavit žádný definovaný průtok vzduchu.

Přirozeně vytvořený podtlak je relativně malý; i v zimě ve Finsku se uvádí méně než 20 Pa,
a tak se v létě někdy používá ke zvýšení průtoku vzduchu přetlakové ventilace. Proto se používají
kombinace ventilačních systémů, které fungují střídavě, v závislosti na vnitřní a venkovní tep-
lotě vzduchu. V zemích, jako je Nizozemsko, je převládajícím faktorem ovlivňujícím přirozenou
ventilaci vítr.

Při automaticky řízené přirozené ventilaci (ACNV) je zvýšení nebo snížení proudění vzduchu
dosaženo otvory nebo průduchy na bocích či střechou, které jsou otevřeny a uzavřeny elektricky
poháněnými motory v reakci na senzory v budově.

Ventilace budovy by měla být navržena tak, aby vzduch procházel předdefinovanou cestou.
Odsávání vzduchu z podlah a jímek pod kotci je způsob, jak dosáhnout rozvrstvení vzduchu
v ustájení prasat. Větrání odsáváním vzduchu z jímky na kejdu v roštových podlahových systémech
je také považováno za účinný způsob, jak snížit koncentrace plynů z hnoje v ustájení. Odsáváním
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vzduchu z tohoto prostoru bude proudit vzduch přes rošty převážně dolů. Tím se sníží úniky
do nadzemního prostředí. Během období manipulace s kejdou, například při jejím shrnování nebo
propláchnutí, bymohlo být proudění vzduchu lokálně zvýšeno. Toto rozvrstvení vzduchu je schopno
snížit požadavky na proudění vzduchu, a tím snížit potřebu vytápění a chlazení a snížit náklady
na snižování emisí pomocí systémů čištění vzduchu. Tento systém má specifické požadavky, pokud
jde o délku a průměr vzduchových kanálů.

Nezávisle na konstrukci nebo použitém principu musí ventilační systémy zajistit potřebnou
míru ventilace v průběhu roku, která závisí na různých fázích výkrmu a ročním období. Rychlost
vzduchu kolem zvířat musí být udržována pod 0,15–0,20 m/s, aby nedošlo k průvanu.

Při nucené ventilaci závisí průtok vzduchu na klimatických podmínkách a je obvykle řízen
v závislosti na teplotě. Míra ventilace, která závisí na ročním období a denní době, se výrazně liší.
Například v létě může dosáhnout desetinásobku, v některých případech dokonce až dvacetinásobku
minimálního průtoku vzduchu v zimě [474]. Minimální (zimní) míra ventilace je průtok nezbytný
k odvádění vlhkosti produkované v chladném počasí nejmladšími zvířaty a/nebo oxid uhličitý
a případně amoniak. Maximální kapacita je proudění aplikované v horkém počasí na nejtěžší
zvířata, která působí proti nárůstu teploty uvnitř stájového objektu.

Optimální proudění vzduchu významně přispívá k regulaci vnitřní koncentrace amoniaku,
prachu a choroboplodných zárodků. Zvýšení koncentrace CO2, NH3, prachu a choroboplodných
zárodků může ovlivnit příjem krmiva prasaty přibližně o 160 g/den, což má za následek snížení
denního přírůstku hmotnosti o 75 g [261].

Doporučené teploty a míry ventilace ve Francii pro vytápěné a nevytápěné objekty s prasečí
kejdou jsou shrnuty v tabulce 2.11. Referenční hodnoty z Nizozemska jsou uvedeny v tabulce 2.12.

Tabulka 2.11: Míra ventilace a vnitřní teploty pro ustájení prasat ve Francii

Kategorie prasat
Míra ventilace Teplota

(m3/h/ks) (°C)

Prasnice k připuštění a březí (zima)
25–150

20
Prasnice k připuštění a březí (léto) 22
Kojící prasnice (začátek cyklu)

35–250
24 (1)

Kojící prasnice (konec cyklu) 22

Odstávčata (začátek cyklu)
3–30

27 (odstav ve 28 dnech)
28 (odstav ve 27 dnech)

Odstávčata (konec cyklu) 24
Prasata na výkrm (zima)

8–65
22

Prasata na výkrm (léto) 24–25
(1) Pro oblast se selaty je doporučena teplota 28–30 °C.
Zdroj: [261, 345]
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Tabulka 2.12: Míry ventilace a vnitřní teploty pro ustájení prasat v Nizozemsku

Kategorie prasat
Minimální ventilace Maximální ventilace Teplota

(m3/h/ks) (m3/h/ks) (°C)

Prasnice k připuštění 14–20 120–150 22
Březí prasnice 18–25 120–150 20
Březí prasnice týden před vrhem 18–25 160–200 20
Kojící prasnice během vrhu 18–25 160–200 23
Kojící prasnice týden po posledním vrhu 35–50 200–250 20
Kojící prasnice 35–50 200–250 20
Odstávčata začátek (7,5 kg) 2–3 10–12 26
Odstávčata den 21 4–6 15–18 24
Odstávčata den 42 6–9 20–30 22
Prasata na výkrm den 1 (23 kg) 6–8 20–30 25
Prasata na výkrm den 5 6–8 20–30 23
Prasata na výkrm den 50 11–15 40–55 22
Prasata na výkrm den 100 14–20 60–80 21
Zdroj: [421]

Návrhové hodnoty v Německu a Rakousku pro různé kategorie prasat jsou uvedeny v tabulce 2.13.

Tabulka 2.13:Míry ventilace tepelně izolovaných ustájení prasat podle DIN 18910-1 v Německu a Rakousku

Odstávčata a prasata na výkrm (1)

Živá váha (kg) 5 10 20 30 50 100 120
Minimální míra ventilace (zima) (m3/h/ks) 2,5 3,7 5,4 6,9 9,4 14,1 15,6
Maximální míra ventilace (léto) (m3/h/ks) 12 23 40 53 74 108 119
Březí prasnice (2)

Živá váha (kg) 150 200 250 300
Minimální míra ventilace (zima) (m3/h/ks) 12,4 15,1 17,8 20,3
Maximální míra ventilace (léto) (m3/h/ks) 83 106 128 149
Kojící prasnice (3)

Živá váha kg 150 200 250 300
Minimální míra ventilace (zima) (m3/h/ks) 21,7 24,5 27,1 29,6
Maximální míra ventilace (léto) (m3/h/ks) 139 164 187 209
(1) Hodnoty vypočtené pro 1,2m2/ks a teploty v rozmezí od 18 °C do 28 °C
(2) Hodnoty vypočtené pro 2,0m2/ks a teplotu 18 °C
(3) Hodnoty vypočtené pro 5,0m2/ks a teplotu 18 °C.
Poznámka: Vypočtené hodnoty jsou založeny na přetlaku 1 000 mbar a objektu o ploše 14 × 40 m.
Zdroj: [251, 275]

Prasnice k připuštění a březí mají relativně nízké požadavky na teplotu. Ve Španělsku a Itálii mnoho
farem používá pouze přirozenou ventilaci, přičemž vzduch vstupuje z vnějšku přímo do oblasti
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ustájení zvířat. Nicméně na velkých farmách s vysokou hustotou zvířat jsou požadavky na ventilaci
splněny pomocí ventilace ventilátory.

Běžně se používá podtlakové ventilace, ale například ve Španělsku směřuje trend k přetlakovým
ventilačním systémům spojeným s odpařovacím chlazením, protože umožňují nejen ventilaci, ale
také snížení teploty vzduchu uvnitř budovy. V celé Evropě je v porodnách a ustájení odstávčat běžné
ovládání vnitřního klimatu provozováním automatických (senzorem řízených) ventilačních systémů
s ohřevem vzduchu. Přívod vzduchu je obvykle přes centrální chodbu (nepřímý) a konstrukce
ventilačního systému v sekcích je taková, že se zamezí průvanu v blízkosti zvířat.

Stáje pro výkrm prasat s přirozenou ventilací počítají se vstupem vzduchu přímo do prostoru
kotce, zatímco odtahové ventilátory se používají také v novostavbách. Široce se používá také nucená
ventilace (např. pro většinu výkrmových prasat v Belgii-Vlámsku).

2.3.2.3 Osvětlení chovu prasat

Požadavky na osvětlení prasat jsou dány ve směrnici 2008/120/ES, která stanovuje, že prasata musí
být udržována na světle s intenzitou nejméně 40 lux po dobu minimálně 8 hodin denně [158].
Světlo musí být k dispozici pro dobrou kontrolu zvířat a nesmí mít negativní vliv na chov prasat.
Světlo může být umělé, nebo přirozené, které vstupuje okny; u posledně jmenovaného se obvykle
používá dodatečné umělé osvětlení.

V některých členských státech jsou stanoveny další požadavky. Finsko, Rakousko, Belgie,
Švédsko a Německo vyžadují, aby prasata měla přístup k dennímu světlu skrz stěny, střechu (3 %
podlahové plochy v Belgii a Německu; v Rakousku v případě, že není venkovní přístup) nebo okna
(ve Švédsku musí mít všechny budovy okna pro přístup k přirozenému světlu). Německo vyžaduje,
aby prasata byla chována na světle s intenzitou 80 lux po dobu nejméně 8 hodin denně [201].

Používají se mnoho druhů žárovek s různými energetickými požadavky. Zářivka je až sedmkrát
účinnější než žárovky, zatímco LED světla se vyznačují nižší spotřebou energie a tepelným výko-
nem, menšími velikostmi než tradiční žárovky, možností stmívání bez vlivu na spektrální citlivost
a minimálním blikáním [422].

Osvětlovací zařízení by měla odpovídat normám pro bezpečný provoz a musí být vodotěsná.
Světla jsou instalována tak, aby bylo zajištěno dostatečné záření (intenzita světla) a bylo možné
provádět požadované údržbářské a kontrolní činnosti.

2.3.2.4 Vodní mlha

Některé farmy, nacházející se v zónách s extrémně vysokými letními teplotami, používají ke
snížení teploty ve stájových objektech chladicí systémy na principu odpařování, protože tepelný
stres ovlivňuje chov zvířat. Postřik jemnými částicemi vody je technika, která vyvolává chladicí
účinek na principu odpařování a má pozitivní vliv na regulaci prašnosti (viz kapitola 2.2.4.3).

2.3.3 Krmení a napájení prasat

2.3.3.1 Složení krmiv pro prasata

Krmení prasat je zaměřeno na dodávání potřebného množství netto energie, esenciálních amino-
kyselin, minerálů, stopových prvků a vitamínů pro růst, výkrm nebo reprodukci. Složení a nabídka
krmiva pro prasata je klíčovým faktorem při snižování emisí do životního prostředí z chovu prasat.

Složení krmiv pro prasata je složitá záležitost, která kombinuje mnoho rozdílných složek
nejúspornějším způsobem. Složení krmiva ovlivňují různé faktory. Složky použité pro směs krmiva
jsou určovány podle umístění. Použití rozličných krmiv je v současnosti běžné, což umožňuje využít
složení bližší požadavkůmprasete, např. dvoufázové krmení se používá u prasnic a třífázové u prasat
na výkrm.
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Pro výkrm prasat se běžně používají vícefázové režimy s přizpůsobeným obsahem N a P, jakož
i použití aditiv s cílem snížit množství výkalů. Vícefázové nebo programované režimy krmení jsou
rozšířené také pro odstávčata. Tato část může poskytnout pouze krátký přehled základních prvků,
které jsou kombinovány v krmivech pro prasata.

Důležitým znakem krmiva (materiálu nebo stravy) je jeho energetický obsah (vyjádřený
v MJ/kg), zejména množství produktivní energie, která je prasatům k dispozici, a netto energii
(NE). V EU existuje řada systémů, které se používají k vyjádření energetické hodnoty krmiva pro
prasata. V minulosti byla většinou krmiva založena na stravitelné energii (DE), což je rozdíl mezi
hrubou energií krmiva a ztrátami energie ve stolici. Systém DE však podhodnocuje produktivní
energetický obsah tuků a nadhodnocuje obsah bílkovin a vlákniny. Upravenou verzí systému DE
je metabolizovatelná energie (ME), která bere v úvahu energetické ztráty vyloučené stolicí, močí
a plyny. Netto energie (NE) je energie skutečně dostupná pro produktivní účely (udržování tělesných
funkcí, růst, produkce mléka a reprodukce) při zohlednění všech energetických ztrát. Zohledňují
se nejenom energetické ztráty výkaly, močí a plyny, ale také teplem (největší energetické ztráty
prasat). V dnešní době byl systém NE přijat většinou členských států, ale také se stále používají
i energetické systémy založené na přibližném DE.

VEU fungují dva základní systémyNE, jeden využívaný Francií a jedenNizozemskem. Existují
také varianty jako je dánský systém, který je v podstatě NE systém, ale používá krmné jednotky.
Ve srovnání s krmivy vytvářenými na systému DE vede obvykle formulace krmiv na NE ke snížení
obsahu dusíkatých látek [624].

Nezbytné, nebo také esenciální, aminokyseliny jsou ty, které živočišný organismus nemůže
syntetizovat, nebo pouze v malém množství. Musí se proto dodávat prostřednictvím stravy, která
poskytuje nezbytné aminokyseliny v dostatečném množství, aby pokryla požadavky zvířat. Esen-
ciální aminokyseliny pro prasata jsou stejné jako pro drůbež, ale pořadí nedostatků není stejné.
U prasat je lysin první omezující aminokyselinou, po níž ve většině případů následuje methionin
(a cystin), threonin, tryptofan, valin, isoleucin, histidin a další.

Ve směsích krmiv pro výživu prasat je ideální proteinový koncept, kde je popsána optimální
nezbytná dodávka aminokyselin z hlediska poměrů k lysinu a kde jakýkoliv nedostatek jedné
z nezbytných aminokyselin bude ohrožovat růst a/nebo zdraví. V tomto profilu jsou všechny
nepostradatelné aminokyseliny stejně omezující pro chov, pouze pokrývají požadavky na všechny
fyziologické funkce.

V praktické výživě to nabízí výhodu, že se požadavek na lysin bude lišit (na kg krmiva nebo
na MJ energie), ale ideální profil aminokyselin vyjádřený relativně k lysinu ne. Každý z těchto
poměrů lze tedy přímo zavést jako omezení ve složení krmiva. Po mnoho let byla krmiva pro
prasata založena spíše na použití stravitelných aminokyselin (standardizované ideálně stravitelné
nebo SID) než celkových.

Požadavky prasat na minerály (hlavní a stopové prvky) jsou složitou záležitostí, a to ještě
více díky vzájemným interakcím. Jejich dávky v krmivech se měří v g/kg (minerály) nebo mg/kg
(stopové prvky). Nejdůležitější pro kostní tkáň jsou Ca a (stravitelný) P. Ca je také důležitý pro
laktaci a P je důležitý pro energetický systém. Jejich funkce jsou často spojeny, a proto je třeba
věnovat pozornost jejich poměru. Minimální požadavky se liší pro různé fáze chovu nebo účely.
Pro raný růst (včetně odstávčat) a laktaci je zapotřebí více Ca a P než pro prasata v předvýkrmu a
výkrmu. Mg, Na a Cl jsou obvykle podávány v množstvích dostatečných pro splnění požadavků.
Požadavky na stopové prvky jsou definovány jako minimální a maximální množství, protože prvky
jsou nad určitými koncentracemi toxické.

Důležitými stopovými prvky jsou Fe, Zn, Mn, Cu, Se a I. Požadavky lze obvykle splnit, ale Fe
se dává kojeným selatům injekčně. Cu a Zn mohou být přidány do krmné dávky prasat ve vyšším
množství než jsou skutečné požadavky na chov, aby se využily farmakologické účinky a pozitivní
účinky na chov (auxinický účinek). Byly však přijaty evropské (směrnice 85/520/EHS a nařízení
č. 1334/2003) a vnitrostátní předpisy, které stanoví maximální úrovně koncentrace v krmivech
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pro hospodářská zvířata. Například v Itálii, pokud jde o aditiva v krmivech, stanovuje limity pro
přidávání Cu a Zn, aby se snížilo množství těchto dvou kovů v kejdě zvířat.

Vitamíny jsou organické látky, které jsou důležité pro mnoho fyziologických procesů, ale
obvykle nemohou být nebo jsou nedostatečně poskytovány samotným prasetem, a proto musí být
přidávány prasatům do krmiva. Existují dva typy vitamínů:

• vitamíny rozpustné v tucích: A, D, E, K;

• vitamíny rozpustné ve vodě: B, H (Biotin) a C.

Vitamíny A, D, E a K mohou být v těle ukládány a postupně dodávány, ale vitaminy B, H a C
jsou dodávány denně, protože je zvíře nemůže ukládat (vyjma B12). Existují minimální požadavky
na množství vitamínů v krmivu pro prasata, ale požadavky prasat jsou ovlivněny mnoha faktory
jako jsou stres, nemoc a genetická variace. Producenti krmiv uplatňují bezpečnostní rezervu, aby
splnili různé požadavky, což znamená, že je obvykle dodáváno více vitamínů, než je nutné.

Do krmiva pro prasata mohou být přidány další látky ke zlepšení:

• úrovně produkce (růst, poměr konverze krmiva): zootechnické přísady;

• kvality krmiva: např. vitamíny a stopové prvky;

• technologických vlastností krmiva (chuť, struktura);

• dopadu živočišné výroby na životní prostředí: látky zvyšující stravitelnost,

• stabilizátory střevní flóry a přísady, které příznivě ovlivňují životní prostředí.

Do krmiva mohou být přidány organické kyseliny a soli kyselin pro svůj účinek na stravitelnost
a lepší využití energie krmiva.

Rostliny obsahují některé sloučeniny, které buď zvíře nemůže strávit, nebo které zatěžují jeho
trávicí systém často proto, že zvíře nemůže produkovat enzym nezbytný k jejich degradaci. Enzymy
jsou látky, které zvyšují chemické reakce trávicích procesů prasat, např. přidání enzymu fytázy
do krmiva zvyšuje stravitelnost fosforu rozklademnestravitelné části kyseliny fytové (fytátu) fosforu
rostlinného původu v krmivech. Zlepšením stravitelnosti se zvyšuje dostupnost živin a účinnost
metabolických procesů. Používání antibiotik jako aditiv v krmivech pro podporu růstu v EU je
zakázáno (nařízení č. 1831/2003/ES).

2.3.3.2 Systémy krmení

Výběr krmného systému je důležitý, protože může ovlivnit denní přírůstek hmotnosti, poměr
konverze krmiva a procentuální ztrátu krmiva [39]. Ve skutečnosti mohou být rozdíly v rámci
systému větší než mezi samotnými systémy [624]. Krmení prasat zahrnuje řadu druhů krmiv.
Suché krmivo je formováno jako pelety nebo šrot bez přídavku vody. Mokré krmivo (nebo tekuté
krmivo) je směs krmiva, vody a dalších přísad a může být tedy čerpáno. Krmiva smíchaná na farmě
se ve většině případů podávají ve formě šrotu, zatímco krmiva dodávaná většími společnostmi
zabývající se výrobou/distribucí krmných směsí se častěji podává ve formě pelet nebo granulí.

Peletování zlepšuje stravitelnost, snižuje plýtvání krmivem a vznik prachu a může zlepšit
příjem krmiva, zatímco poměr konverze krmiva se obecně zlepšuje. Peletování jako tepelný proces
může také redukovat nebo eliminovat potenciální patogeny, např. salmonelu, v krmných přísadách.
Výroba šrotů je však levnější a mikrobiologie střev je obecně lepší u prasat krmených šrotem,
s méně častějším průjmem a nižším výskytem salmonel.

V oblastech s vysokou populací jsou k dispozici velká množství kapalných vedlejších produktů
pro přípravu tekutých krmiv. Patří sem škrobové výrobky, výrobky z pivovarnictví a destilace
(včetně bioethanolu) a mléčné výrobky. Na farmě jsou smíchány se šroty a potrubím dopravovány
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k prasatům. Tyto vedlejší produkty jsou nákladově efektivní, i když jejich složení a nabídka se
může lišit. Mají málo sušiny, a proto je rozhodující přepravní vzdálenost. V EU došlo k nárůstu
krmení vedlejšími produkty, avšak je omezeno dodávkou vedlejších produktů [624].

Konstrukce krmného zařízení závisí na typu krmiva. Nejčastěji využívané je tekuté krmení, ale
například ve Španělsku a Belgii se používá na většině farem suché krmení a směsi. Režimy jsou
dostupné ad libitní nebo dávkované. Například v Itálii platí následující varianty [412]:

• u prasnic k připuštění a březích: 80 % farem provozuje tekuté krmení; dalších 20 % suché
krmení;

• kojící prasnice a odstávčata jsou vyživovány suchým krmivem;

• prasata v předvýkrmu/výkrmu jsou krmena tekutou směsí na 80 % farem (z nichž 5 % je
krmeno vlhčeným krmivem), suchým krmivem s napaječkami na 5 % farem a pouze suchým
krmivem na 15 % farem.

Krmný systém se skládá z následujících částí: krmný žlab, skladovací zařízení, systém přípravy,
dopravní systém a dávkovací systém.

Krmení může být doplňováno od zcela ručně ovládanými až po plně mechanizovanými a au-
tomatizovanými systémy. Používají se žlaby různých konstrukcí a jsou učiněna opatření, která
zabraňují ležení prasat ve žlabu. Krmivo se často dodává suché nebo smíchané s vodou. Je nakupo-
váno více druhů suchých krmiv, aby výsledná směs měla požadovaný obsah živin. Suché krmivo
se obvykle dopravuje ze skladu do míchacích strojů šnekovými dopravníky.

Distribuce se liší podle typu krmiva. Suché krmivo může být přepravováno krmným vozíkem
nebo mechanicky potrubím, stejně jako tekuté krmivo. Tekuté krmivo je dopravováno plastovými
trubkami, ve kterých je vytvářen tlak čerpacím systémem. Existují odstředivá čerpadla, která
mohou čerpat velká množství a mohou dosáhnout tlaku přibližně 3 bar. Objemová čerpadla mají
nižší kapacitu, ale jsou méně omezena tlakem v systému.

Tekutá (mokrá) krmítka se skládají ze směšovací nádoby, kde je krmivo smícháno s vodou,
a potrubím, kterým je krmivo distribuováno zvířatům. Přidělení směsi může být provedeno auto-
maticky na základě vážení přesných množství, nebo může být řízeno počítačem. Směs je míchána
podle plánu krmení a v případě potřeby dochází k nahrazení krmiva. Tekuté krmení lze také pro-
vádět ručním vážením a mícháním požadovaných množství. V Rakousku jsou prasata na výkrm
krmena „polévkou“ z vody a 30 % sušiny složené z kukuřice, sóji, minerálních surovin a nosiče
surové vlákniny zvaného „vepřová vláknina“ [373].

Krmivo lze zvířatům dodávat pomocí mechanických dávkovačů s kalibrovanými zásobníky
(krmení dávkovači), k jejichž plnění dochází šnekovými dopravníky. Systém se využívá pro zvířata
chovaná ve skupinách a pro individuální ustájení (kotce). Prasnice umístěné ve skupinách mohou
být jednotlivě krmeny automatickými krmnými boxy (viz kapitola 2.3.1.1.4), které identifikují zvíře
pomocí elektronického identifikátoru (čipu) připnutého v uchu nebo na krku. Množství a dávka
jsou upraveny tak, aby prasnici umožnily žrát tolik, kolik a kolikrát potřebuje, ale jsou omezeny
limity stanovenými provozovatelem.

V kotcích pro skupinové ustájení jsou často umístěny také individuální boxy. Zvířata se mohou
volně pohybovat v kotcích a vstupovat do krmných boxů, kde jsou jednotlivě krmena, aby se snížila
agrese mezi zvířaty v době krmení. Samovolné nebo ruční zamykání jednotlivých krmných stání
lze použít k činnostem jako je očkování, detekce říje a inseminace.

U dávkovacích krmných systémů je krmivo dodáváno přes horní šnek do jednotlivých krmných
míst v malých porcích a v pravidelných intervalech po celou dobu krmení. Krmivo se dodává
rychlostí upravenou podle rychlosti příjmu krmiva zvířaty (obvykle 80–180 g/min), aby se zabrá-
nilo změnám polohy zvířat při krmení, s následnými rozdíly v celkovém příjmu krmiva skupiny.
Při chovu prasnic tak lze snížit agresivní chování způsobené konkurencí o krmivo.
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Tekuté krmení má potenciál snížit výrobní náklady a je účinným nástrojem řízení pro kontrolu
přítomnosti salmonel u prasat při porážce, nemá však významný dopad na opatření ke snížení
dopadu na životní prostředí [289, 290]. Na druhou stranu jsou finanční náklady na tekuté krmení
vysoké ve srovnání s náklady na suché krmení a variabilita složek v tekutém krmení by mohla
ztěžovat zajištění zkrmování správně vyváženého krmiva.

2.3.3.3 Systémy napájení

Všechna prasata starší 2 týdnů musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství čerstvé vody
v souladu se směrnicí 2008/120/ES a je také třeba vzít v úvahu jejich přirozené chování při
napájení.

Nedostatečný příjem vodymůže vést ke sníženému příjmu krmiva, špatnému dennímu přírůstku
hmotnosti a špatné konverzi krmiva. Při využití vody pro zábavu mohou nastat značné ztráty.
Odpadní voda zase může výrazně zvýšit objem produkované kejdy [423].

Pro zásobování pitnou vodou je k dispozici celá řada napájecích systémů. Kvalita vody by měla
být vhodná pro zvířata, která jsou chována podle ustanovení Nařízení (ES) č. 183/2005. Některé
farmy mají hlavní nádrž s velkou kapacitou a možnostmi dezinfekce. Uvnitř každého ustájení nebo
sekce mohou být menší nádrže, které umožňují distribuci vody spolu s léčivy a/nebo vitamíny.
K řízení tlaku v potrubí je nutný jeden nebo více regulátorů tlaku a před distribuční linku lze
umístit filtr [357, 413].

Správné fungování napájecího systému závisí hlavně na:

• návrhu napáječky;

• průtoku napáječky;

• počtu zvířat na napáječku;

• umístění napáječek, např. výška od země [357].

Následující druhy napáječek se běžně používají k distribuci vody zvířatům:

• ventilové (niplové) napáječky miskové nebo korytové;

• kolíkové napáječky;

• tlakové napáječky;

• miskové hladinové napáječky;

• korytové hladinové napáječky se stálou hladinou.

Zvířata se snadno naučí používat ventilové a kolíkové napáječky jimiž je zajištěna čistota dodávané
vody ve srovnání s napájecími koryty, kde může vznikat značné množství odpadní vody. Stiskem
niplu rypákem může praseti vytéct voda do koryta nebo misky. Požadavky na minimální kapacitu
se liší od 0,75–1,00 litrů za minutu pro selata a 2,0–3,0 litrů za minutu pro prasnice. Kousnutí
do kolíku spustí vodu a následně prase začne sát, čímž otevře ventil. Voda neteče do koryta ani
do misky. Kapacita kolíkové napáječky je 0,5–1,5 litru za minutu. Tlakové napáječky obvykle
vybavují koryta na vlhčená krmiva nebo mohou být umístěny nad malými koryty.

Způsob plnění koryta vodou pro napájení zvířat se může lišit od jednoduchého dotyku zvířete
po počítačem řízený dávkovací systém, který měří přesně požadovaný objem. Hladinové napáječky
udržující konstantní hladinu vody v korytě, umožňují rychlou adaptaci na požadavky zvířat a vedou
k menšímu plýtvání vodou v důsledku zadržování vody v korytu. Takto zadržená voda je však
náchylná ke znehodnocení, což by mohlo snížit příjem vody, a proto nejsou široce využívány.

108 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Používané procesy a techniky

Miskové hladinové napáječky kombinují malé plýtvání vodou s přijatelnou čistotou vody. Miska
bývá vyrobena z litiny ve tvaru rypáku.

Počet zvířat obsluhovaných ve Francii různými typy systémů napájení je uveden v tabulce 2.14.

Tabulka 2.14: Počet zvířat obsluhovaných každým typem napájení ve Francii

Kategorie prasat Napájecí systém Kapacita
(l/min)

Výška
(cm) (1)

Maximální počet
zvířat na napájecí

systém

Selata
miska 0,5 8 NR
kolíková napaječka 0,5 20 NR

Odstávčata
miska 0,5–1,0 12 18
kolíková napaječka 0,5–0,8 30 10

Prasata na výkrm
miska 0,8–1,0 20 18
kolíková napaječka 0,5–0,8 50 10

Prasnice
(skupinové ustájení)

miska 3,0 30 10
kolíková napaječka 1,5 70 5

Prasnice
(individuální ustájení)

miska > 3,0 5–10 NR

(1) U misek se výška počítá od nejvyšší hrany a pro kolíkové napáječky od samotného konce kolíku.
Poznámka: NR = nerelevantní.
Zdroj: [357]

2.4 Koncové techniky pro čištění vzduchu

Systémy čištění vzduchu jsou koncové techniky používané k odstraňování znečišťujících látek
z odpadního vzduchu z ustájení zvířat. Používají se pouze ve stájích s nucenou ventilací, protože
odpadní vzduch musí být shromažďován a veden čisticím systémem ventilátory. Systémy čištění
vzduchu fungují na různých principech odstraňování (fyzikální, biologické a/nebo chemické). Pou-
žívají se různé typy mokrých praček a biofiltrů, jednotlivě nebo v kombinaci a liší se použitelností
a výkonem odstraňování (viz související údaje v tabulce 4.129).

Úpravy složení krmiva a přizpůsobení systému ustájení nemusí vždy umožnit dodržování stále
přísnějších předpisů a cílů v oblasti emisí. To lze považovat za motivaci pro vývoj a zavádění
systémů čištění vzduchu, i když tyto techniky nezlepšují klima v zemědělských objektech.

2.4.1 Mokré pračky vzduchu

Mokrá pračka nebo filtr z vodní clony je koncová technika pro odstraňování znečišťujících látek
z odpadního vzduchu z nucené ventilace. Vzduch je filtrován přes vrstvu inertního materiálu, který
má vysokou pórovitost, velkou specifickou plochu a je trvale udržován vlhký (viz obrázek 2.27 [13]).
Kontaminovaný vzduch je foukán filtrem buď horizontálně (křížovým proudem) nebo vertikálně
(protiproud), aby se vytvořil intenzivní kontakt mezi vzduchem a vodou, což umožňuje výměnu
rozpustného obsahu z plynu do kapalné fáze. Většina tekoucí vody je neustále recirkulována,
zatímco část je vypouštěna a nahrazována čerstvou vodou. Odtok znečištěné vody je automaticky
řízen na základě vodivosti vody a umožňuje odstranění sloučenin dusíku. Tyto techniky mají
potenciál dosáhnout kombinovaného odstranění amoniaku, zápachu a pevných částic.
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Obrázek 2.27: Schematické znázornění mokré pračky vzduchu

Používají se hlavně dva typy mokrých praček: „kyselinové pračky“ a „bio odtokové filtry“ (bio-
logické pračky) a jejich kombinace, např. „vícestupňové systémy čištění vzduchu“, kde jsou dva
nebo tři stupně, které pracují na rozdílných principech, provozovány v sérii, např. kyselé pračky
pro odstranění amoniaku a biofiltry pro odstranění zápachu.

V biologických pračkách nebo bio odtokových filtrech je odpadní vzduch veden přes soubor
plastového materiálu, který je neustále zvlhčován vodou obsahující mikroorganismy, aby zachytil
a rozložil amoniak a organické sloučeniny odpovědné za zápach. Prach je také zachycen vodou.
Během průchodu vzduchu zvlhčeným souborem materiálu se amoniak odstraní bakteriální přemě-
nou na dusitan a dusičnan. Bakteriální populace roste hlavně jako film, obaluje syntetický materiál
a je částečně suspendována v recirkulační vodě.

Kyselinové pračka používá rozstřik kyselého roztoku (obvykle kyseliny sírové) k zachycení
a odstranění amoniaku z kontaminovaného odpadního vzduchu. U cirkulující kapaliny je pH
udržováno na nízkých hladinách (tj. < 5) a vytvořená amonná sůl je ze systému odstraněna spolu
s vypouštěnou vodou.

V praxi by pračky měly být navrženy tak, aby byly schopny čistit maximální rychlost proudění
odpadního vzduchu. Protože k maximálním mírám ventilace často nedochází, mohou být pračky
alternativně dimenzovány pro úpravu nižší míry ventilace, takže část odpadního vzduchu, která
překračuje kapacitu systému čištění vzduchu, může být odváděna bez ošetření obtokem. Tímto
způsobem se výrazně sníží velikost a náklady systému čištění vzduchu (náklady jsou úměrné objemu
vzduchu, který má být upraven), zatímco účinnost odstraňování amoniaku je udržována vysoká
a emisní zatížení je ovlivněno jen nepatrně, na druhé straně bude zmírnění nepříjemného zápachu
téměř nulové. Účinnost systému odstraňování amoniaku však také závisí na dalších parametrech,
včetně tloušťky filtračního souboru.

Výrobci dodávají buď prefabrikované moduly nebo instalaci na míru. Pro udržení účinnosti
praček je nezbytná pravidelná údržba a kontrola. Dusíkaté sloučeniny, které jsou výsledkem jak
chemických, tak mikrobiálních procesů, lze dále využít jako hnojiva.

2.4.2 Biofiltry

Běžně používanou metodou čištění odpadního vzduchu ze stájových objektů je použití biofiltrů.
Odpadní vzduch proudí přes velké filtrační lože z organických materiálů jako je kompost, kořenové
dřevo, nebo štěpka. Filtrační materiál je vždy udržován vlhký, takže na biologicky aktivním filmu,
který se vytváří na jeho povrchu, dochází k vysoké mikrobiální aktivitě. Vlhký mikrobiální film
zachycuje a degraduje organické sloučeniny odpovědné za zápach ze vzduchu, který je foukán přes
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filtr. Dochází také k výraznému snížení emisí prachu. Přestože je NH3 degradován mikrobiální
aktivitou, použití jednostupňových biofiltrů pro odstraňování amoniaku v ustájení zvířat se obecně
nedoporučuje kvůli riziku tvorby sekundárních stopových plynů a rychlému rozkladu filtračního
materiálu. Při standardně používaných dobách setrvání vzduchu se životnost filtračního materiálu
zkracuje v případě relativně vysokých koncentrací NH3 a prachu v přiváděném vzduchu a nekon-
zistentního zvlhčování povrchu. Obecně lze tuto techniku efektivně použít v kombinaci s jinými
technikami čištění vzduchu jako krok k vylepšení účinnosti odstranění zápachu.

2.5 Zpracování a skladování krmiv

Mnoho činností v hospodářství zahrnuje zpracování a skladování krmiv. Spousta zemědělců získává
krmivo od výrobců krmných směsí, které je snadno použitelné nebo které vyžaduje pouze velmi
omezené zpracování. Výroba základních krmných přísad je specializovanou činností. Některé velké
podniky vyrábějí většinu základních složek samy a nakupují předmíchaná aditiva k výrobě vlastní
krmné směsi, to může platit i pro některé malé a střední podniky.

Zpracování krmiva spočívá v mletí, nebo drcení a míchání. Směsi krmiv mohou být zkrmeny
jako suché nebo tekuté krmivo. Příprava tekutého krmiva se často provádí krátce před krmením
zvířat, protože tuto směs nelze skladovat po delší dobu. Mletí a drcení jsou činnosti časově náročné
a vyžadují hodně energie. Dalšími energeticky náročnými částmi zařízení jsou míchací zařízení,
dopravních pásy nebo generátory tlaku vzduchu používané k přepravě krmiva.

Zařízení pro zpracování a skladování krmiv jsou obvykle umístěna co nejblíže systémů ustájení.
Krmivo vyrobené na farmě se obvykle skladuje v silech nebo skladech ve formě suchých obilovin,
emise plynů jsou pak omezeny pouze na emise oxidu uhličitého z dýchání.

Průmyslová krmiva mohou být mokrá, nebo suchá. Pro lepší manipulaci se často suchá krmiva
peletují nebo granulují. Po namíchání směsi je suché krmivo přepravováno v cisternových vozech
a vyloženo přímo do uzavřených sil, z tohoto důvodu nebývají emise prachu problémem.

Příjezdové cesty a nákladní vozy jsou přednostně vedeny v prostoru mimo systémy ustájení, aby
se zabránilo vstupu nákladních vozidel do čisté zóny, a tím se snížilo riziko kontaminace (opatření
biologické bezpečnosti).

Existuje mnoho různých tvarů skladovacích sil a použitých materiálů. Sila mohou být ve spodní
části plochá a stát na zemi nebo mohou být kónická s umístěním na nosné konstrukci. Velikosti
a úložné kapacity sil jsou různé. V současné době se sila vyrábějí nejčastěji z polyesteru, plastu
zesíleného skelnými vlákny (GRP), nebo galvanizované oceli. Vnitřek sil je vyroben maximálně
hladce, aby se zabránilo přilepení zbytků krmiv ke stěně. U skladování tekutého krmiva se využívají
materiály (pryskyřice), které odolávají nízkému pH nebo vysokým teplotám.

Sila jsou obvykle vyrobena jako jeden díl, ale na trhu existují také typy, které lze přepravovat
po částech a sestavit přímo až na farmě. Sila jsou obvykle vybavena průlezem pro vnitřní kontrolu
a zařízením pro odvětrání vzduchu nebo pro uvolnění přetlaku během plnění. Toto zařízení se také
používá pro provzdušňování a míchání obsahu (zejména sóji) a umožňuje plynulý transport krmiva
ze sila.

2.6 Sběr a skladování hnoje

2.6.1 Obecné požadavky

Hnůj je organickýmateriál, který dodává organickou hmotu do půdy společně s živinami (v relativně
malých koncentracích ve srovnání s minerálními hnojivy). Odstraňuje se z ustájení zvířat a skladuje
se buď ve formě kejdy nebo tuhého hnoje. Hnůj z intenzivního chovu hospodářských zvířat nemusí
být nutně skladován na farmě, kde je vyprodukován, ale je nutné věnovat zvláštní pozornost riziku
šíření nemoci.
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Kejda se skládá z exkrementů produkovaných hospodářskými zvířaty ve výběhu nebo v usta-
jovacím objektu, je smíchaná s dešťovou a čistou vodou a v některých případech s relativně malým
množství podestýlky a krmiva. Kejda může být čerpána nebo vypouštěna gravitací. Prasečí hnůj
se často zpracovává jako kejda.

Tuhý hnůj zahrnuje chlévskou mrvu (FYM) a skládá se z podestýlky, sušeného drůbežího
trusu odstraněného z pásů v ustájení slepic, exkrementů se spoustou slámy nebo tuhých látek
z mechanického separátoru kejdy. Tuhý hnůj neteče vlastní tíhou a nemůže být odčerpán. Některé
druhy tuhého hnoje nelze skladovat na hromadách z důvodu úniku hnojůvky. Většina systémů
ustájení drůbeže produkuje tuhý hnůj, který lze stohovat.

Skladovací zařízení jsou obvykle postavena s dostatečnouminimální kapacitou, aby byl zajištěn
skladovací prostor pro další nakládání s hnojem (viz tabulka 2.15) vzhledem k předpisům, které
provádí nitrátová směrnice (91/676/ES). Požadovaná minimální skladovací kapacita a období,
po které nelze provést aplikaci hnoje, se v jednotlivých členských státech liší a období zákazu
také může záviset na půdě a druhu plodiny. Skladovací kapacita závisí na klimatu, regulačních
požadavcích, riziku aplikace hnoje (plánování hospodaření s hnojem), velikosti farmy (počet zvířat)
a množství vyprodukovaného hnoje v souvislosti s množstvím vyprodukované odpadní vody a je
uváděna spíše v měsících než v m3. Pro skladování kejdy v lagunách se zemními okraji se uvažuje
zejména výpočet požadované skladovací kapacity, která musí zahrnovat minimální prostor navíc
jako bezpečnostní rezervu k omezení tlaku na boční stěny, k zabránění přetížení působením větru
na povrch kejdy nebo abnormálním srážkám (zejména déšť), které mohou následně narušit horní
suchý svah a vést ke znečištění. Obecně je potřeba zvážit množství srážek, které se zohledňuje
vzhledem k nekrytým lagunám

Doba skladování závisí na požadavcích plodiny na hnojiva, vegetačním období, deficitu vlhkosti
půdy a skladovací kapacitě. Požadavky polních plodin na hnojiva se liší v závislosti na farmě
a možnostmi řízení a může se každý rok měnit. Doba skladování se může lišit od několika dnů
do několika měsíců v závislosti na systému řízení [574, 624].

V celé Evropě se pro tuhý hnůj obvykle používá skladovací kapacita 4 až 6 měsíců. V severních
regionech (Švédsko, Finsko) lze použít ještě větší skladovací kapacity. Kapacita skladu na 6 měsíců
se zdá být v Evropě běžným standardem pro kejdu, i když jsou běžné i kratší (např. Česká repub-
lika, Španělsko, Portugalsko) nebo delší doby skladování (např. Nizozemsko, Dánsko, Německo,
Švédsko, Finsko) [264]. Velká nádrž na kejdu může snadno obsahovat 2 000 m3 nebo dokonce až
5 000 m3.

Tabulka 2.15: Doba uskladnění hnoje z chovu drůbeže a prasat v různých členských státech

Členský stát Kapacita vnějšího úložiště (1) (měsíc) Podnebí

Belgie (Valonsko) 6 (kejda) Oceánické/Kontinentální
Belgie (Vlámsko) 3 (chlévská mrva)

9 (kejda)
9 (drůbeží hnůj z vnitřního chovu)

Oceánické/Kontinentální

Dánsko 6–9 Oceánické
Finsko 12 (kromě hluboké podestýlky) Subpolární
Francie 3–4

6 (Bretaň)
Oceánické

Irsko 6 Oceánické
Itálie 3 (tuhý hnůj)

4–6 (kejda)
Středozemí

Lucembursko 5 Oceánické/Kontinentální
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Členský stát Kapacita vnějšího úložiště (1) (měsíc) Podnebí

Německo 2–4 (tuhý hnůj, v souvislosti se správnou praxí)
6–10 (kejda, v závislosti na půdě a klimatických pod-
mínkách)

Kontinentální

Nizozemsko 7 (kejda)
délka produkčního cyklu (drůbež)

Oceánické

Portugalsko 3–4 Středozemí
Rakousko 6 Kontinentální
Řecko 4 Středozemí
Slovinsko 4 nebo 6 (v závislosti na regionu) Kontinentální
Velká Británie 6 Oceánické
Španělsko 3 nebo více Středozemí
Švédsko 8–10 Subpolární
(1) Hluboká podestýlka z ustájení drůbeže tvoří prostor skladování
Zdroj: [500, 537, 574]

Tabulka 2.16 uvádí příklady vnitrostátních předpisů implementující nitrátovou směrnici
(91/676/EHS), která zakazuje aplikaci hnoje během určitých období roku.

Tabulka 2.16: Příklady vnitrostátních předpisů (2013) zakazujících aplikaci hnoje během určitých období
roku

Členský stát Nařízení o aplikaci hnoje

Belgie (Valonsko) Zákaz aplikace kejdy a drůbežího hnoje na orné půdě mezi 16.10. a 15.2.,
na trvale travnatých porostech mezi 16.9. a 31.1.

Belgie (Vlámsko) Zákaz aplikace kejdy a jiných hnojiv od 15.10. do 15.2. na orné půdě a těž-
kých jílovitých půdách. Zákaz aplikace kejdy od 1.9. do 15.2. a povinnost
zasít plodinu/meziplodinu po sklizni hlavní plodiny.
Zákaz používání chlévské mrvy a kompostu od 15.11. do 15.1. na orné půdě
a trvale travnatých porostech

Dánsko Mezi 15.10. a 1.2. není dovoleno aplikovat kejdu
Finsko Hnůj nesmí být aplikován mezi 15.10. a 15.4. Může být použit na podzim

do 15.11., a aplikace může začít na jaře nejdříve 1.4. za předpokladu, že
půda není zamrzlá a je dostatečně suchá, aby nedošlo k odtoku do vodních
toků a zhutnění podloží. Hnůj by neměl být aplikován na povrch travních
porostů po 15.9.

Francie Zákaz aplikace kejdy mezi 1.11. nebo 15.11. až 15.1. v závislosti na druhu
kultivace

Irsko Zákaz aplikace kejdy mezi 15.10. a 12.1. do 31.1. v závislosti na oblasti
Itálie Zákaz používání hnoje v závislosti na tom, zda se jedná o kejdu nebo tuhý

hnůj, druh plodin (orné nebo trvalé travní porosty) a region. Období zákazu
obvykle začíná mezi měsíci listopad/prosinec a končí leden/únor.

Německo Zákaz aplikace kejdy mezi 1.11. a 31.1. na orné půdě a mezi 15.11. a 31.1.
na trvale travnatých porostech

Nizozemsko Zákaz aplikace kejdy mezi 01.9. a 31.1. na písčitých a sypkých půdách
a mezi 15.10. a 31..1 na hliněných a rašelinových půdách pod trávou
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Členský stát Nařízení o aplikaci hnoje

Rakousko Zákaz aplikace kejdy mezi 15.10. a 15.2. na půdách bez vegetace, a mezi
15.11. a 15.2. na půdách s vegetací

Velká Británie Zákaz aplikace kejdy mezi 1.9. a 31.12. pro písčité a mělké půdy pod trávou
a mezi 1.8. a 31.12. pro písčité a mělké zpracované půdy; v ostatních půdách
mezi 15.10. a 31.1. pod trávou a mezi 1.10. a 31.1. při zpracované půdě

Zdroj: [442, 574, 624]

Hnůj může mít relativně vysoký obsah sušiny (DM) (sušený drůbeží trus a hnůj z podestýlky)
nebo může být směsí výkalů, moči a technologické vody (kejda). Zařízení pro skladování hnoje je
obvykle navrženo a provozováno tak, že skladované látky nemohou uniknout přetečením.

Konstrukce a konstrukční materiál pro skladovací zařízení hnoje musí být často vybrány v sou-
ladu se specifikacemi a technickými požadavky stanovenými v pokynech nebo ve vnitrostátních
nebo regionálních předpisech (např. v Německu, Velká Británii, Belgii). Předpisy jsou často za-
loženy na vodních předpisech a jejich cílem je zabránit jakékoli kontaminaci podzemní nebo
povrchové vody. Zahrnují také ustanovení o údržbě, inspekci a postupech, které je třeba dodržovat
v případě úniku kejdy, který by mohl představovat riziko poškození vodních zdrojů.

Územní plánování skladování hnojiv v rámci farmy je upraveno z důvodu ochrany vodních
zdrojů a ochrany citlivých receptorů v okolí farmy před zápachem. Předpisy nařizují minimální
vzdálenosti v závislosti na počtu zvířat a na vlastnostech specifických pro farmu jako je převládající
směr větru a typ sousedních receptorů.

Tabulka 2.17 porovnává výhody a nevýhody plynoucí z používání tuhého hnoje nebo hnoje
na bázi kejdy v celém řetězci zemědělských procesů a činností.

Tabulka 2.17: Výhody a nevýhody systémů tuhého hnoje a hnoje na bázi kejdy

Systémy na bázi slámy Systémy na bázi kejdy

Obecné výhody
• Flexibilnější dlouhodobé užívání
chovů;

• může snížit problémy se zápachem;

• vnímán jako šetrnější ke zvířatům.

• Obecně snadnější mechanizace;

• nižší nároky na obsluhu během
ustájení.

Obecné nevýhody
• Větší podlahová plocha potřebná
na zvíře;

• horší dostupnost slámy/vysoká
cena;

• vyšší emise amoniaku a skleníko-
vých plynů;

• vyšší emise prachu.

• Nutné speciální vybavení pro
uskladnění a manipulaci.
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Systémy na bázi slámy Systémy na bázi kejdy

Přeprava
a uskladnění • Flexibilní, téměř každý zemědělský

přívěs nebo nákladní vůz může být
použit k přepravě;

• hnůj může být skladován na hroma-
dách před aplikací;

• jen málo zařízení využívající slámu
produkuje pouze tuhý hnůj.

• Vždy samotná jednotka a ve vyhra-
zených prostorech;

• kejda je přepravována cisternami
k tomu určenými nebo potrubím;

• vysoké pracovní efektivity lze do-
sáhnout pomocí čerpání kejdy po-
trubím a trubkami.

Hodnota hnojiva
a parametry aplikace • Chlévská mrva poskytuje vyšší

množství organické hmoty a rost-
linné výživy;

• aplikace převažuje na nezasetých
půdách a pastvinách před opaková-
ním setí z důvodu možného zadu-
šení semen.

• Kejda může být snadno aplikována
na ornou půdu a pastviny časně
na jaře a v létě;

• vyšší zdroj dusíku pro rostliny
v době aplikace.

Welfare zvířat
• Sláma je vnímána jako zlepšeníwel-
fare prasat;

• poskytuje tepelnou izolaci, tepelné
pohodlí a „přirozenější“ životní
prostředí;

• specifické obavy tykající se welfare
venkovních produkčních systémů s
přístřešky se slámou;

• slámamusí být kvalitní, bez přítom-
nosti plísní.

• Evropské směrnice o welfare od-
razují od používání plně roštových
podlahových systémů;

• špatnou správou částečně roštových
podlah dochází k znečištěným mís-
tům;

• plně roštové podlahové systémy
byly v některých členských státech
EU zakázány.

Průmyslová
představa • Vnímání lepších životních podmí-

nek prasat poskytuje výhody v pro-
dukci vepřového masa;

• je málo důkazů nárůstu cen.

• Výrobci vidí roštové podlahy chovů
jako cenově nejefektivnější způsob
výroby.

Požadavky
na obsluhu • Pokročilámechanizace promanipu-

laci se slámou a hnojem;

• nutné činnosti spojené se získává-
ním slámy a dalšími úkoly;

• obvykle je pro chovatelskou nebo
výkrmovou jednotku prasat s při-
bližně 250–030 prasnicemi zapo-
třebí jeden pracovník na plný úva-
zek.

• Systémy ustájení na bázi kejdy
mají nižší nároky na pracovní sílu
ve všech fázích produkce;

• všeobecné úkoly chovu jsou obecně
snadněji provedeny v chovech
s kejdou.
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Systémy na bázi slámy Systémy na bázi kejdy

Použitelnost budov
• Ustájení na podestýlce je flexi-
bilnější, ale přeměna na systém
s kejdou by byla nákladná;

• mnoho budov by mohlo být snadno
přizpůsobeno pro jiné využití v hos-
podářství (jednoduché úpravy bu-
dov pro obecné použití).

• Budovy s nízkým stropemmůže být
obtížné přizpůsobit mechanizova-
nému nakládání s hnojem na bázi
slámy;

• systémy ventilace nemusí být
vhodné pro ovládání v prostředí
s hnojem na bázi slámy bez nutných
úprav;

• podlahy a nosné konstrukce nemusí
být vhodné pro přenášení břemen
vzniklých z podestýlky ze slámy
a pro vybavení spojené s jejich sprá-
vou;

• přirozená ventilace by mohla být
obtížně realizovatelná z důvodu ne-
dostatku prostoru.

Zdroj: [253, 624]

2.6.2 Drůbeží hnůj

Tuhý hnůj vzniká většinou v chovech drůbeže a může být dočasně skladován ve stejné budově až
do jeho odstranění po výrobním cyklu. Hnůj je odstraňován přibližně jednou ročně v chovech nosnic
bez častého odstraňování (tj. hluboká podestýlka) nebo na konci chovného cyklu v chovu brojlerů
a jiné drůbeže chované na maso. Některé chovy nosnic umožňují častější, téměř každodenní,
odstraňování trusu (tj. pomocí trusných pásů). Ve volném výběhu má drůbež přístup do vnějšího
prostředí a část trusu je tak uložena ve výbězích. Velká hospodářství neskladují hnůj na svých
pozemcích, ale předávají jej smluvním partnerům.

Nosnice produkují trus s typickou vlhkostí 80–85 %. Počáteční vlhkost je pravděpodobně
ovlivněna hlavně výživou, zatímco rychlost vysoušení je ovlivněna vnějším klimatem, vnitřním
prostředím, ventilací a systémem manipulace s hnojem. Některé systémy umožňují sušení trusu
na nižší vlhkost, aby se snížily emise amoniaku. Některé chovy nosnic používají systém založený
na stelivu podobný brojlerům. Odstraňování hnoje a jeho skladování je popsáno v kapitole 2.2.1.
Varianty hnoje mohou být:

• Mokrý trus má obsah sušiny přibližně do 30–35 % a běžně je denně odebírán.

• Předsušený trus s obsahem sušiny přibližně 35–50 %. Vzniká v chovech, kde jsou trusné
pásy vybaveny předsoušením.

• Suchý trus nebo hnůj z podestýlky vzniká v chovech s hlubokými jámami vysoušenými
vzduchem nebo v chovech s podestýlkou. Hnůj má vysoký obsah sušiny až 80 %.

Tam, kde se používají trusné pásy, probíhá sběr trusu často (obvykle každý den až jednou za tři
dny), protože hmotnost nahromaděného trusu může snižovat účinnost systému.

Brojleři jsou obvykle chováni na hoblinách, pilinách nebo slámě, které v kombinaci s drůbežím
trusem produkují poměrně suchý (asi 60 % sušiny) drobivý hnůj, který se často označuje jako
drůbeží podestýlka. Jako materiál podestýlky se používá i skartovaný papír. Rašelina je nejčastěji
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používaný podestýlkový materiál pro brojlery a krůty ve Finsku. Kvalita drůbeží podestýlky je
ovlivněná teplotou a ventilací, typem napáječek a krmítek, hustotou osazení, výživou a zdravotním
stavem drůbeže. Jednotlivé systémy jsou popsány v kapitole 2.2.2.

Krůty jsou obvykle chovány na hoblinách nebo slámě (také smíchané dohromady) s výškou
vrstvy 75 mm, což v průměru vytváří podestýlku o obsahu sušiny 40–60 %. Ve srovnání s brojlery
mají krůty tendenci více smáčet stelivo v místech pod napáječkami, kde jsou pásy s obsahem sušiny
mezi 25 % a 35 % [9, 624]. Jednotlivé systémy jsou popsány v kapitole 2.2.3.2.

Kachny jsou obvykle chovány na slámě jejíž množství se zvyšuje ke konci výkrmu. Spousta
vody je rozlita a výsledkem je relativně nízký obsah sušiny (asi 25 % sušiny) [425]. Jednotlivé
systémy jsou popsány v kapitole 2.2.3.3.VeFrancii se však kachny namaso chovají výhradně na plně
roštových podlahách, kde vzniká kejda. Sklady kejdy jsou dimenzované v závislosti na ploše, na jaké
jsou kachny chovány, s kapacitou 300m3 nebo 450m3 na plochu 1 000 m2 na dobu skladování
4 měsíce, respektive 6 měsíců [257].

2.6.3 Prasečí hnůj

Kejdu lze skladovat pod plně roštovými nebo částečně roštovými podlahami v chovných halách
hospodářských zvířat. Doba skladování může být poměrně krátká, ale lze ji prodloužit až na ně-
kolik týdnů v případě hluboké jímky uvnitř haly (např. Belgie-Vlámsko, Velká Británie, Irsko).
Obecně je vnitřní skladování dočasné a kejda se pravidelně odvádí do venkovního skladovacího
zařízení farmy k dalšímu zpracování. Vlastní systémy pro sběr a skladování hnoje jsou popsány
v kapitole 2.3. Tam, kde je nutné další skladování nebo zpracování, kejda obvykle protéká gravitací
a je čerpána do sběrných jímek a/nebo přímo do skladovacího prostoru kejdy. Používají se také
cisterny na kejdu. Příklady faktorů použitých pro výpočet objemu skladovacího prostoru kejdy jsou
uvedeny v tabulce 2.18.

Tabulka 2.18: Faktory používané pro výpočet rozměrů skladovacích prostoru kejdy z chovu prasat v Belgii-
Vlámsku a Španělsku

Kategorie prasat
BE (Vlámsko) ES

Požadovaný skladovací
prostor (m3/ap) (1)

Roční produkce kejdy
(m3/ap)

Prasata na výkrm (do 100 kg) 0,8 2,15
(0,6 při úsporách vody)

Předvýkrm (20 až 50 kg) 0,4 1,80
Výkrm (50 až 100 kg) NI 2,50
Kojící prasnice (i selata) 2,3 5,10
Prasnice k připuštění a březí, kanci 2,0 NI
Chovné prasnice v chovech na výkrm (2) NI 17,75
Kanci NI 6,12
Prasničky 1,0 2,50
Odstávčata 0,2 0,41
(1) Hodnoty odpovídají době skladování 6 měsíců. Pro dobu skladování 9 měsíců jsou hodnoty
zvýšeny o polovinu.
(2) Zahrnuje veškeré potomky prasnice až do konce výkrmového období.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace
Zdroj: [255, 624]
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Rozdíly v podobných faktorech jsou běžné, protože množství produkované kejdy je proměnlivé
kvůli těmto aspektům:

• užitkovost a hmotnost zvířat;

• množství a druh steliva;

• ztráty pitné vody v závislosti na typu napáječek;

• voda určená pro čištění a rozstřik;

• rozdíly ve stravě, které mohou způsobit vyšší spotřebu pitné vody a tím vyšší produkci moče.

Pokud se v podestýlce používá významné množství slámy, vytváří se hnůj, který může být pravi-
delně odebírán z ustájení každý první, druhý nebo třetí den nebo (ustájení s hlubokou podestýlkou)
po přesunu skupin prasat každých několik týdnů. Tuhý hnůj a chlévská mrva se obvykle skladuje
na betonových hnojištích nebo v hromadách na poli připravených k aplikaci na pole.

Faktory použité pro odhad požadované skladovací kapacity (minimální doba skladování 3 mě-
síce) tuhého hnoje z chovu prasat s hlubokou podestýlkou v Belgii-Vlámsko jsou:

• skupinové ustájení prasnic k připuštění a březích: 2,4 m3/ap;

• prasata na výkrm: 0,7 m3/ap [255].

Mnoho chovů prasat produkuje kejdu i tuhý hnůj. Běžným postupem je shromažďování výkalů
a moči samostatně z důvodu snížení emisí amoniaku z ustájení (viz kapitola 4) a mohou být
smíchány znovu při skladování, pokud není nutné další zpracování kejdy a/nebo tuhého hnoje [506].

2.6.4 Systémy pro skladování tuhého hnoje

Hnůj odklízený v tuhé formě se obvykle přepravuje čelním nakladačem nebo oběžným shrnova-
čem a je uložen na nepropustné betonové podlaze, která je umístěna venku nebo v uzavřených
objektech. Hnojiště může být vybaveno bočními stěnami, aby se zabránilo kapalným frakcím nebo
dešťové vodě uniknout ven. Tyto konstrukce jsou často připojeny k odtokové nádrži pro skladování
samostatné hnojůvky. Nádrž může být pravidelně vyprazdňována nebo může být obsah dopraven
do skladovacího prostoru kejdy. Používají se také dvoupodlažní konstrukce, které umožňují kapalné
frakci hnoje a dešťové vodě odtékat do nádrže pod skladovacím prostorem hnoje.

Nejběžněji používanou technikou po celé Evropě je skladování tuhého hnoje na nepropustném
povrchu. Stále se však také využívá skladování hnoje na poli. Opatření pro kontrolu úniku a pro sběr
a oddělené skladování kapalných frakcí hnoje se používají pouze v několika zemích (např. v České
republice, Itálii, Německu, Finsku) [624].

Ve Francii je hnůj skladován nebo kompostován na poli nebo v betonovém silu. Betonové silo
může být povinné v závislosti namístní regulaci ochrany vod. V případě tuhého hnoje z chovu prasat
se provádí jeho skladování na poli pouze po dvouměsíčním skladování uvnitř stájového objektu,
aby se minimalizovalo riziko úniku. Suchý trus se téměř vždy skladuje pod přístřeškem [259].

Příklady výpočtových faktorů používaných pro dimenzování skladových prostor trusu produ-
kovaného nosnicemi chovanými v klecích ve Francii jsou uvedeny v tabulce 2.19.
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Tabulka 2.19: Příklady výpočtových faktorů pro dimenzování skladových prostor trusu produkovaného nosnicemi chovaných v klecích ve Francii (1 000 míst pro zvířata)

Systém sběru hnoje
Charakteristika hnoje Charakteristika úložiště Doba uložení 4 měsíce Doba uložení 6 měsíců

Typ hnoje
Obsah sušiny

Typ úložiště
Výška zdi

Počet zdí
Plocha Objem Plocha Objem

(%) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

Trusné kanály Kejda < 20 Vnější jímka NA NA NA 23,3 NA 35,0
Pás bez sušení Mokrý trus 20–27 Vnější jímka NA NA NA 23,3 NA 35,0
Pás bez sušení Mokrý trus 20–27

Kryté úložiště
s bočními zdmi

1,5 4 (1) 20,0 NA 24,0 NA
Pás bez sušení Mokrý trus 28–35 2 4 (1) 11,2 NA 14,0 NA
Pás se sušením Předsušený trus 36–65 1,5 3 6,7 NA 10,0 NA
Pás se sušením Předsušený trus > 65 Kryté úložiště

bez bočních
stěn

NA NA 6,7 NA 10,0 NA

Pás se sušením Předsušený trus > 65
1,5 3 4,7 NA 7,0 NA
3,0 3 3,3 NA 5,0 NA

Jímka pod podlahou
bez sušení

Trus < 20 Vnitřní jímka pod podlahou s nepropust-
nými stěnami a podlahou

Plocha úložiště = plocha budovy

Jímka pod podlahou
se sušením

Předsušený trus 35–65 Vnitřní jímka pod podlahou s nepropustnou
podlahou

Plocha úložiště = plocha budovy

(1) Čtvrtá stěna má otvor pro přístup mechanizace.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [257]
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Faktory použité pro odhad kapacity skladovacího prostoru hnoje pro chov kuřic a nosnic v Belgii-
Vlámsko jsou následující [255]:

• kuřice (mokrý trus): 10m3/1 000 ap;

• nosnice (mokrý trus): 30m3/1 000 ap.

Když je trus sbírán a okamžitě transportován z ustájení, zejména pokud je další úprava prováděna
smluvním partnerem, není nutné trus skladovat. Každodenní sběr trusu z pásů nebo přímou přepra-
vou hnoje z chovu brojlerů na konci cyklu lze předat smluvnímu partnerovi nebo přímo aplikovat
na pole.

Dočasné hromady na poli mohou být vytvořeny před aplikací hnoje do půdy. Mohou zůstat
na místě pár dní nebo několik týdnů. Jelikož může dojít ke kontaminaci půdy a vody, v závislosti
na dešťových srážkách a délce skladování, měly by být hromady umístěny tam, kde není nebezpečí
přímého úniku do vodních toků nebo prosáknutí kapalných frakcí do podzemní vody (např. na dobře
odvodněném místě daleko od odtokových příkopů nebo od krasového vápence).

Členské státy regulují použití dočasných hromad různými způsoby tím, že požadují jejich
zakrytí (Nizozemsko, Finsko, Francie). Dále upravují délku nebo roční období skladování (Nizo-
zemsko, Belgie, Velká Británie), množství a vyzrálost hnoje (Rakousko), nebo požadují roční rotaci
místa skladování (Nizozemsko, Rakousko, Velká Británie, Francie).

Některé příklady požadavků uplatňovaných v různých členských státech na dočasné hromady
jsou uvedeny v tabulce 2.20.

Tabulka 2.20: Příklady požadavků na dočasné hromady na poli u různých členských států

Členský stát Požadavky

Belgie-Vlámsko Ukládání tuhého hnoje v hromadách na poli je zakázáno od 15. listopadu do 15. ledna
a je povoleno pouze nejdéle 1 měsíc (před aplikací) mimo toto období.

Belgie-Valonsko Není stanoven způsob zakrytí hromady. Hromada musí být přemístěna každý rok.
Dánsko Hromady s hnojem musí být zakryty a skladovány na místech s nepropustnými plo-

chami (např. beton) společně se zařízením pro shromažďování tekutin.
Finsko Hromadu hnoje lze umístit do středu pole nebo v případě mírně svažitého pole blízko

vrcholu. Vrstva bahna nebo rašeliny o tloušťce nejméně 15 cm musí být rozprostřena
na dno hromady, aby zachytila odtok živin. V zimě musí být nejprve odstraněn sníh
z plochy. Hnůj musí být nashromážděn na jedné nebo několika velkých hromadách.
Každý rokmusí být hromada na jinémmístě. Hromadymusí být vždy zakryty plachtou,
vrstvou rašeliny nebo ekvivalentní ochrannou vrstvou o tloušťce nejméně 10 cm, aby
se zabránilo nadměrnému odtoku a emisím do ovzduší.

Francie Umístění dočasných polních hromad se musí měnit každý rok a v tomto případě není
potřeba pevné nepropustné plochy s odtoky. Povinné krytí je pouze pro hnůj z chovu
drůbeže. Není nutné skladovat tuhý hnůj na pevné ploše zůstal-li déle než 2 měsíce
uvnitř stájového objektu s hlubokou podestýlkou.

Irsko Požadavek na kompaktní hromadu.
Itálie Dočasné skladování v délce nepřesahující 3 měsíce na zemědělské půdě je povolené až

po předešlém skladování v délce 90 dnů. Úložiště nelze provozovat na stejném místě
vícekrát v jednom roce. Dočasné hromady musí mít dostatečnou velikost a tvar, aby
bylo zajištěno dobré provzdušnění hmoty. Zároveň musí být provedena určitá opatření
k zamezení úniku výluhu do dešťové vody a k zajištění vhodné hydroizolace půdy.
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Členský stát Požadavky

Nizozemsko Pro dočasné skladování hnoje 2 a více týdnů je absorpční vrstva nejméně 0,15 m
s nejméně 25 % organické hmoty (např. rašelina). Musí dojít k zamezení kontaktu
s dešťovou vodou (použití plastové fólie). Ustanovení mohou být použitá na úrovni pro
dočasné hromady hnoje v délce uložení kratší než 2 týdny (stejná ochrana jako u déle
trvajících hromad).

Rakousko Žádný požadavek na zakrytí hromady. Tříměsíční skladování způsobí přirozené samo-
zahřívání a množství by mělo odpovídat potřebě hnojení (asi 25 t/ha). Povinná roční
změna místa skladování.

Velká Británie Zakrytí hromady není vždy nutné. Umístění hromady a délka trvání jsou stanoveny dle
běžných kritérií.

Zdroj: [500, 624]

2.6.5 Systémy pro skladování kejdy

2.6.5.1 Skladování kejdy v nádržích

Kejda nebo tekutá složka kejdy po separaci je obvykle uložena v nádržích vyrobených z betonu
nebo ocelových dílců. Kejda je čerpána z jímky nebo kejdového kanálu uvnitř ustájení do venkovní
nádrže. Kejda se přepravuje potrubím nebo cisternou a může být skladována v nádržích nad nebo
pod zemí.

Zařízení na skladování kejdy se skládá ze sběrných a přepravních zařízení. Sběrná zařízení
jsou konstrukčně-technická zařízení (kanály, žlaby, jímky, potrubí a posuvná hradidla) pro sběr
a dopravu tekutého hnoje, kejdy a jiných odpadních kapalin včetně čerpací stanice (čerpání z jímky,
z které se plní nádrž). Ventily a posuvná hradidla jsou důležité k řízení (zpětného) toku. Ačkoli
jsou konstrukce s jediným ventilem stále běžné, doporučuje se z bezpečnostních důvodů použití
dvojitého ventilu (posuvné hradidlo) nebo blokování ventilů.Konstrukčně-technická zařízení určená
k homogenizaci a dopravě kapalných frakcí a kejdy se nazývají zařízení pro přepravu.

Emise z nádrží na kejdu lze snížit omezením nebo zamezením proudění vzduchu nad povrchem.
Nádrže na kejdu mohou být otevřené nebo mohou být zakryty přírodní krustou vytvořenou na po-
vrchu kejdy, umělou vrstvou plovoucí hmoty (jako je granulovaný materiál, sláma nebo plovoucí
fólie) nebo pevným krytem (jako je plachta nebo beton), aby se zabránilo vniknutí dešťové vody
a došlo ke snížení emisí. Podzemní i nadzemní nádrže mohou mít pevný kryt, který není v kontaktu
s povrchem kejdy. Tvorba a hromadění plynů v kejdě představuje skutečné a významné zdravotní
a bezpečnostní riziko pro obsluhu.

Pouze v některých členských státech (např. v Nizozemsku, Dánsku) jsou nádrže na kejdu
zakryté foliemi nebo zastřešené. Otevřené nádrže jsou stále velice rozšířené společně s používáním
přírodní nebo umělé krusty [264]. Další možností omezení emisí z nádrže na kejdu je snížení
povrchové plochy na jednotku objemu (vhodná konstrukce nádrže) a zvýšení kyselosti kejdy.

Podzemní nádrže a jímky se často používají k ukládání malého množství kejdy a používají se
jako přečerpávací jímky pro shromažďování kejdy před jejím čerpáním do větší skladovací nádrže.
Ta má obvykle konstrukci čtvercového půdorysu z vyztužených tvárnic, železobetonu odlitého
na místě, betonových panelů, ocelových bloků, nebo plastu vyztuženého skelnými vlákny. U bloků
nebo cihel je nepropustnost zvýšena nanesením elastického povlaku nebo obkladu. Někdy jsou
větší skladovací nádrže konstruovány z vyztuženého betonu, z tvárnic nebo z betonových panelů,
mohou být částečně pod zemí a často mají obdélníkový tvar. Podzemní nádrže z vyztuženého
betonu jsou nejčastěji používané typy nádrží v chladných oblastech. Běžná kapacita je 5 000 m3
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pro nádrže s kruhovým průřezem a 3 000 m3 pro nádrže částečně pod zemí (např. ve Finsku jsou
nádrže s kapacitou 1 000–2 500 m3, s kruhovým průřezem a částečně pod zemí).

Nadzemní kruhové nádrže jsou obvykle vyráběny z obloukových ocelových panelů nebo be-
tonových profilů. Ocelové panely jsou chráněny obvykle barvou nebo keramickou vrstvou před
korozí. Některé betonové nádrže mohou být umístěné částečně pod zemí. Běžně jsou všechny
nádrže postaveny na zpevněném betonovém základu. Ve všech provedeních nádrží jsou důležité
prvky: tloušťka základní desky, vhodné těsnění ve spojích stěny a základna nádrže. Běžný systém
má přijímací jímku zakrytou mříží a je umístěna vedle hlavní skladovací nádrže. Čerpadlo se po-
užívá k dopravě kejdy do hlavní nádrže. Čerpadlo může být vybaveno zvláštním výstupem, který
umožňuje míchání kejdy v přijímací jímce. Nadzemní nádrže jsou plněny potrubím, které ústí nad
nebo pod povrchem kejdy. Emise plynu a zápachu se liší, pokud je kejda čerpána potrubím seshora
nebo pod povrchem skladované kejdy. Může být nařízeno (např. ve Finsku) plnění nádrže potrubím
pod povrchem kejdy. Před vypuštěním nebo napuštěním je kejda obvykle důkladně promíchána
hydraulickým nebo pneumatickým míchacím systémem pro promíchávání sedimentu a plovoucí
hmoty a pro rovnoměrné rozptýlení živin. Míchání kejdy lze provádět vrtulemi nainstalovanými
na bocích nebo zavěšených z vrchu nádrže. Míchání může způsobit náhlý únik velkého množství
škodlivých plynů, a proto je nutná správná ventilace zejména pokud je míchání prováděno uvnitř
objektu ustájení.

Hlavní nádrž může mít výstupní ventil, který umožňuje vyprazdňování zpět do přijímací jímky,
nebo ji lze alternativně vyprázdnit čerpadlem umístěným v nádrži (obrázek 2.28 [404]).

Obrázek 2.28: Příklad nadzemní nádrže na kejdu s podzemní jímkou

Běžná kapacita nádrže je 1 500 m3 (možný rozsah kapacity nádrže je 500–5 000 m3), prostor
je rozdělen na části o průměru 20 m nebo na boxy s výškou 5,2 m. Rezervní prostor o výšce
0,50–0,75 m je při plnění nádrže vždy ponechán v závislosti na místních podmínkách.
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2.6.5.2 Skladování kejdy v nádržích se zemními okraji (či lagunách)

Vmnoha členských státech se por dlouhodobé skladování kejdy běžně používají nádrže se zemními
okraji nebo laguny. Obvykle se jedná o velkou obdélníkovou nebo čtvercovou jámu se zkosenými
stěnami (laguna se zemními okraji) s velkým poměrem povrchové plochy k hloubce. Je tvořena
buď jednoduchou nádrží bez jakýchkoliv opatření nebo je relativně dobře izolovaná nepropustným
dnem chránícím půdu formou jílu nebo silných plastových fólií (např. polyetylén nebo butyl).
Kapacita laguny závisí na produkci kejdy na farmě a provozních požadavcích. Kejdu lze míchat
čerpadlem nebo vrtulí. Pokud se kejda nedopravuje potrubím, ale cisternou, mohou být laguny
vybaveny přístupovou rampou. Laguna je často oplocena k prevenci nehod.

Životnost lagun je koncipována na 10–15 let. Kapacita se pohybuje od 500m3 do 7 500 m3.
Typická velikost je 1 500 m3 na ploše 15 × 30 m, s hloubkou 4 m (0,50–0,75 m pro zachování
rezervy), k uskladnění kejdy 1,0–1,1 t/m3 po dobu 6 až 10 měsíců. Pro kapacitu větší než 5 000 m3

až 7 500 m3 je homogenizace kejdy obtížnější.
Půda použitá k výstavbě lagunymusí mít speciální vlastnosti, aby byla zajištěna stabilita a nízká

propustnost, což obvykle znamená vysoký obsah jílu (jíl in-situ). Laguny jsou postaveny pod, nad
nebo částečně pod/nad úrovní terénu. Laguny mají také stanovený minimální limit rezervního
prostoru, aby se omezila eroze a tlak na okraje a předešlo se tak přetížení (viz obrázek 2.29 [402]).
V některých členských státech nejsou laguny povoleny, pokud nejsou vybaveny geomembránovým
vložkovým systémem (tj. dvouvrstvá plastová geomembrána) a kontrolou úniku [257]).

Obrázek 2.29: Příklad a konstrukční prvky skladování kejdy v nádržích se zemními okraji

Některé farmy, které se nacházejí ve středozemních státech, mají systém více lagun používaný
k biologickému zpracování a ne pouze pro skladování. V každé laguně se kejda zadržuje po určitou
dobu k zajištění aerobního nebo anaerobního rozkladu v závislosti na konstrukci, únosnosti a typu
přítomného mikroorganismu. Přepravu mezi různými lagunami lze provést mechanicky nebo gra-
vitačně s použitím přirozených místních výškových rozdílů. Například v Portugalsku jsou tyto
systémy obvykle navrženy a provozovány tak, aby splňovaly požadavky na zpracování, ačkoli kvůli
zákonným omezením kvality vypouštěné kejdy většina farem používá laguny k uskladnění kejdy
před její aplikací na poli.

Velikost laguny nemusí umožnit použití některé techniky pro snižování emisí plynů (např. plas-
tové fólie nemusí být použitelné na velké existující laguny).

2.6.5.3 Další typy skladování kejdy

Pro krátkodobé skladování relativně malého množství kejdy se používají pružné vaky. Je možné
je přesouvat mezi farmami (jsou-li prázdné). Větší vaky mohou být umístěny pod povrchem pro
zajištění dlouhodobějšího skladování. Tyto vaky jsou plněny a vyprazdňovány čerpadly a větší typy
mohou být vybaveny míchacím ústrojím. Kejdu lze také skladovat ve zděných skladištích, které ale
představují vysoké riziko, zejména ty starší.
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2.7 Zpracování hnoje v rámci hospodářství

Pro snížení ztrát dusíku a fosforu ze statkových hnojiv je důležité nakládat s hnojem efektivně, aby
se zlepšilo využití živin a došlo ke snížení potřeby minerálního hnojiva.

Pokud zemědělci nemají dostatečnou půdu pro to, aby využili vyprodukovaný hnůj, musí vyvá-
žet hnůj do přilehlých farem nebo snížit počet hospodářských zvířat k zamezení překročení limitů
stanovených nitrátovou směrnicí (91/676/EHS) týkající se množství dusíku, který lze aplikovat
na pole. Přesuny hnoje zvyšují náklady, množství zápachu a způsobují problémy s biologickou
bezpečností, ale snížení počtu hospodářských zvířat nemusí být ekonomicky výhodné.

Některé země podporují zpracování statkových hnojiv, aby se zlepšila jejich manipulace a vy-
užití. Zpracování hnoje nezvyšuje ztráty plynné formy dusíku (NH3, N2O a NOx) nebo tvorbu
a uvolňování jiných (skleníkových) plynů (CO2 a CH3) [203].

V některých zemích EU zpracování hnoje často provádějí mobilní prostředky provozované
podnikateli přesunujícími se mezi hospodářstvími (např. v Dánsku, Belgii-Vlámsku a Francii)
[256, 259, 533].

Na základě údajů z členských států dosáhlo zpracování hnoje průměrné úrovně 7,8 % z celkové
produkce hnoje hospodářských zvířat, avšak s velkou odchylkoumezi jednotlivými státy. Zpracování
zahrnuje 108 milionů tun hnoje, obsahující 556 000 tun dusíku a 139 000 tun fosforu. Největší
podíl vyprodukovaného hnoje hospodářskými zvířaty se zpracovává v Itálii, Řecku a Německu
s 36,8 %, 34,6 % a 14,8 % z celkového počtu. Anaerobní digesce je zdaleka nejčastěji používanou
technologií zpracování. Touto formou se zpracovává 88 milionů tun hnoje a dalších produktů [595].

Kromě zpracování v rámci hospodářství může být hnůj v průmyslovém prostředí (dále) zpra-
cován mimo lokalitu zařízení, jako jsou spalovací zařízení na drůbeží podestýlku a zařízení pro
centralizované kompostování. Posouzení zpracování mimo lokalitu je mimo rozsah tohoto doku-
mentu.

Chlévská mrva se často nezpracovává, ale v některých případech se kompostuje, suší nebo
anaerobně zpracovává. V některých jižních zemích (např. v Itálii, Kypru, Portugalsku) má separace
tuhých látek z kejdy praktický význam, pravděpodobně kvůli hodnotě připisované obnově organické
hmoty.Mezi všemi ostatními technikamimají anaerobní a (vmenší míře) aerobní zpracování nějaké
využití. Zájem o anaerobní digesci vzrostl v důsledku výhod výroby bioplynu [264].
Zpracování hnoje před jeho aplikací na pole lze provést z následujících důvodů:

• získání zbytkové energie (bioplynu) z hnoje;

• snížení emisí zápachu během skladování a/nebo aplikace;

• oddělení tuhé fáze kejdy;

• snížení obsahu dusíku v hnoji, zabránění znečištění podzemní a povrchové vody, snížení
zápachu;

• snadné a bezpečné přepravy na jiná místa pro použití v ostatních procesech;

• snížení plynných ztrát N a C z hnoje během ustájení, skladování a aplikace hnoje na pole.

Poslední dva důvody jsou časté v regionech s přebytkem živin.
Organické sloučeniny mohou být přeměněny na metan anaerobní biologickou digescí hnoje.

Získaný metan se obvykle používá jako palivo v produkčních systémech kombinované výroby tepla
a elektřiny (CHP), získaná elektřina je určená k prodeji ve veřejné síti a teplo pro použití na farmě
nebo v blízkém okolí. Tímto způsobem by bylo možné snížit používání jinak potřebného fosilního
paliva pro výrobu elektřiny a/nebo tepla.

Vznikající zápach v průběhu nebo po skladování hnojemůže být v některých případech snižován
aerobním nebo anaerobním zpracováním anebo aditivy [506].
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Tuhá fáze bohatá na fosfor může být oddělena od kapalné fáze bohaté na dusík, což umožňuje
vhodnější a ekologičtější využití živin, zejména proto, abychom se vyhnuli nadměrnému hnojení
fosforem.

Sloučeniny dusíku v hnoji (organické, amonné, dusitany a dusičnany) lze převést na ekologicky
neutrální plynný dusík (N2). Nejběžnější technikou v tomto ohledu je biologická nitrifikace-
denitrifikace: bakterie přeměňují organický a amonný dusík na dusitany a dusičnany (nitrifikace)
a dále na plynný dusík (denitrifikace).

Naproti tomu snížení obsahu dusíku v hnoji může znamenat, že je k dispozici méně dusíku
ve hnojivu (ve srovnání s nezpracovaným hnojem). Toto množství dusíku, které již nelze z hnoje
získat, pak musí být dodáno přidáním minerálních hnojiv způsobujících nepřímou emisi spojenou
s výrobou minerálního hnojiva včetně emisí N2O.

Obsah vody a objem hnoje lze snížit. Kromě toho patogenní mikroorganismy přítomné v hnoji
mohou být deaktivovány (to zabraňuje šíření patogenů z hospodářských zvířat do jiných regionů)
a emise zápachu sníženy. Někdy jsou různé sloučeniny hnoje odděleny z obchodních důvodů. Často
se využívají následující techniky:

• Technologie separace (např. mechanické oddělování): separace kejdy na jednu nebo více
tekutých a jednu nebo více tuhých frakcí (viz výše).

• Odstraňování amoniaku: po úpravě pH se z kapalin hnoje extrahuje NH3.

• Odpařování: tekutý hnůj se zahřívá nebo zbavuje tlaku, výsledné páry jsou pak kondenzovány
a dále zpracovány.

• Sušení: tuhý hnůj se suší vzduchem nebo teplem ze zvířat (viz kapitola 4.5), spalování
fosilních paliv nebo spalování bioplynu z fermentace hnoje.

• Úprava vápnem: vápno (CaO nebo CaO-MgO) se přidává do hnoje s cílem snížit množství
patogenů. Výsledné zvýšení pH a teploty vede ke zvýšenému uvolňování NH3 do vzduchu
a ke snížení objemu.

• Kompostování: objem tuhé frakce hnoje nebo drůbežího trusu je snížen, a také mnoho
patogenů je inaktivováno zvýšením teploty způsobeným biologickou degradací organického
materiálu. Kompostování drůbeží podestýlky je používané v houbařském průmyslu v Irsku.
Za nepříznivých podmínek tato technika zvyšuje tvorbu emisí NH3, N2O a CO2.

• Peletizace: sušený hnůj může být přeměněn na pelety hnojiva, ale se značným nárůstem
spotřeby energie.

Regulací (snížením) pH kejdy se sníží emise amoniaku i metanu. Pokud se zvýšení kyselosti kejdy
(hlavně přidáním kyseliny sírové) provádí během skladování uvnitř ustájení, zabraňuje vzniku
těchto emisí.

V následujících kapitolách jsou podrobněji popsány některé techniky používané při zpracování
hnoje.

2.7.1 Mechanická separace

Přirozené usazování (gravitační sedimentace) je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak odstranit
nerozpuštěný materiál z tekutého hnoje (kejdy). Provádí se v odlučovači, v dávkovém nebo kontinu-
álním režimu. Většina odlučovačů se skládá z nádoby, která je ve vrchní části válcová a kuželovitá
u dna. Kejda se přivádí do horní části odlučovače a nerozpuštěné pevné látky se gravitací usazují
na dně kuželové části odkud mohou být odstraněny. Sekundární funkce je zajištění skladovací
kapacity. Tento proces však může být neefektivní, protože vyžaduje čas a prostor. Odlučovače
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mohou být také provozovány v nepřetržitém režimu, kdy je kejda přidávána kontinuálně, zatímco
tuhé a kapalné frakce se odstraňují ve stejném poměru [203, 594].

Mechanická separace je další separační proces, který rozděluje kejdu na stohovatelnou tuhou
frakci (pevné látky nebo vláknitý materiál při cca 10–25 % počáteční hmotnosti) a kapalnou frakci
(přibližně 75–90 % původní hmotnosti). Oddělení usazených pevných látek z kejdy znamená obě
části hnoje zpracovávat samostatně. S touto možností zpracování mohou být živiny (zejména P)
a organické látky koncentrovány v tuhé fázi a transportovány do jiných regionů bez přebytku živin.
Hlavní parametry procesu (tj. propustnost, účinnost separace, snížení objemu a spotřeba energie)
jsou ovlivněny mnoha faktory:

• typ separátoru;

• velikost síta (nebo odstředivé síly);

• typ kejdy;

• aditiva (voda, flokulanty);

• celkový obsah tuhé látky v nezpracovaném hnoji.

K dispozici je celá řada mechanických separátorů. Mezi běžně používané techniky patří [219]:

• Jednoduché válcové separátory:mají válcové kovové síto buď vibrující, nakloněné nebo ro-
tační. V rotačních separátorech je síto zbaveno pevných látek přítlačnými válečky, brusnými
válci nebo škrabkami. Účinnost separace je nízká až střední.

• Šnekové separátory: jsou vybaveny rotujícím kovovým nebo plastovým šroubem nebo
šnekem, který předává tekutý hnůj do válcové kovové trubky opatřené malými otvory pro vy-
tlačení kapalné frakce. Konec trubky je uzavřen pístem, který poskytuje dostatečný protitlak.
Správně nastavený protitlak je schopen odebrat z kejdy asi 25% fosforu. Tento typ separátoru
lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám farmy (např. produkci suchých pevných látek
vhodných pro kompostování nebo vlhčí pevná frakce s vyšším odběrem živin).

• Pásové filtrační lisy: jedná se o velké separátory často používané v čistírnách odpadních vod.
Hnůj je přiváděn mezi dva paralelní dopravní pásy, z nichž jeden propouští kapalinu (sítový
pás). Pomocí přítlačných válečků se kapalná frakce oddělí od pevné látky. K dosažení vysoké
účinnosti separace (50–75% odstranění fosforu) se používají aditiva (flokulanty), jako jsou
multivalentní kationty (např. FeCl3) a/nebo polymerní flokulanty (např. polyakrylamidy),
pro zlepšení agregace neoddělených částic. Pásové filtrační lisy jsou navrženy tak, aby
poskytovaly vysokou výtěžnosti z odpadu. Kvůli jejich velikosti nejsou vhodné pro mobilní
separátory.

• Odstředivky a dekantéry (vertikálně umístěné odstředivky): separace se dosáhne odstře-
divou silou vznikající rychlou rotací instalovaného sítového bubnu. Tyto odlučovače jsou
schopné účinně odstraňovat malé částice o vysoké měrné hustotě a používají se k odvodnění
kejdy v čistírnách odpadních vod. Bez chemických přísad mohou odstředivky dosáhnout vy-
soké účinnosti separace fosforu 50–70 %. Nevýhodou těchto strojů je robustnost, investiční
náklady a vysoké provozní náklady [257]. Odstředivky mohou být začleněny do mobilních
zařízení.

Pásové filtrační lisy, šnekové lisy a odstředivky mohou vyžadovat počáteční stupeň předseparace
nebo řezací zařízení, jestliže jsou v kejdě přítomny velké pevné částice, aby se zabránilo ucpání
zařízení. Šnekové lisy a odstředivky jsou náchylnější k opotřebení v důsledku přítomnosti písku
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než jiné typy separátorů. Parametry procesu mohou být upraveny v zařízení pro separaci kejdy, což
umožňuje optimalizaci účinnosti separace.

Obecně se mechanická separace provádí jako první procesní krok před aerobním zpracováním
kejdy, aby se snížila spotřeba kyslíku, a tím i spotřeba energie [257].

Následně může být použito kompostování tuhé frakce ke zvýšení její hodnoty. Pro další snížení
přebytku dusíku ve zbývajícím množství kapalné frakce lze použít aerobní zpracování nebo je
tato frakce aplikována na pole bez dalšího zpracování. Tuhá frakce může být také zpracována
anaerobní digescí. Podobné systémy, jaké se používají na farmách, existují také pro centralizovaná
zařízení [264].

Naopak tekutý hnůj lze přeměnit na tuhý hnůj smícháním s rašelinou. Pro tento účel existují
míchačky. Jako podestýlku lze použít také slámu nebo piliny, i když finská studie ukázala, že rašelina
absorbuje vodu a amoniak efektivněji a také zabraňuje růstu škodlivých mikrobů. Tato metoda byla
doporučena zejména pro farmy ve Finsku, kde skladovací kapacita nádrže na kapalný hnůj není
dostatečná k tomu, aby pojala veškerý vyprodukovaný tekutý hnůj a kde stavba nové nádrže
není považována za efektivní. Rašelinový hnůj je dobrým materiálem pro zlepšení kvality půdy
s nedostatkem humusu. Tekutý hnůj smíchaný s rašelinou produkuje méně zápachu než samotný
tekutý hnůj. Pečlivě promísená tekutá hnojiva se čerpají do míchačky, ve které se smísí tekutý
hnůj s rašelinou. Na druhé straně rašeliniště jsou důležitými mokřady a přírodními ekosystémy
s vysokou hodnotou pro zachování biologické rozmanitosti a regulaci klimatu. Nesprávné zacházení
může vést k jejich degradaci, to může mít zásadní dopad na životní a sociální prostředí, jako
například významné emise skleníkových plynů (CH4,CO2) způsobující globální oteplování a ztrátu
biologické rozmanitosti a zdrojů čisté vody [428].

2.7.2 Aerobní digesce (provzdušňování) tekutého hnoje/kejdy

Na některých hospodářstvích chovu prasat se aerobní digesce používá ke zlepšení vlastností te-
kutého hnoje, například ke snížení emisí zápachu z prasečí kejdy biologickou oxidací těkavých
organických sloučenin, ke snížení patogenů a biochemické spotřeby dusíku, k vytvoření stabilního
a homogenního tekutého hnoje a v některých případech ke snížení obsahu dusíku.

Kejda obsahuje velké množství živin pro rostliny a mikroorganismy, jakož i mikroby, které
jsou schopny tyto živiny využívat. Vzduch vháněný do tekutého hnoje začíná aerobní rozklad,
který produkuje teplo, a v důsledku provzdušnění se bakterie a houby, které ve svém metabolismu
využívají kyslík, množí. Hlavními produkty z činnosti mikroorganismů jsou oxid uhličitý, voda
a teplo. Přidružená výroba tepla může zajistit kontrolu patogenů.

Hlavní typy biologického aerobního systému jsou následující:

• přerušované provzdušňování bez jakékoli separace;

• přerušované provzdušňování s následnou sedimentací provzdušněné kejdy;

• mechanické oddělení surové kejdy s následným přerušovaným provzdušňováním kapalné
frakce a sedimentací provzdušněné kejdy;

• mechanická separace surové kejdy, následovaná přerušovaným provzdušňováním kapalné
frakce a mechanická separace provzdušněné kejdy s přídavkem chemických flokulačních
činidel nebo polymerů.

Použití kontinuálního aerobního zpracování upadá ve prospěch přerušovaných procesů (provzduš-
ňování v sekvenčních dávkových reaktorech – SBR). Přívod vzduchu je zajišťován většinou povr-
chovými provzdušňovači nebo jemnými bublinkovými difuzory [264]. V některých případech se
aerobní zpracování provádí u kejdy skladované v lagunách [204].
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2.7.3 Kompostování tuhého hnoje

Kompostování tuhého hnoje je forma řízeného aerobního zpracování, které může přirozeně vznikat
v hromadách chlévské mrvy, a které produkuje stabilnější produkt s konzistentními chemickými
vlastnostmi než původní materiál. Pro dostatečné provzdušnění je nutná vysoká pórovitost (30 až
50 %). Aby byl hnůj kompostovatelný, musí navíc obsahovat určité množství vody pro zajištění
rozvoje mikroorganismů [257].

Teploty v kompostové hromadě jsoumezi 50 °C a 70 °C, vyšší teploty zabíjejí většinu patogenů,
čímž se produkt čistí. Při vysokých teplotách dochází také k významnému úbytku vody a lze tak
vyrobit kompost se sušinou až 85 %.

Vhodnost pro aplikaci závisí na struktuře hnoje, ale vyžaduje minimální obsah sušiny 20 %.
Během kompostování je v hnoji, který je obvykle uspořádán v řádcích, monitorována teplota
a vlhkost. Hodnoty nemohou být vysoké, protože by to bránilo provzdušňování. Do suchých řádků
lze přidat odpad ze zpracování hnoje, technologickou vodu nebo kejdu. Kompost se pravidelně
obrací řádkovým překopávačem nebo jiným dostupným strojním zařízením. Při větších objemech
lze místo řádků použít kompostovací hromady.

Typické hromady chlévského hnoje nesplňují požadavky na důkladné kompostování. Při řízené
aplikaci je hnůj kompostován do hromad o velikosti, která vyhovuje aerobním podmínkám a pou-
žitým strojům. Kompostování může být také provedeno pod přístřeškem (např. předem vysušený
drůbeží hnůj). Byly vyvinuty specifické systémy, které se skládají z kombinace nádrží s provzduš-
ňovacím a míchacím zařízením pro zlepšení procesu kvašení a z nádob nebo boxů pro další kvašení
a sušení.

Pro zemědělce je hlavní výhodou kompostování výrazné snížení objemu materiálu, který je
přepravován a aplikován na pole. Mezi další potenciální přínosy patří účinné snížení patogenů
vzniklým teplem, snížení zápachu, koncentrace živin a lehčí, drobivější a homogennější produkt
(kompost) s nímž se snázeji manipuluje než s nezpracovaným hnojem. Obecně platí, že fyzikální
vlastnosti, stabilita a organická forma obsaženého dusíku činí z kompostu dobré hnojivo a zlepšovač
půdy.

Společné kompostování je kompostování tuhého hnoje s jinými organickými substráty (obvykle
se zeleným odpadem) a obecně se používá k dosažení optimálního poměru C:N kolem 25–30, aby
se zajistilo účinné kompostování. Nejlepších výsledků se dosáhne použitím dobře nařezané slámy
a tuhého hnoje ve správných proporcích v dlouhých úzkých řádcích. K zahájení rozkladu může být
přidáno biologické inokulum. Pro snadnější manipulaci lze kromě kompostování použít i peletizaci.

Kompostovací zařízení zpracovávající hnůj zvířat, který je vedlejším produktem živočišné vý-
roby, musí být schváleno podle směrnice 1069/2009/ES v souladu s článkem 24. Požadavky týkající
se hygieny, provozních parametrů a norem odvozených produktů, které se vztahují na kompostovací
zařízení jsou stanovené v článku 10 a příloze V, směrnice 142/2011/ES.

2.7.4 Anaerobní digesce hnoje v bioplynové stanici

Anaerobní digesce prasečí kejdy se provádí ve fermentoru s absencí volného kyslíku a spočívá
v methanogenním anaerobním rozkladu organické hmoty mikroorganismy. Mezi výhody procesu
patří výroba bioplynu, stabilizace a hygienizace zpracovávaného hnoje (digestátu), který může
být aplikován jako půdní stabilizátor a zdroj živin (např. N a P) se zlepšenou dostupností dusíku
rostlinám v důsledku mineralizace ve srovnání s nezpracovanou kejdou. Během aplikace na pole
je produkován menší zápach. Výsledný bioplyn (přibližně 50–75 % metanu a 30–40 % oxidu
uhličitého) poskytuje zdroj obnovitelné energie, který nahrazuje použití fosilních paliv, a může být
využit k vytápění, a/nebo k výrobě elektřiny.

Procesy se mohou lišit v závislosti na teplotě, způsobu řízení procesu, provozní době a míchání
substrátu. V praxi je mezofilní proces (provozovaný v teplotním rozmezí 30–45 °C) nejčastější pro
fermentory v zemědělském měřítku. Ve velkých fermentorech, kde je cílem zkrátit retenční čas
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(a tedy potřebný objem reaktoru), se používá termofilní proces při vyšší teplotě (50–55 °C). V pří-
padě společných zařízení na výrobu bioplynu (sdílených několika farmami) je rovněž preferován
termofilní proces, aby se dosáhlo výraznější sanitace [257].

Naproti tomu jsou bakterie velmi citlivé na změny teploty a tato citlivost se zvyšuje s vyššími
teplotami. Vyšší teplota navíc posune rovnováhu dusíku k větší produkci amoniaku, což činí proces
náchylným vůči inhibici amoniaku (příliš mnoho amoniaku je toxické pro bakteriemethanogeneze).

Anaerobní digesce může být prováděna buď v přerušovaném nebo kontinuálním režimu. Nej-
běžnější jsou kontinuální systémy. Zde fermentor dostává nepřetržitý tok substrátu (např. kejdy)
po průměrnou dobu setrvání hmoty 50–60 dnů, zatímco stejný objem vytěžené hmoty je každý den
odstraněn. Stanice je v provozu po celý rok. Bioplyn je vyráběn nepřetržitě a může být skladován
v plynových zásobnících a používán ve výrobních jednotkách kombinované výroby tepla a elektřiny
(CHP), nebo může být spálen přímo za účelem poskytnutí tepla, a to i pro fermentor. Odpadní teplo
z motoru kogenerační jednotky se používá k ohřevu fermentoru. Bioplyn lze také upravit pro přímé
použití v rozvodné síti zemního plynu nebo pro výrobu paliva, které může být použito v dopravě.

V nespojitých (dávkových) systémech je fermentor naplněn různými substráty a poté je her-
meticky uzavřen. Během fermentace (2 až 4 týdny) je látka rozložena a fermentor je posléze
vyprázdněn. V tomto systému objem vyrobeného bioplynu a jeho složení v průběhu času není
konstantní. Z tohoto důvodu je instalováno několik fermentorů tak, aby se překrývaly v provozu
[257, 345].

Kejda je ideální pro anaerobní digesci, protože se snadno přepravuje, má velké množství
čerstvých bakterií, snadno se s ní manipuluje, lze ji použít k ředění jiných substrátů a má silný
„nárazníkový efekt“ (stabilizuje pH), což usnadňuje bakteriální reakce a zajišťuje stabilitu prostředí,
ve kterém reakce probíhá. Organické odpady, energetické plodiny a tuhý hnůj z chovu prasat
a drůbeže nebo pevná frakce z mechanicky oddělené kejdy se běžně používají ke zvýšení obsahu
sušiny (což zvyšuje výtěžnost a snižuje potřebu zahřívání), ale naopak zvyšují nároky na energii.
Míchání masy ve fermentoru se uvádí jako obtížnější při obsahu sušiny vyšším než 10 % [257].

Vysoké počáteční náklady na instalaci jsou hlavním odrazujícím prvkem, ale lze je překonat
cílenými nabídkami v oblasti obnovitelné energie nebo jinými odměnami za mnohonásobné envi-
ronmentální přínosy anaerobní digesce. Anaerobní digesce suchým procesem založeným na zpraco-
vání tuhého hnoje není v současné době příliš rozvinutá, ale je slibnou technologií pro budoucnost,
protože vyžaduje méně investic.

2.7.5 Anaerobní systém lagun

Laguny slouží jako úložiště pro prasečí kejdu a odpadní vodu, jakož i pro biologickou anaerobní
úpravu kejdy při okolní teplotě. Systém úpravy může zahrnovat mechanické oddělení pevných
látek a následné oddělené zpracování pevných látek a kapaliny. Mechanické oddělení kejdy před
vložením do lagunymůže zabránit snížení kapacity laguny sedimentací kalu a také snížit organickou
hmotu v kapalné části.

Kejda nebo kapalná frakce z mechanické separace se vloží do usazovací nádrže nebo laguny,
ze které přetéká nebo je čerpána do anaerobní laguny (často tři až pět nádrží se zemními okraji).
Kapacita laguny, která jako první přijímá kejdu, je časem snížena sedimentací pevné frakce, která
musí být čas od času odstraněna.

Kapalina z druhé laguny se někdy používá k propláchnutí jímek pod prasečími kotci. Předpo-
kládá se, že druhá laguna poskytuje určitý stupeň ochrany proti organismům přenášejícím choroby
z první laguny.

Anaerobní podmínky uvnitř laguny mohou vést k emisím plynů, jako je metan a oxid dusný,
které souvisejí s velikostí povrchu hladiny laguny. Teplota kejdy a vzduchu ovlivňují biologickou
aktivitu v laguně změnou typu převládajících methanogenních bakterií mezi psychrofilními a mezo-
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filními. Emise metanu jsou také ovlivněny větrnými turbulencemi, které odstraňují CH4 z povrchu
laguny a atmosférickou hraniční vrstvu těsně nad ní.

Pevná frakce může být použita pro aplikaci na pole a tekutá část po anaerobním zpracování
může být přímo aplikována na půdu, nebo v několika případech může splňovat místní zákonné
požadavky pro vypouštění do vodních toků [364]. Konstrukce závisejí na jednotlivých členských
státech a lokalitách: například v Itálii se laguny zakrývají a používají se k hromadění bioplynu.

2.7.6 Hnojná aditiva

Pod obecným názvem hnojná aditiva je skupina produktů složená z různých sloučenin, které
interagují s hnojem a mění jeho vlastnosti. Následující pozitivní účinky jsou potvrzeny a jsou
popsány v různé míře na etiketě každého produktu:

1. snížení emisí několika plynných sloučenin (NH3 a H2S);

2. snížení nepříjemných pachů;

3. změna fyzikálních vlastností hnoje s cílem usnadnit jeho používání;

4. zvýšení hnojivé hodnoty hnoje;

5. stabilizace patogenních mikroorganismů.

Hlavním důvodem pro použití na úrovni farmy jsou obvykle položky 1, 2 a 3. Níže je popsáno pět
skupin technik.

1. Aditiva ke snížení emisí jednotlivých plynných sloučenin

Pokles plynných emisí dosažený jejich přeměnou (hlavně NH3 a H2S) je zatím jednou
z nejzajímavějších metod, přestože je kontroverzní. Bylo dobře zdokumentováno, že až
90 % dusíku produkovaného prasaty je ve formě močoviny. Když se ureáza produkovaná
fekálními mikroorganismy dostane do kontaktu s močovinou, nastane následující reakce:

CO(NH2)2 + 3H2O > 2NH4 + HCO−
3 + OH− (2.1)

spojená s následující rovnovážnou reakcí NH3/NH+
4 :

NH3 + H2O <> NH+
4 + OH− (2.2)

Jeden mol močoviny může generovat dva moly amoniaku. Hydrolýza močového dusíku (mo-
čovina) na amoniak je rychlá. Močovina rozprostřená na betonové podlaze začne uvolňovat
NH3 za 2–2,5 minuty [277].
Tato reakce je velice ovlivněna teplotou a pH, například pod 10 °C nebo při pH nižší než 6,5
se reakce zastaví. Přidání kyseliny ke snížení pH a přidání inhibitorů ureázy, které zabraňují
hydrolýze močoviny, nabízí strategii pro významnou regulaci emisí amoniaku ze zařízení
pro chov hospodářských zvířat, čímž se zvyšuje hodnota hnojiv z kejdy.

2. Aditiva pro snížení nepříjemných zápachů

Několik typů aditiv s různými charakteristikamimohou být použity pro snížení pachů z hnoje:
maskanty, blokátory, absorpční činidla, mikrobiologická činidla a chemické přísady.
Zápach je výsledkem směsi různých sloučenin za anaerobních podmínek. Bylo identifikováno
více než 200 látek, které způsobují zápach, například:
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• těkavé mastné kyseliny;
• alkoholy (indol, skatol, p-kresol atd.);
• H2S a deriváty;
• amoniak;
• jiné dusíkaté sloučeniny (aminy a merkaptany).

V závislosti na typu hospodářství, výživě a jejím řízení a klimatických podmínkách existuje
velká variabilita podílu a koncentrace pachových látek. To by mohlo vysvětlit, proč účinnost
těchto sloučenin proti pachům není v zemědělských podmínkách předvídatelná.

3. Aditiva pro změnu fyzikálních vlastností hnoje
Účelem těchto aditiv je usnadnit manipulaci s hnojem změnou fyzikálních vlastností hnoje
– zvýšení tekutosti hnoje a odstranění povrchových krust. Zejména mohou mít tato aditiva
vliv na obsah sušiny a viskozitu hnoje. Tyto účinky však nejsou vždy prokázány.
Jejich použití by mohlo usnadnit čištění jímek na hnůj, tím zkrátit potřebnou dobu čištění
a umožnit úspory ve spotřebě vody a energie. Pokud je hnůj homogennější, usnadňuje se
jeho zemědělské využití (lepší dávkování).

4. Aditiva pro zvýšení hnojivé hodnoty hnoje
V důsledku použití aditiv pro snížení emisí amoniaku (např. úprava pH) jsou v hnoji zacho-
vány vyšší hladiny dusíku. V jiných případech se zvýšenou syntézou mikrobiálních buněk
(použití mikrobiologických látek) dosahuje vyšších hladin organického dusíku.

5. Aditiva pro stabilizaci patogenních mikroorganismů
V hnoji je mnoho různých mikroorganismů, z nichž některé přispívají k plynným emisím
a zápachům. Je takémožné v hnoji najít fekální koliformní bakterie, salmonely, další patogeny
prasat nebo drůbeže, viry a vajíčka mušek a hlíst.
Obvykle platí, že čím delší je doba skladování, tím vyšší je pokles patogenů z důvodu různých
požadavků na teplotu a pH. K poklesu pH dochází během prvního měsíce skladování (ze 7,5
na 6,5) z důvodu mikrobiální syntézy těkavých mastných kyselin, což má negativní vliv
na přežití patogenů. Některé z hnojných aditiv byly navrženy tak, aby regulovaly vajíčka
mušek.

V současné době existuje na trhu mnoho hnojných aditiv s různými charakteristikami a účely. Jejich
účinnost však nebyla vždy prokázána. Informace o vlastnostech a použitelnosti různých aditiv jsou
uvedeny v kapitole 4.12.12.

Je třeba zdůraznit, že v mnoha případech nejsou účinky používání aditiv na zdraví lidí nebo
zvířat nebo na životní prostředí známy, což samozřejmě omezuje jejich použitelnost [405].

2.7.7 Zvýšení kyselosti kejdy

Okyselení kejdy je běžně používanou technikou v několika zemích (např. v Dánsku) s vysokým
potenciálem ke snížení emisí amoniaku. Přidáním kyseliny (obvykle kyseliny sírové) se pH kejdy
sníží na přibližně 5,5, a tím se sníží nebo zamezí odpařování amoniaku. Dusík je zadržen v hnoji
ve formě amonných iontů a je k dispozici pro plodiny při aplikaci hnoje na poli.

Techniku lze použít ve skladech hnoje a/nebo chovech pomocí automatického dávkovacího
systému (viz kapitola 4.12.9), ale je také možné zvýšit kyselost kejdy v nádrži těsně před aplikací.
Další alternativou je nepřetržité okyselování v systému přímo instalovaném na aplikátor kejdy.
V tomto případě se okyselená kejda aplikuje standardním zařízením (např. vlečné hadice) a nádrž
na kyselinu je umístěna před traktor.
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2.8 Techniky pro aplikaci hnoje

K aplikaci kejdy a tuhého hnoje do půdy se používá celá řada zařízení a technik a jsou popsány
v následujících částech. K aplikaci hnoje bylo dříve využíváno zařízení, které rozmetalo hnůj
po celém povrchu půdy. V některých zemích (např. Nizozemsku, Dánsku a Belgii-Vlámsku) je pro
snížení emisí nutné použití pásových aplikátorů a injektorů kejdy. Vmnoha dalších zemích jsou tyto
techniky stále populárnější. Tuhý hnůj se aplikuje po nasekání nebo rozdrcení na menší kousky.
Hnůj by měl být zapraven do půdy orbou, disky nebo použitím jiného vhodného kultivačního
zařízení a v některých členských státech je to zákonný požadavek. Hnůj od hospodářství často
odebírají smluvní odběratelé, kteří jej aplikují na svých pozemcích.

Směrnice 91/676/EHS (nitrátová směrnice) zajišťuje minimální ustanovení o aplikaci hnoje
s cílem poskytnout všem vodám obecnou úroveň ochrany před znečištěním sloučeninami dusíku
a další ustanovení o zranitelných oblastech ohrožených dusičnany. Opatření zahrnují limity obsahu
dusíku v hnoji, období, kdy některé typy hnoje (s vysokým dostupným dusíkem) nelze aplikovat
na travní porosty a ornou půdu (na písčitých a mělkých půdách) a identifikace dalších situací, kdy
by se hnůj neměl používat. Například ve Francii se termíny pro aplikaci hnoje liší podle poměru
C:N, tj. Typu I s C:N > 8 (tuhý hnůj s výjimkou drůbežího hnoje), nebo typu II (C:N < 8 (tuhý hnůj
z chovu drůbeže a kejda) [257]. V jiných zemích (např. v Dánsku) byly zavedeny kvóty dusíku pro
každého zemědělce, aby se zabránilo zbytečně vysokým aplikačním hladinám dusíku na hektar
půdy.

V mnoha zemích je cílem právních předpisů upravujících aplikaci hnoje vyvážené množ-
ství aplikovaného hnoje s nutričními požadavky plodin. Nitrátová směrnice je skutečně založena
na tomto přístupu tím, že vyžaduje akční programy a zásady správné zemědělské praxe, včetně
opatření pro regulaci období, kdy je zakázáno aplikovat hnojiva, a to tak, že hnojiva (včetně hnoje)
jsou aplikovaná pouze v obdobích, kdy je k dispozici plodina, která může využívat živiny z hnoje.
V závislosti na právních předpisech, podmínkách počasí a polních plodinách pěstovaných v růz-
ných regionech Evropy existují různá roční období a postupy používané při aplikaci hnoje. V jiných
zemích a oblastech, kde není aplikace hnoje řízena zvláštními právními předpisy, se postupy řídí
zveřejněnými pokyny jako jsou zásady správné praxe.

V řadě zemí (např. Irsko, Švédsko, Estonsko, Finsko, Německo, Belgie-Vlámsko, Dánsko, Litva,
Lotyšsko a Polsko) se zatížení fosforem používá také jako omezující faktor, buď jako právní omezení
nebo pouze jako doporučení.

Těkavost amoniaku se snižuje rozmetacími stroji, které snižují exponovanou povrchovou plochu
hnoje aplikovaného na povrch půdy nebo zapravením hnoje vstřikováním nebo zapravením do půdy.
Po aplikaci hnoje však na těkavost amoniaku působí mnoho faktorů a účinnost omezení se bude
lišit v závislosti na těchto faktorech.

Zejména emise amoniaku v procentech aplikovaného TAN se obvykle snižují se snižující se tep-
lotou vzduchu, rychlostí větru, slunečním zářením a obsahem sušiny v kejdě [508]. Například zvý-
šení rychlosti větru o 1m/s zvyšuje ztrátu amoniaku o 10 % (vyjádřeno v procentech TAN) [260].

Kromě toho se emise amoniaku v procentech aplikovaného TAN obvykle snižují se zvyšující
se koncentrací TAN a aplikační dávkou. Emise z různých typů hnoje se budou také lišit. Emise jsou
dále závislé na půdních podmínkách, které ovlivňují míru pronikání. Například dobře odvodněné,
hrubozrnné suché půdy, které umožňují rychlejší pronikání, povedou k většímu snížení emisí, než
mokré a kompaktní půdy se sníženou rychlostí pronikání. Pokud jsou půdy velmi suché, mohou
se stát hydrofobními, což může snížit rychlost pronikání a zvýšit tak emise amoniaku [508]. Pro
všechny aplikační metody se významně snižuje míra vytěkání s časem, který uplynul od apli-
kace [232].

Viskozita kejdy, která je určena obsahem organických částic, a její tendence přilepovat se
k půdě mají vliv na vytěkání amoniaku. Kejda s vysokou viskozitou zvýší emise NH3 tím, že
sníží pronikání kapaliny s rozpuštěným TAN do půdy během aplikace na poli. Například bylo
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pozorováno, že zpracovaná kejda proniká do půdy snadněji, rychleji a nelepí se na povrch stejně
jako nezpracovaný hnůj [517].

Při správném použití má hnojení výhody z hlediska úspory minerálního hnojiva, zlepšení
půdních podmínek v důsledku přidání organických látek a snížení eroze půdy. Pokud se hnůj
neaplikuje správně, dochází ke ztrátám aplikovaných živin odpařením, vyluhováním přes půdní
vrstvy, průchodem do polních drenážních systémů a odtokem. Techniky aplikace hnoje se liší
v umístění hnoje na porost nebo na povrch půdy. Jak je vidět na obrázku 2.30 [232], kontaminace
vegetace a exponovaného povrchu hnoje se mezi aplikačními technikami liší.

Obrázek 2.30: Umístění hnoje při jeho aplikaci s různými metodami zapravení a aplikace

Lze také zvážit spotřebu energie a zhutnění půdy související s rozmetacím zařízením. Techniky
a vybavení pro aplikaci, které jsou podrobně popsány v následujících kapitolách, se liší v závislosti
na typu hnoje, využití a struktuře půdy.

2.8.1 Přepravní systémy na kejdu

V Evropě existují čtyři hlavní typy přepravy kejdy, které lze použít v kombinaci s různými systémy
kejdy. Vlastnosti těchto dopravních systémů jsou uvedeny v tabulce 2.21 a diskutovány níže.

Tabulka 2.21: Kvalitativní srovnání čtyř přepravních systémů kejdy

Funkce
Cisterna na kejdu Aplikátor kejdy

kontinuálně plněný
pomocí hadice

Zavlažovací
zařízení

(Podtlak) (čerpadlo)

Rozsah sušiny až 12 % až 12 % až 8 % až 3 %
Separace nebo prořezání ne ne (∗)

ano (∗∗)
ne (∗)
ano (∗∗)

ano

Pracovní výkon • • • • • • • • • (∗∗∗)
Přesnost aplikačního
množství

• • • (∗)
• • • (∗∗)

• • (∗)
• • • (∗∗)

• •

Zhutnění půdy • • • • • • • • •
Finanční náklady • • (∗)

• • (∗∗)
• • • • •

Pracovní požadavek na m3 • • • • • • • • •
Poznámka: Počet teček značí vstupní úroveň nebo stupeň, např. provoz zavlažování vyžaduje nízký
pracovní výkon.
(∗) odstředivé čerpadlo, (∗∗) objemové čerpadlo, (∗∗∗) v závislosti na velikosti/tvaru pole
Zdroj: [390]
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Cisterna na kejdumůže být ve spojení s traktorem nebomůže být postavena na podvozku s motorem
a kabinou pro přepravu kejdy na delší vzdálenosti. Pokud cisterna nemá samostatnou motorovou
jednotku, využívá se tažná tyč pro tažení traktorem.

Kejda se nasává do podtlakové cisterny za pomoci vzduchového čerpadla, které v nádrži vytvoří
podtlak. Vyprázdnění cisterny probíhá opět za pomoci vzduchového čerpadla, které v tomto případě
slouží k natlakování nádrže, čímž vytlačuje kejdu ven obvykle na rozmetací talíř. Cisterna může
být použita pro transport kejdy a má univerzální použitelnost.

Alternativně může být kejda čerpána dovnitř a ven z nádrže pomocí čerpadla buď odstředivého
(např. oběžné kolo), nebo objemového, jako je například zubové čerpadlo. Některé cisterny vyba-
vené odstředivým čerpadlem slouží pouze k vypouštění hnoje a musí být naplněny samostatným
čerpadlem. Cisterny s čerpadlemmají obecně lepší přesnost aplikace (m3 nebo t/ha) než podtlakové
cisterny. Objemová čerpadla vyžadují větší údržbu.

V případě aplikátoru kejdy kontinuálně plněného hadicí se kejda přivádí do distribučního sys-
tému z krátkodobé stacionární nádrže nebo přímo ze skladu prostřednictvím dlouhé ohebné hadice
instalované přímo na zadní části traktoru. Hadice je plněna kejdou odstředivým nebo objemovým
čerpadlem. Může dojít k poškození plodiny, protože hadice je tažena po zemi. K poškození a opo-
třebení hadice může dojít zejména na drsném nebo tvrdém povrchu. Hadice se obvykle používá
tam, kde jsou možné vyšší aplikační dávky a na vlhčích půdách, kde by se těžké strojní zařízení
mohlo bořit do půdy. Obecně je riziko poškození půdy zhutněním způsobené těžkými cisternami
sníženo. Je však časově náročné rozprostřít hadice a vrátit je zpět.

Kejda nebo odpadní voda může být také přepravována potrubím, obvykle pod zemí, které vede
k ohebné trubce na povrchu připojené k zavlažovacímu zařízení (viz kapitola 2.8.2.2). Zavlažovačem
může být stroj s vlastním pohonem s ohebnými nebo navinutými hadicemi napájený z odstředivého
nebo objemového čerpadla umístěného v blízkosti kejdy. Je vhodný pro poloautomatický provoz,
avšak jsou nutná ochranná opatření (např. tlakové a průtokové spínače). Zavlažovací zařízení bývají
spojovány s vysokými aplikačními dávkami.

2.8.2 Systémy aplikace kejdy

2.8.2.1 Rozmetadlo

Kejda je rozptýlena po celém povrchu půdy nebo plodin. Při porovnávání technik snižování emisí
amoniaku se často považuje za referenční systém plošný aplikátor. Tato technika je rychlá a nená-
kladná, ale distribuce kejdy je obvykle nerovnoměrná, zejména za větrných podmínek. Aplikace
živin na plodiny je nekonzistentní, a to převážně v důsledku odpařování amoniaku. Použití plošné
aplikace je omezeno rizikem zhoršení kvality plodin nebo poškozením způsobeným kontaminací
kejdou. Šíření zápachu a riziko šíření patogenů kapénkami jsou další nevýhody této techniky.
Plošné aplikátory nejsou v mnoha zemích povoleny (např. v Dánsku a Irsku, kde není povoleno
rozstřikování směrem vzhůru).

U plošných aplikátorů se uvádějí ztráty amoniaku po aplikaci v rozmezí 40–60 % celkového
použitého amoniakálního dusíku (TAN), i když jsou běžné emise i mimo tento rozsah [508]. Ztráty
amoniaku jsou větší při aplikaci kejdy na strništi než na holé půdě, zejména pokud má kejda vysoký
obsah sušiny, kvůli zvýšené expozici vzduchu a snížené míře pronikání.

Kombinace traktoru s nádrží s plošným rozstřikem v zadní části je zobrazeno na ob-
rázku 2.31 [390]. Nezpracovaná kejda je tlačena pod tlakem přes vypouštěcí trysku často
na nakloněný talíř (tj. rozmetací talíř), aby se zvětšila oblast aplikace.
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Obrázek 2.31: Příklad plošné aplikace pomocí rozmetacího talíře

Obrázek 2.32 [408] ukazuje aplikátor s navinutými hadicemi s „dělem“ připojených k pohyblivému
vozíku, který také patří k plošnýmaplikátorům.Vozík s přívodní hadicí semůže vzdálit až 300metrů
daleko a poté se navine zpět k cívce (pomocí pomocné hadice), kde se automaticky uzavře. Zředěná
kejda se čerpá do hadicového navijáku z laguny hlavní trubkou – často zakopanou pod zemí
s ventilovými vývody na mnoha místech v poli. Aplikátor s dělem zobrazený na tomto obrázku
pracuje s vysokým připojovacím tlakem [408].

Obrázek 2.32: Příklad aplikátoru s dělem

Plošný rozstřik také může být provozován stroji s nízkými trajektoriemi o relativně nízkém úhlu
vůči zemi a při nízkém tlaku, aby se vytvořily velké kapičky a zabránilo se zmlžování a unášení
větrem. Obrázek 2.33 [408] ukazuje traktor, který aplikuje zředěnou prasečí kejdu přes rameno se
dvěma rozstřikovacími vývody na pšenici ozimou. Kejda se dodává do traktoru/výložníku pomocí
hadice z laguny.
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Obrázek 2.33: Příklad plošného rozstřiku s nízkou dráhou a nízkým tlakem

Obrázek 2.34 [408] ukazuje stejný typ aplikátoru se dvěma rozstřikujícími vývody, ale tentokrát
na zadní straně traktoru v kombinaci s cisternou. Kejda je přiváděna z cisterny a je opět aplikována
s malou dráhou a při nízkém tlaku.

Obrázek 2.34: Příklad plošného rozstřiku s nízkou dráhou a nízkým tlakem

2.8.2.2 Zavlažovače

Zavlažovače jsou zařízení pro aplikaci kejdy nebo odpadních vod. Existují statické zavlažovače,
jako jsou postřikovače a děla, které se musí přesouvat ručně, aby byla kejda aplikována na různé
části pole, a mobilní (nebo posuvné) zavlažovače, které jsou samohybné a normálně se pohybují
po předem nastavených trasách napříč polem. U obou typů je kapalina tlačena tryskami, které
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jsou navrženy tak, aby se otáčely nebo kmitaly pro distribuci kapaliny ve formě relativně malých
kapiček na široké ploše. Mobilní systémy mohou být vybaveny speciálně navrženým aplikačním
ramenem. Zavlažování je vhodné pouze pro kejdy, které mohou být čerpány dlouhými trubkami
a vypouštěny malými tryskami, aniž by způsobovaly ucpání.

Nízkotlaká zavlažovací zařízení (např. postřikovače) jsou navržena pro aplikaci zavlažovací
vody na plodiny při nízkém tlaku a průtoku. Děla, obvykle napájené hadicí, jsou zařízení pro
aplikaci zavlažovací vody na plodiny při velmi vysokých tlacích, aby mohla dopravit kapalinu
na relativně velké vzdálenosti. V některých členských státech jsou zakázány systémy s tlakem
vyšším než 2 bar na hadici, protože mohou vytvářet aerosoly, které jsou potenciálními zdroji
mikrobiologické kontaminace.

Zředěná kejda nebo kapalná frakce zmechanické separace (méně než 2%obsahu sušiny)mohou
být aplikovány zavlažovacími systémy, včetně děl, rozstřikovacích desek namontovaných na vý-
ložníku a rotačních výložníků. Pohled zezadu a z boku na mobilní zavlažovací systém, sestávající
z vodorovného ramene s rozstřikovacími deskami, je zobrazen na obrázku 2.35 a 2.36 [247].

Obrázek 2.35: Zadní pohled na horizontální rameno s rozstřikovou deskou pro aplikaci kejdy

Obrázek 2.36: Boční pohled na horizontální rameno s rozstřikovou deskou pro aplikaci kejdy
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2.8.2.3 Nízkotlaké zavlažovače

Systém je založen na použití kontrolovaného množství kejdy nebo kapalné frakce z mechanické
separace kejdy, které je smícháno se zavlažovací vodou a je distribuováno při nízkém tlaku za-
vlažovacími systémy, jako jsou pivoty nebo postřikovače. Tyto systémy jsou široce používány.
Více informací je uvedeno v kapitole 4.13.4.2.1, včetně obrázku typického zavlažovače (viz obrá-
zek 4.95) [242].

2.8.2.4 Pásový aplikátor (vlečné hadice)

Pásový aplikátor se běžně označuje jako „vlečné hadice“. Pásové aplikátory jsou stroje pro aplikaci
kejdy na povrch půdy v rovnoběžných pásech, přičemž mezi pásy není aplikována dávka kejdy.
Aplikátory vypouštějí kejdu na úrovni země nebo těsně nad zemí v pruzích nebo pásech prostřed-
nictvím řady závěsných nebo koncových trubek připojených k ramenu. Pásový aplikátor je napájen
kejdou z jediné trubky, a tak závisí na tlaku v každém z výstupů hadic, aby se zajistilo rovnoměrné
rozdělení. Většina systémů používá rotační rozdělovače pro rovnoměrné přivádění kejdy do kaž-
dého výstupu. Šířka je obvykle 12–28m, mezi pruhy asi 30–50 cm (viz obrázek 2.37 [562]). Pásové
aplikátory jsou obvykle namontovány na zadní část cisteren, ale lze je také namontovat na zadní
část traktoru (systém nepřetržité dodávky kejdy).

Tato technika je použitelná pro traviny a ornou půdu, např. pro aplikaci kejdy mezi řadami
pěstovaných plodin. Pásový aplikátor distribuuje kejdu rovnoměrněji než plošný rozstřik a umožňuje
vyšší výnosy [254].

Obrázek 2.37: Příklad pásového aplikátoru vybaveného rotačním rozdělovačem k lepší příčné distribuci

2.8.2.5 Vlečné botky

Tento systém má podobné uspořádání jako pásový aplikátor s přidaným botkovým zařízením
do každé hadice určeným k rozevření plodin nebo travních listů a stonků a ukládání kejdy v pásech
pod vrchlíkem plodin v půdě. Je známá také jako „tažená bota“ nebo „sáně“.

Tato technika je použitelná zejména na trvalé travní porosty. Stébla trávy a stonky jsou rozevřeny
úzkou botkou a kejda je umístěna v úzkých pásech na povrchu půdy v rozestupech 16–35 cm, tím
je minimalizována kontaminace listů. Pásy kejdy by měly být zakryty vrchlíkem trávy, takže výška
trávy by měla být minimálně 8 cm. Rozpětí stroje je k dispozici v rozsahu 6–16 m [575].
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2.8.2.6 Injektor (otevřená štěrbina)

Kejda se umisťuje do štěrbin zařízlých do půdy do různých hloubek v závislosti na typu injektoru.
Štěrbiny zařízlé v půdě zůstanou po naplnění kejdou otevřené. Existují různé typy injektorů, ale
každý spadá do jedné ze dvou kategorií buď otevřená mělká injekce do hloubky 50 mm, nebo
hluboká injekce obvykle asi 150 mm hluboká. Obvykle zahrnují řadu vstřikovacích jednotek na-
montovaných na cisterně nebo na zadní části traktoru (systém nepřetržité dodávky kejdy). Kejda se
běžně přivádí z cisternového nebo hadicového systému pro nepřetržitou dodávku kejdy do rotač-
ního rozdělovače, který slouží k rozmělnění a homogenizaci kejdy a jejímu rovnoměrné dodávání
hadicím připojeným ke každé injekční jednotce.

Otevřené štěrbinové injektory jsou určené pro použití na trvalých travních porostech, zejména
na relativně krátké trávě, např. po seči nebo pastvě. Nože nebo diskové podmítače různých tvarů se
používají k zařezávání svislých štěrbin v půdě až do hloubky 5–6 cm, do kterých je umístěna kejda
(obrázek 2.38 [563]). Mezery mezi štěrbinami jsou obvykle 20–30 cm s typickou pracovní šířkou
6 m, která může dosáhnout až 9–12 m. Aplikační dávka musí být upravena tak, aby se z otevřených
štěrbin na povrch půdy nedostalo nadměrné množství kejdy.

Obrázek 2.38: Injektor s otevřenou štěrbinou

2.8.2.7 Injektor (uzavřená štěrbina)

Kejda je uložena do hlubokých svislých štěrbin, které jsou do půdy krájeny speciálně navrženými
branami. Tato technika může být mělká (5–10 cm) nebo hluboká (obvykle 10–15 cm nebo až
20 cm). Kejda je po vstříknutí zcela zakryta uzavřením štěrbin pomocí přítlačných kol nebo válců
namontovaných za injekční radličky. Injektáž mělkou uzavřenou štěrbinou je účinnější než otevřené
štěrbiny pro snížení emisí amoniaku. K dosažení této přidané výhody musí typ půdy a podmínky
umožňovat účinné uzavření štěrbiny. Tato technika je proto použitelná v užším rozsahu než injektáž
do otevřených štěrbin.

Hluboká injektážmůže být účinně použito k aplikaci velkéhomnožství kejdy najednou.Hluboké
injektory obvykle obsahují řadu bran potenciálně vybavených postranními křídly nebo „husími no-
hami“, které napomáhají příčnému rozptýlení kejdy v půdě, takže lze dosáhnout relativně vysokých
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aplikačních dávek. Rozteč bran je obvykle 20–40 cm a pracovní šířka 3–6 m, i když může být až
12 m. Přestože je účinnost snižování amoniaku vysoká, použitelnost této techniky je výrazně ome-
zena. Použití hluboké injektáže je omezeno hlavně na ornou půdu, protože mechanické poškození
může snížit výnos rostlin na trvale travních porostech. Další omezení zahrnují hloubku půdy a ob-
sah jílu a kamene, sklon a vysokou tahovou sílu traktoru. Za určitých okolností existuje také větší
riziko ztrát dusíku ve formě oxid dusného a dusičnanů. V některých členských státech je však
tato technika široce používána. Varianta zřídka používané techniky je systém přímého vstřikování
do země. Zde však dochází k malému narušení půdy díky vstřikování jemně separované kejdy pod
tlakem.

2.8.3 Systémy pro aplikaci tuhého hnoje

K rozmetání tuhého hnoje se běžně používají tři hlavní typy rozmetadel:

• Rotaspreader (cepové rozmetadlo) (viz obrázek 2.39 [390]): boční rozmetadlo, které je
vybaveno rotační hřídelí vybavenou rotujícími cepy po jeho délce. Při otáčení rotoru se hnůj
vyhazuje do strany.

Obrázek 2.39: Příklad cepového rozmetadla

• Rozmetadlo se zadním rozmetáním (viz obrázek 2.40 [390]): tělo přívěsu je vybavené
pohyblivou podlahou nebo dopravníkem, který dodává tuhý hnůj na zadní část rozmetadla.
Rozmetací mechanismus může mít vertikální nebo horizontální rotační bubny, disky nebo
kombinaci bubnů a disků.

Obrázek 2.40: Příklad rozmetadla se zadním rozmetáním
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• Dvouúčelový rozmetač: boční rozmetadlo s otevřeným tělem ve tvaru písmene V, které
je schopné manipulovat s kejdou i hnojem. Rychle se otáčející oběžné kolo nebo lopatky,
obvykle na přední straně rozmetadla, házejí hnůj na stranu. Materiál je přiváděn na rotor
šnekem nebo dopravníkem namontovaným v podlaze rozmetadla. Rozmetadlo může být
nastaveno tak, aby rozmetalo buď kejdu, nebo tuhý hnůj, obvykle změnou otvoru výstupu
sousedícího s mechanismem rozdělovače (např. hradítko reguluje průtok hnoje k rotoru) (viz
obrázek 2.41 [390])

Obrázek 2.41: Příklad dvouúčelového rozmetadla

Kvalitativní srovnání charakteristik rozmetadel tuhého hnoje je uvedeno v tabulce 2.22

Tabulka 2.22: Porovnání rozmetadel tuhého hnoje

Funkce
Typ rozmetadla

Cepové Se zadním rozmetáním Dvouúčelové

Vhodné pro kejdu Ne Ne Ano
Pracovní rychlost • • • • • • • • •
Přesnost aplikace • • • • • •
Příčná přesnost • • • • • •
Zhutnění půdy • • • • • • • • •
Snadnost určení překrytí
sousedních úseků

• • • • • •

Relativní náklady • • • • • •
Poznámka: Počet teček značí vstupní úroveň nebo stupeň, např. cepové rozmetadlo má
nízkou přesnost aplikace.
Zdroj: [390]

Nejčastěji se používají rozmetadla s úzkou nádrží, která umožňují použití kol velkého průměru
vyžadující omezenou trakční sílu. Velkokapacitní rozmetadla jsou vybavena velkými nádržemi.
Pravidelné rozmetání a relativně nízké utužení půdy je možné pomocí rozmetadel s dvojitou
nápravou. Jako rozmetací zařízení se používají hlavně vertikální bubny (viz obrázek 2.42 [257])
a vychylovací desky. Stará rozmetadla se dvěma vodorovnými bubny nejsou kvůli nízké šířce záběru
příliš využívaná.
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Obrázek 2.42: Rozmetadlo s vertikálním bubnem

Vertikální bubny jsou vhodné pro hnůj s objemovou hmotností vyšší než 400 kg/m3. Výhodné
jsou bubny s velkým průměrem. Šířka záběru je 6–12 metrů. Bubny jsou mechanicky jednoduché
a vyžadují relativně nízký výkon.

Deflektorové desky s vodorovnými bubny mají obecnější účel a jsou vhodnější pro tuhé hnojivo
s nižší hustotou. Šířka záběru je větší, od 10 do 12 metrů a nastavitelné uzávěry optimalizují
příčné rozložení pro dosažitelné zatížení 4–6 tun tuhého hnoje na hektar. Některé stroje umožňují
naklápění disků tak, aby poskytovaly rovnoměrné rozmetání hnoje až k hranici rozmetání, stejně
jako to dělají rozmetadla hnojiv. Rozmetání je úspěšné, pokud jsou splněny tři podmínky [257]:

• rozmetaný hnůj je vhodný pro použité zařízení;

• hmota je před naložením do rozmetadla dobře homogenizována;

• zařízení je nastaveno tak, aby se hnůj rovnoměrně rozmetal v požadovaném množství.

Přesná aplikace živin vyžaduje jednotný způsob rozmetání. Variační koeficient pro způsob rozme-
tání stroje je měřítkem rovnoměrnosti dosaženého rozložení, a to jak příčně, tak podélně. Vysoké
číslo znamená špatnou uniformitu. Výzkum naznačuje, že rozmetadla hnoje by měla být vybrána
a provozována tak, aby variační koeficient byl menší než 25 % [390].

2.8.4 Zapravení

Po aplikaci se hnůj promíchá do půdy nebo se zapraví pomocí vhodného kultivačního stroje.
Zapravení může být dosaženo pomocí pluhu nebo jiných typů zařízení, jako jsou disky nebo
kultivátory, v závislosti na typu půdy a půdních podmínkách. Zapracování hnoje z povrchu do půdy
je účinným způsobem snižování emisí amoniaku. Hnůj musí být zcela zapraven pod půdu, aby bylo
dosaženo maximální účinnosti.

Vzhledem k tomu, že ke ztrátám amoniaku dochází rychle, je dosaženo vyššího snížení emisí,
když dojde k zapravení okamžitě po aplikaci. Zapravení současně sníží vývoj zápachu v blízkosti
půdy pokryté hnojem.

Účinnost závisí na kultivačním stroji. Orba je aplikovatelná zejména na tuhý hnůj na orné půdě.
Pluhy jsou efektivnější, ale mnohem pomalejší než rotační brány, proto je hnůj odkrytý v půdě
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po delší dobu, což má za následek emise amoniaku. Z tohoto důvodu může být celkový účinek orby
méně účinný než jiné techniky zapracování.

Tam, kde injektážní technika pro kejdu není možná nebo není k dispozici, může být zapracování
prováděno také po rozmetání kejdy pomocí konvenčního zařízení pro kultivaci půdy.

2.9 Doprava v rámci hospodářství

Rozsah přepravních operací v hospodářství závisí na jeho velikosti a uspořádání, dále na umístění
skladů paliva a krmiv, stájových objektů, zpracování produktů (například balení a třídění vajec)
a krmiv, skladování hnoje a polí pro aplikaci hnoje.

S krmivem se obvyklemanipulujemechanicky nebo pneumaticky a v chovu prasat používajících
vlhké krmivo se krmivo čerpá do krmných žlabů.

Traktory jsou používány jako primární prostředek přepravy hnoje a jeho aplikace, ačkoli v ně-
kterých chovech prasat se k manipulaci s kejdou používají čerpadla a potrubí. Mnoho farmářů
spolupracuje s odběrateli, kteří obvykle disponují rozsáhlejším vybavením a někdy vozidly s vlast-
ním pohonem s namontovanými „aplikačnímu“ prvky. Shrnovače kejdy nebo nakladače/lžíce
namontované na traktoru se používají k přesunu hnoje v okolí budov a betonových staveb, ale
v některých systémech snášky vajec je hnůj mechanicky přesouván pomocí pásů a dopravníků.

Vejce jsou obvykle mechanicky balena. Vysokozdvižné vozíky pomáhají při nakládání ná-
kladních vozidel pro přepravu a také se používají k naložení přepravek s vyskladněnými brojlery
na vozidla silniční dopravy.

Manipulátory (speciální forma traktoru) se na některých místech používají k provádění různých
úkolů v okolí zemědělských budov. Provoz nákladních automobilů v hospodářství může být značný
ve velkých integrovaných produkčních společnostech zabývajících se produkcí vajec a vstupy,
jako jsou drůbež, krmiva, palivo a obaly. Některá místa provádějí třídění a balení vajec pro jiné
producenty.

2.10 Údržba a úklid

Údržba a úklid se týkají především vybavení a ustájení. Dlážděné plochy lze v hospodářství
také čistit zametáním nebo rozstřikem vody. Ve Velké Británii a Španělsku zemědělci uvádějí,
že moderní stavební materiály se snadněji čistí v porovnání se staršími, což vede k úspoře vody
a práce.

Je nutná běžná údržba budovy, včetně systémů manipulace s krmivy a jiného dopravního
zařízení. U ventilačních systémů je kontrolována správná funkce ventilátorů, senzorů, regulátorů
teploty, výdechů a zpětných tahů a nouzových opatření. Pravidelně je kontrolováno zařízení pro
přívod pitné vody. Zajištění a udržování vhodných podmínek pro chov hospodářských zvířat musí
splňovat právní předpisy v oblasti welfare zvířat a snížit emise zápachu.

Rovněž se provádí pravidelná údržba (renovace a opravy) a čištění vozidel, jako jsou traktory
a aplikátory hnoje. Pravidelné kontroly byměly být prováděny během provozních období s náležitou
údržbou tak, jak je popsáno v pokynech výrobce. Tyto činnosti obvykle zahrnují použití oleje
a čisticích prostředků a mohou vyžadovat energii pro použití zařízení.

Mnoho hospodářství má k dispozici rychleji opotřebitelné díly, aby bylo možné rychle prová-
dět opravy a údržbu. Rutinní údržba a čištění jsou prováděny vhodně vyškoleným zemědělským
personálem, ale složitější nebo specializovanější údržbářské práce jsou prováděny s odbornou
pomocí.

Hospodářské budovy jsou obvykle čištěny a dezinfikovány po ukončení cyklu a vyskladnění
hospodářských zvířat a odstranění hnoje. Četnost čištění se tedy rovná minimálně počtu výrobních
cyklů za rok.
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V typických budovách pro chov prasat stéká oplachová voda do kejdy, ale v objektech pro chov
drůbeže je takto kontaminovaná voda často shromažďována odděleně ve (podzemních) skladovacích
nádrží před její aplikací nebo úpravou. Správné hygienické postupy jsou vyžadovány i v ostatních
budovách, kde jsou výrobky zpracovávány, baleny a připraveny k odeslání.

K čištění se často používají vysokotlaké čističe využívající pouze vodu, ale někdy se přidávají
i povrchově aktivní látky. Pro dezinfekci se dezinfekční prostředky nanášejí atomizérem nebo
rozprašovačem. Dezinfekce není běžně používaným postupem a obvykle se provádí pouze v případě
ohnisek choroby (např. salmonela) a také jako preventivní opatření, aby se jim zabránilo.

2.11 Využití a likvidace odpadů

Provoz hospodářství s chovem prasat nebo drůbeže vede k řadě různých odpadů, z nichž některé
jsou uvedeny v následujícím seznamu:

• dřevo;

• pesticidy;

• veterinární produkty a odpady, jejichž sběr a specializovaná likvidace se používají především
k předcházení nevhodnému použití jehel, injekčních stříkaček a produktů pro minimalizaci
rizika infekce;

• odpady z vozidel a strojů, jako jsou pneumatiky, oleje a maziva;

• kovový šrot;

• balící materiál (tuhý plast, tenký plast, lepenka, papír, sklo, palety atd.);

• odpady z krmiv (rozlité nebo rozmazané krmivo);

• stavební odpady (cement, azbest a kov);

• odpad z elektrických a elektronických zařízení (např. zářivky);

• odpady z diagnostiky, léčby nebo prevence nemoci (např. ostré předměty), jejichž sběr
a likvidace podléhají zvláštním požadavkům, aby se zabránilo infekci.

Zpracování hnoje, kavadérů a odpadních vod podléhá zvláštním ustanovením a je řešeno v kapito-
lách 2.8, 2.12 a 2.13.

Většina zbytků jsou papírový a plastový obalovýmateriál. Nejběžnějšími nebezpečnými zbytky
jsou rezidua z léčivých přípravků, které byly použity nebo po uplynutí doby jejich použitelnosti.
V hospodářství lze také naléztmalámnožství zbytků čisticíhomateriálu nebo chemikálií potřebných
pro provozování zvláštních procesů (např. pračka vzduchu).

Obecně lze říci, že ve větších hospodářstvích lze zbytky zlikvidovat hospodárněji než v malých.
Při sběru jsou zbytky skladovány v kontejnerech nebo v malých nádobách a shromažďovány
obecními nebo speciálními sběrnými službami. Pokud není organizován žádný veřejný sběr odpadu,
mohou být hospodářství povinna organizovat sběr a přepravu sama a jsou zodpovědná za náklady
a zpracování (např. ve Finsku). Sběr je obtížné organizovat v odlehlých oblastech.

Nakládání s odpady mimo hospodářství zahrnuje způsoby odstraňování nebo zpracování, jako
například:

• skládkování;

• skladování v popelnicích, včetně sběru v domácnosti;
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• sběr dodavateli;

• převod na odběratele;

• využití nebo zpracování odpadu (např. využití oleje).

Oleje se skladují v sudech/nádobách určených pro tento účel a shromažďují se ke zpracování
mimo farmu. Veterinární zbytky jsou skladovány ve zvláštních bednách a někdy shromažďovány
veterinární službou nebo licencovanými provozovateli nabízejícími služby likvidace odpadu.

Zbytky z plodin, jako jsou zbytky krmiv a rostlinných odpadů, mohou být smíchány s chlévskou
mrvou nebo kejdou a aplikovány na pole nebo jsou znovu použity jinými způsoby. S pneumatikami
se zachází různými způsoby lišící se mezi odběrem dodavateli, skladováním, používáním ve staveb-
nictví jako balíky pneumatik, použitím v siláži jako závaží nebo použitím jako nárazové zábrany.
Obecně je třeba nakládat s odpady (skladování, přeprava, likvidace nebo zpracování) v souladu
s ustanoveními rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES.

2.12 Skladování a likvidace uhynulých zvířat

Postupy odběru, skladování a likvidace uhynulých zvířat a mršin jsou stanoveny Nařízením (ES)
č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 a odpovídajícím prováděcím Nařízením (ES) 142/2011 ze dne
25. února 2011, kterým se stanoví veterinární předpisy týkající se vedlejších produktů živočišného
původu a získaných produktů neurčených k lidské spotřebě, které zrušiloNařízení (ES) č. 1774/2002
(nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). Nařízení (ES) č. 1069/2009 zejména klasi-
fikuje mrtvá prasata a drůbež v rámci hospodářství jako materiál kategorie 2 v souladu s článkem 9
a stanovuje všechny nezbytné podmínky k zajištění řádného provádění správy uhynulých zvířat
v schválených vyhrazených provozech, aby se zabránilo možnému šíření patogenů.

Podle článku 13 nařízení č. 1069/2009 jsou možné postupy pro likvidaci materiálu kategorie 2:

• odstraňování odpadu spalováním nebo spoluspalováním;

• likvidace na povolené skládce po zpracování tlakovou sterilizací a trvalým označením vý-
sledného materiálu;

• použití k výrobě organických hnojiv nebo půdních pomocných látek, které mají být uvedeny
na trh v souladu s článkem 32 po zpracování tlakovou sterilizací, pokud je tomožné, a trvalým
označením výsledného materiálu;

• kompostování nebo přeměna na bioplyn po zpracování tlakovou sterilizací a trvalým znače-
ním výsledného materiálu;

• použití jako palivo pro spalování s předchozím zpracováním nebo bez něj;

• použití k výrobě odvozených produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvedených na trh
v souladu s těmito články.

Některá hospodářství mají zařízení pro spalování uhynulých zvířat. Spalovny v rámci hospodářství
určené k likvidaci uhynulých zvířat, které spalují pouze uhynulá těla zvířat, jsou vyňaty z kapi-
toly IV a přílohy VI Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU a místo toho jsou upraveny
Nařízením (ES) č. 1069/2009. Konkrétně musí být schváleny v souladu s článkem 24 Nařízení
(ES) č. 1069/2009 a musí být v souladu s článkem 6 a přílohou III Nařízení (ES) č. 142/2011,
zejména pokud jde o hygienické podmínky, provozní podmínky, požadavky na odstraňování zbytků,
požadavky na měření teploty a požadavky na řešení neobvyklých provozních podmínek. Kromě
toho jsou stanoveny specifické požadavky na provozní podmínky a vypouštění vody pro provozy
s vysokou a nízkou kapacitou.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 145



Nakládání s odpadními vodami

Ve Velké Británii jsou provozovány malé spalovny (< 50 kg/h), zejména ve velkých drůbe-
žářských a prasečích hospodářstvích pro spalování živočišných těl. Na jejich použití se vztahují
přísné kontroly včetně pravidelných kontrolních a monitorovacích režimů. Popel může být uklá-
dán na skládku, zneškodňován jinými způsoby nebo recyklován, protože popel má vysoký obsah
fosforu.

Pouze vedlejší produkty živočišného původu, včetně uhynulých zvířat, pocházející z odlehlých
oblastí, a za zvláštních podmínek a okolností mohou být zneškodněny pod úředním dohledem jako
odpad spálením nebo zakopáním na farmě podle článku 19 Nařízení (ES) č. 1069/2009. Několik
členských států již povolilo odchylky pokud jde o možnost nakládat s živočišnými produkty jako
s odpadem pohřbením nebo spálením v odlehlých oblastech [492]. Odlehlá oblast je definována jako
oblast, kde je populace zvířat tak malá a kde jsou zařízení nebo provozy na odstraňování odpadů
tak daleko, že opatření nezbytná pro sběr a přepravu vedlejších produktů živočišného původu by
byla ve srovnání s místním ukládáním nepřijatelně obtížná.

Pohřbení a spálení vedlejších produktů živočišného původu může být rovněž odůvodněno
v situacích kontroly nákazy, které vyžadují nouzové odstranění zvířat usmrcených jako opat-
ření ke kontrole ohniska závažné přenosné choroby. Zejména by mělo být povoleno odstraňování
na farmě za zvláštních okolností, protože dostupná kapacita kafilérie nebo spalovny v regionu nebo
v některém členském státě by jinak mohla být omezujícím faktorem při kontrole nemoci.

2.13 Nakládání s odpadními vodami

Odpadní voda je obecný pojem pro vodu znečištěnou výkaly, močí, chemikáliemi atd., což před-
stavuje riziko znečištění a jako hnojivo má malou hodnotu. Odpadní voda, také je nazývaná
technologická voda, pochází z mytí ustájení hospodářských zvířat a vybavení, ze zařízení pro
personál a zejména z povrchového odtoku z výběhů a otevřených betonových ploch, které jsou
kontaminovány hnojem, odpadním krmivem atd. Oplachové vody z chovu hospodářských zvířat
mohou obsahovat zbytky hnoje a moči, stelivo a krmiva, jakož i čisticí a dezinfekční prostředky.

Odpadní voda může být zpracovávána v kombinaci s kejdou, ale může být také zpracovávána
a přepravována samostatně, v takovém případě je nutné oddělené skladování. V chovech drůbeže
je cílem udržovat hnůj suchý, aby se snížily emise amoniaku a umožnila snadnější manipulace.
Odpadní voda je skladována ve zvláštních nádržích a je řešena samostatně. V chovech prasat se
odpadní voda obvykle přidává do kejdy a společně s ní se zpracovává nebo se aplikuje přímo
na půdu. Existují různé systémy úpravy kejdy, které jsou popsány v kapitole 2.7.

Pokud budou skladovány odděleně, mohou být odpadní vody rozptýleny prostřednictvím níz-
korychlostních zavlažovačů (např. ve Velké Británii) nebo mohou být čištěny ve společné čističce
odpadních vod nebo v rámci hospodářství na farmě (např. sedimentační čištění je minimum pro
odpadní vody vzniklé v systémech tuhého hnoje ve Finsku).

Pro vypouštění do tekoucích vod nebo do veřejné kanalizace musí odpadní vody z intenzivního
chovu hospodářských zvířat splňovat emisní limity stanovené ve vodních předpisech [373].

Vybudované mokřady s rákosím jsou systémy založené na vodních rostlinách určené speciálně
pro odstraňování dusíku ze zředěné odpadní vody při průchodu vegetativním filtrem. Některá
z těchto řešení mohou mít omezenou účinnost (s vodou různé kvality) nebo mohou mít omezenou
životnost. Konstrukce jsou relativně levné, ale mohou vyžadovat velkou plochu půdy, aby zajistily
odpovídající úroveň ošetření [203]. Jejich konstrukce, provoz a vypouštění do podzemních vod
a povrchů musí být schváleno a posouzeno.

Mokřiny jsou ideální pro sběr a přepravu povrchového odtoku, ale vyžadují velký prostor.
Rybníky odstraní část sedimentu částečným zpracováním. Studny nepotřebují prakticky žádnou
péči, ale nesmí být používány tam, kde je vysoká úroveň znečišťujících látek.
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2.14 Zařízení pro vytápění, výrobu a obnovu energie

2.14.1 Výroba obnovitelné energie

Výroba obnovitelné energie v hospodářství může přispět ke snížení nákladů na energii tím, že
pokryje část energetických požadavků hospodářství a/nebo prodej vyrobené energie do dodavatel-
ských sítí.

Solární nebo větrné generátory jsou stále častěji instalovány. Solární napájení závisí do značné
míry na podmínkách počasí, zatímco větrné elektrárny připojené k generátoru mohou dodávat
energii, zejména v oblastech s relativně vysokými rychlostmi větru.

Výroba elektřiny z fotovoltaických panelů je možná v chovech prasat a drůbeže, protože na stá-
jových objektech je k dispozici velká plocha střech. Kromě toho sklony střech (26–45 %) umož-
ňují dobrou účinnost systému. Státní pobídky, jako jsou „výkupní ceny“ uplatňované v mnoha
členských státech EU, zkrátily dobu návratnosti investic do výroby energie ze slunečního záření
na 5–10 let. Náklady na fotovoltaické panely rychle klesají. V roce 2013 byly uváděny náklady
přibližně 2 500 EUR za kW nebo 450–600 EUR za m2.

Instalace malých větrných turbín je také výhodnější: u výšek do 12 m jsou náklady ko-
lem 500 EUR/kW, zatímco u kapacit 10–50 kW a 15–30 m výšky se náklady uvádějí kolem
3 500 EUR/kW. Ve Francii jsou smlouvy na nákup elektřiny z větrné energie uzavřeny na 15 let.

2.14.2 Rekuperace tepla za pomoci tepelných výměníků

K dispozici je několik řešení pro získávání energie z různých médií, která používají výměníky tepla
založené na třech hlavních principech:

• výměníky tepla vzduch-vzduch;

• výměníky tepla vzduch-voda;

• výměníky tepla vzduch-země.

Výměna vzduch-vzduch Princip spočívá v zahřátí vzduchu vstupujícího do ustájení pomocí
tepla z odpadního vzduchu. Teplo se přenáší přes desky, které oddělují průtoky přiváděného
a vystupujícího vzduchu.

Výměna vzduch-voda Odpadní vzduch ohřívá vodu cirkulující v hliníkových lamelách umístě-
ných v odsávací šachtě. Rekuperované teplo se vrací zpět do interiéru pomocí konvektoru. Spotřeba
elektrické energie je nutná pouze u čerpadla, které zajišťuje cirkulaci vody. Maximální zazname-
naný efekt je zvýšení teploty přiváděného vzduchu o 12 °C.

Výměna vzduch-země Výměníky využívají setrvačnost půdy k vyvážení sezónních výkyvů
teplot a v důsledku toho zlepšení podmínek tepelné pohody zvířat. Používají se k předehřívání
vzduchu v zimě a chlazení v létě [347].

2.14.3 Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa o nižší teplotě na jiné místo
(„chladič“) o vyšší teplotě pomocí mechanické práce. Pokud je tepelné čerpadlo používáno pro
vytápění, používá základní chladicí cyklus, ale v opačném směru a uvolňuje teplo spíše do vy-
hřívaného prostoru než do okolního prostředí. Při tomto použití tepelná čerpadla obecně odebírají
teplo z chladnějšího vnějšího vzduchu, vody nebo země.
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Tepelná čerpadla používají chladicí kapalinu jako přechodnou tekutinu pro efektivní přenos
tepla na relativně velké vzdálenosti. V topném režimu chladivo protékající izolovanými trubkami
z výparníku, kde se odpařuje, přenáší tepelnou energii absorbovanou (ze vzduchu, vody nebo
půdy) do stájového prostoru poté, co se teplota tekutiny jeho kompresí zvýší. Kondenzátor, kde
chladivo kondenzuje, pak přenáší teplo (včetně energie z komprese) do vnitřního vzduchu nebo vody
v ustájení. Chladivo se potomnechá vychladnout a expandovat a cyklus se opakuje shromažďováním
tepla ve výparníku (obrázek 2.43 [348]).

Získané teplo může být použito k výrobě teplé užitkové vody nebo k napájení topného okruhu
(podlahové vytápění nebo ventilátorové konvektory) v chovu zvířat.

Obrázek 2.43: Princip provozu tepelného čerpadla

2.14.4 Produkce bioplynu

Vodvětví intenzivní živočišné výrobymůže být na úrovni farmy důležitý potenciál výroby bioplynu
anaerobní digescí, ačkoli kejda má relativně nízký energetický obsah a obecně je třeba ji doplnit
o vysoce energetické suroviny, jako jsou energetické rostliny, zelené odpady a kukuřice na siláž.
Výkaly z chovu drůbeže mohou být také ředěny kejdou z ustájení prasat jako součást substrátu.

Anaerobní digesce (viz kapitola 2.7.4) je proces rozkladu organické hmoty bez přítomnosti
kyslíku, který vede k produkci bioplynu (hlavně tvorbě metanu). Bioplyn může být používán jako
palivo v zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (CHP) k výrobě elektřiny, prodeji
do komerční sítě a k výrobě tepla, které může pokrýt část potřeby vytápění farmy, jako jsou
například chovy zvířat, skleníky a vyhřívání ustájení selat [345]. Teplo produkované CHP může
být také přeneseno dálkovýmvedením externím uživatelůmpro bytové a komerční potřeby vytápění.

Poté, co první vlna zařízení, která byla postavena v 80. a 90. letech, měla malý úspěch, je anae-
robní zpracování v nové fázi vývoje v Evropě zejména díky atraktivním cenám za vyprodukovanou
energii, která je klasifikována jako obnovitelná. Ziskovost procesu závisí na výrobní kapacitě, pro-
dejní ceně elektrické energie a valorizaci vyrobeného tepla. V různých členských státech existují
různé granty a pobídky, které se zohledňují při ekonomickém hodnocení těchto výrobních systémů.

2.14.5 Produkce energie z biomasy

Výroba tepla využívající spalování biomasy (nebo dřeva) vyžaduje, aby z vyrobeného tepla měla
prospěch celá infrastruktura. Tyto požadavky, které obvykle neexistují ve stávajících farmách se
sestávají z topné sítě, horkovzdušných dmychadel nebo topných podlah či radiátorů.

Kotle musí být instalovány v blízkosti budov, protože rozvodná síť tepla je relativně drahá.
Náklady na palivo z biomasy však obecně způsobují značné úspory oproti dováženým fosilním
palivům.
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Tento topný systém je výhodný, pokud je spotřeba tepla velká a stabilní, jako je tomu u něko-
lika chovů nebo uživatelů. Některé příklady požadavků na teplo pro hospodářství různé velikosti
a kategorie zvířat jsou uvedeny v tabulce 4.42.

2.15 Monitoring a kontrola spotřeby a emisí

Tato část uvádí některé příklady běžné praxe při monitorování emisí a řízení parametrů procesu.
Ve většině případů zemědělci obvykle nesledují a neregulují emise do ovzduší, pokud k tomu
nejsou výslovně povinni v důsledku stížností sousedů. Tyto stížnosti se obvykle týkají emisí hluku
a zápachu.

V některých oblastech musí zemědělci vést evidenci oběhu fosfátů a dusíku. Jde většinou o ob-
lasti, kde je intenzivní živočišná výroba odpovědná za vysokou zátěž pro životní prostředí. Výsledná
rovnováha poskytuje jasnější údaje o vstupu a ztrátách živin v hospodářství. Tyto informace mohou
být použity k optimalizaci zkrmování živin zvířaty a aplikace na pole. Někteří zemědělci hodnotí
stav živin v půdách a aplikují odpovídající množství organických živin a minerálních hnojiv podle
požadavků na plodiny. Úroveň přesnosti se liší od těch, kteří provádějí analýzu půdy a hnoje a po-
užívají nějakou formu uznávaného plánování výživového managementu, až po ty, kteří odhadují
požadavky na základě obecně publikovaných informací nebo těch, kteří pouze využívají zkušenosti
nebo odhady. Právní předpisy, které se uplatňují v některých zemích, jsou popsány v kapitole 2.8,
která vysvětluje, proč je rozsah vedení záznamů proměnlivý.

Zemědělci vedou záznamy (doklady) o zakoupených věcech, i když rozsah, v jakém jsou
organizovány, se liší. Takové záznamy budou obvykle existovat pro hlavní položky krmiva, paliva
(včetně elektřiny) a vody, aby bylo možné určit použitá množství. Protože krmivo a voda jsou
primárními vstupy do systémů chovu hospodářských zvířat, mohou zemědělci sledovat jejich
používání bez ohledu na to, zda jsou zachovány příjmy. Většina chovatelů drůbeže bude nakupovat
materiál pro podestýlku, zatímco producenti prasat, kteří používají slámu, si mohou vyrobit vlastní
nebo se se sousedními farmáři mohou dohodnout na výměně hnoje za čistou slámu.

V případě aplikace hnoje je sledování obecně omezeno na vedení záznamů o aplikační činnosti
(načasování, množství, umístění, kvalita atd.) [204].

Počítačové záznamy a správa nákladů, vstupů a výstupů rostou a jsou již běžné ve velkých pod-
nicích. Monitorování poskytuje data, často na dálku nebo okamžitě, která jsou užitečná pro řízení
hospodářství. Tyto informace umožňují provozovatelům zajistit, aby systémy fungovaly v rámci
jejich specifikace, a snadno identifikovat poruchy nebo oblasti, kde je třeba další šetření. K měření
se používají vodoměry, elektrické měřiče a počítače pro nastavení vnitřního klimatu.

Mohou existovat požadavky na pravidelné kontroly úložiště kejdy, zda nevykazují známky
koroze, úniku nebo ztrátu integrity celistvého nebo plovoucího krytu a aby se zjistily případné
poruchy, které je třeba napravit. Může být vyžadována odborná pomoc. Kontrola probíhá po úpl-
ném vyprázdnění úložišť. V Dánsku, kde je vyžadována tvorba povrchové krusty jako alternativa
k zakrytí kejdy, jsou zemědělci povinni kontrolovat krustu nejméně jednou měsíčně a vést záznamy
o jejich zjištěních.

Emise do vody vypouštěním odpadních vod mohou nastat podle zvláštních právních předpisů
a za stanovených (vypouštěcích) podmínek a požadavků na monitorování.
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Kapitola 3

Aktuální spotřeba a úrovně emisí
z intenzivních chovů

Tato kapitola předkládá data o spotřebě a množství emisí související s aktivitou v intenzivních
chovech drůbeže či prasat a je založena na informacích, které byly získány v rámci informační
výměny. Cílem je poskytnout přehled použitelnosti chovů drůbeže a prasat v Evropě a využít ho
jako měřítko účinnosti technik uvedených v kapitole 4. Faktory, které vysvětlují kolísání údajů,
jsou, pokud je to možné, stručně popsány nebo pouze zmíněny. Okolnosti, za kterých byla data
získána, jsou detailněji popsány v hodnocení použitých technik v kapitole 4.

3.1 Úvod

Hlavní produkční aktivity, systémy a techniky v intenzivních chovech prasat a drůbeže byly popsány
v kapitole 2. Vykazované údaje o spotřebě a množství emisí nebyly vždy přesné a porovnatelné
vlivem velkého množství faktorů způsobujících značné odchylky.

Tabulka 3.1: Klíčové otázky životního prostředí týkající se hlavních aktivit v rámci hospodářství

Hlavní aktivity v rámci
hospodářství

Klíčové otázky životního prostředí
Spotřeba Potenciální emise

Ustájení zvířat:
• způsoby ustájení zvířat
(klece, kotce, volné);

• systémy odklizu a skladování
(vnitřní) produkovaného hnoje.

Energie,
podestýlka,
léky

NH3, zápach, hluk, skleníkové plyny (CH4,
N2O, atd.), prach a jemné prachové částice
(PM10), hnůj, odpadní voda, další odpady (např.
uhynulá zvířata)

Ustájení zvířat:
• zařízení ke kontrole a udržování
vnitřního klimatu a

• zařízení pro krmení a napájení
zvířat.

Energie,
krmivo,
voda

Hluk, odpadní voda, prach, CO2

Skladování krmiva Energie Prach a jemné prachové částice (PM10), odpad
Skladování hnoje v samostatném pro-
vozu

Energie NH3, zápach, znečištění půdy, skleníkové plyny

Skladování odpadů jiných než hnůj NA Zápach, znečištění půdy, podzemní vody
Skladování uhynulých zvířat Energie Zápach, patogeny
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Hlavní aktivity v rámci
hospodářství

Klíčové otázky životního prostředí
Spotřeba Potenciální emise

Vyskladnění a naskladnění zvířat NA Hluk, prašnost
Aplikace hnoje do půdy Energie NH3, zápach, skleníkové plyny, patogeny, znečiš-

tění půdy, podzemní a povrchové vody dusíkem,
fosforem atd., hluk

Nakládání s hnojem v rámci hospo-
dářství

Aditiva,
energie,
voda

NH3, zápach, skleníkové plyny, patogeny, emise
do půdy, vyluhování N a P do podzemní a povr-
chové vody, hluk

Mletí a drcení krmiva Energie prach a jemné prachové částice (PM10), hluk
Nakládání s odpadní vodou Aditiva,

energie
Zápach, odpadní voda

Spalování uhynulých zvířat Energie Emise do ovzduší, zápach
Poznámka: NA = nelze použít.

Hlavní otázkou životního prostředí pro oblast chovu drůbeže nebo prasat je nakládání s hnojem:
produkované množství, složení, metody odstraňování, skladování, zpracování a aplikace do půdy.
To se odráží v pořadí v jakém jsou činnosti uvedeny, počínaje krmivem jako hlavní otázkou spotřeby,
následováno produkcí hnoje jako nejdůležitějším původcem znečištění.

Míry spotřeby a emisí závisí na mnoha faktorech, jako jsou kategorie zvířat, produkční fáze
a systém řízení. Dále se musí vzít v úvahu faktory jako je klima a charakter půdy. Například
klima ve Středomořské oblasti je charakterizováno dvěma velice odlišnými obdobími, jaro-léto
a podzim-zima, ve kterých mají spotřeba a emise rozdílné hodnoty. Tabulky ukazují nejširší možný
rozsah vykazovaných hodnot spotřeby a emisí. V případě, kdy je to možné, se doprovodný text
snaží o letmé vysvětlení těchto odchylek.

V rámci členských států EU byly použity standardní jednotky, které nelze vždy mezi sebou
porovnat. Spotřeba a míry emisí mohou být měřeny odlišnými způsoby a v odlišných časech, které
zahrnují výše zmíněné vlivy. Pro srovnání a doporučení budou zmiňovány relevantní faktory, které
ovlivňují uvedené vlastnosti a míru spotřeby nebo úroveň emisí.

V hodnocení spotřeby a úrovní emisí mohou vznikat rozdíly mezi jednotlivými aktivitami
a celkovým hospodářstvím. Tam kde to bylo možné, jsou data přímo spojena s konkrétní činností
v hospodářství tak, aby bylo umožněno přímé propojení se snižujícími technikami popsanými
v kapitole 4. Ostatní data jsou uvedena v rámci celého hospodářství. V hodnocení spotřeby a úrovně
emisí chovu prasat je důležité vědět, jaký je použit systém produkce. Růst a dosažení jatečné
hmotnosti 90–110 kg nebo 15–170 kg (Itálie) mohou být docíleny během rozdílných časových
úseků. Systémy produkce drůbeže se zdají být přibližně stejné napříč celou EU.

Lze poznamenat, že pro standardizaci dat a dosažení porovnatelnosti se používají dobytčí
jednotky. Pro tento případ používají země EU „dobytčí jednotky“ nebo „ekvivalent zvířete“. Zde
bude možná obtížné provázat tyto standardizované jednotky, protože v různých zemích EU jsou
definovány různým způsobem.

3.2 Úrovně spotřeby

3.2.1 Spotřeba krmiv a výživové úrovně

Množství a skladba krmiva, které je podáváno drůbeži a prasatům, a řízení krmného systému má
silný vliv nejen na užitkovost zvířat, ale také na množství produkovaného hnoje, jeho skladbu
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a strukturu, a tím ovlivňuje emise látek jako je amoniak. Výkrm se tak stává důležitým faktorem
dopadů na životní prostředí v rámci intenzivního chovu drůbeže nebo prasat. Emise z chovu převážně
souvisí s metabolickými procesy ustájených zvířat, za dva základní procesy jsou považovány:

• enzymatický rozklad krmiva v trávicím ústrojí;

• absorpce živin z trávicího ústrojí.

Pokročilé porozumění těmto procesů je odpovědné za vývoj široké škály krmiv a aditiv přizpůso-
bených potřebám zvířat a výrobním cílům.

Úroveň spotřeby se liší dle energetických potřeb jednotlivých zvířat, což zahrnuje požadavky
na údržbu, hodnocení růstu a úroveň výroby. Celkové množství příjmu krmiva je výsledkem trvání
výrobního cyklu, denním příjmem a typem chovného účelu, a také je ovlivněno množstvím vlivů
souvisejících se zvířaty. Data o úrovních spotřeby jsou uvedena v kilogramech na kus na výrobní
cyklus nebo v kilogramech na kilogram produktu (vejce nebo maso). Je obtížné porovnávat odlišná
plemena, využití odlišných výrobních cílů (hmotnost vajec nebo hmotnost zvířat) a výrobní cykly.

V následujících částech je uveden přehled hlášených úrovní příjmu krmiva a výživových po-
žadavků a je-li to možné, jsou uvedeny existující odchylky spolu s faktory, které tuto změnu
zohledňují.

3.2.1.1 Výživa drůbeže

V tabulce 3.2 jsou uvedeny názorné úrovně výživy pro odlišné druhy drůbeže.

Tabulka 3.2: Ukazatele poměru konverze krmiva a spotřeby krmiva pro kategorie drůbeže

Kategorie drůbeže Poměr konverze
krmiva

Rozsah úrovně krmiva
(kg/ks/cyklus)

Množství krmiva
(kg/ap/rok)

Nosnice 2,1–2,8 (1)(2) NA 34–47 (3)
Kuřice NI 5,5–6,6 (3) 15,3–15,7 (4)
Standardní brojleři 1,6–2,2 (1) 2,4–5,7 (5) 16,8–33,0 (1)(5)
Těžcí brojleři 1,8–2,3 (1) 3,9–8,0 (1)(5) 22,6–33,0 (1)(5)
Krocan 2,6–3,1 (1) 50–60 (1) 150 (1)
Krůta 2,3–2,8 (1) 24 (1) 65 (1)
Pekingská kachna 2,45 (3) 5,7–9,0 (1) 37–58 (1)
Kachna Barbarie 2,66–2,82 (6)(7) 7,6–12,9 (6) 37–42
Perličky 2,75–3,37 (7) 4,5–4,7 (3)(6) 17 (7)
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace, NA = nelze použít.
Zdroj:

(1) [500]
(2) Poměr konverze krmiva – kg krmiva na kg vajec.
(3) [43]
(4) Výpočty na základě dat (2009) z [633] (6,3 na 6,46 kg/ks/cyklus).
(5) Výpočty na základě dat z tabulky 1.3 a 19 denní hygienizace.
(6) [280]
(7) [418]
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Účel výživy drůbeže a použitých složek směsí krmiva pro drůbež byl popsán v kapitole 2.2.5.1.
Skladba aminokyselin v krmivu, která je odvozena z aminokyselinového profilu jednotlivých složek
krmiva, musí být co nejblíže ideálnímu aminokyselinovému profilu pro odpovídající druh zvířat.
V tomto „ideálním bílkovinném“ konceptu jsou požadovaná množství aminokyselin vyjádřena
v poměru k množství lysinu obsaženého v krmivu. Zemědělské postupy jsou uvedeny v tabulce 3.3.
Doporučené vyvážení aminokyselin je odvozeno z literatury, ale hodnocení výsledného množství
proteinů a lysinu je odvozeno z pozorování na farmách v rámci Evropy. Příklady aplikovaných
komerčních krmných programů jsou uvedeny v příloze 9.2.1.

Tabulka 3.3: Hodnocení množství bílkovin, lysinu a rozsahu vyváženosti aminokyselin

Brojleři Nosnice Krůty
(střední hmotnost)

Množství energie (MJ/kg),ME základ
Fáze 1 12,5–13,5 11,6–12,1 11,0–12,5
Fáze 2 12,5–13,5 11,4 11,0–12,5
Fáze 3 12,5–13,5 11,0–11,4 11,5–12,5
Fáze 4 NI NI 11,5–13,5
Fáze 5 NI NI NI
Množství bílkovin (CP = N · 6, 25), celkový obsah (% krmiva)
% krmiva, fáze 1 20,0–24,0 15,4–20,0 25,0–30,0
% krmiva, fáze 2 18,0–22,0 15,5–19,0 22,0–28,0
% krmiva, fáze 3 17,0–21,0 15,0–17,0 19,0–26,0
% krmiva, fáze 4 NI 15,0–17,0 18,0–24,0
% krmiva, fáze 5 NI 13,0–16,0 15,0–22,0
Množství lysinu, celkový obsah (% krmiva)
% krmiva, fáze 1 1,1–1,5 NI 1,8–1,5
% krmiva, fáze 2 1,0–1,3 NI 1,6–1,3
% krmiva, fáze 3 0,9–1,2 NI 1,4–1,1
% krmiva, fáze 4 NI NI 1,2–0,9
% krmiva, fáze 5 NI NI 1,0–0,8
mg/den NI 850–900 NI
Doporučené vyvážení aminokyselin, v procentech množství lysinu
Threonin : lysin 63–73 66–73 55–68
Methionin+cystin : lysin 70–75 81–88 59–75
Tryptofan : lysin 14–19 19–23 15–18
Valin : lysin 75–81 86–102 72–80
Isoleucin : lysin 63–73 79–94 65–75
Arginin : lysin 105–125 101–130 96–110
Poznámka: ME = metabolizovatelná energie; CP = dusíkaté látky;
NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [280, 294, 327, 500, 506]
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Rozsahy množství vápníku a fosforu obsaženého v krmivu jsou uvedeny v tabulce 3.4.

Tabulka 3.4: Množství vápníku a fosforu obsažené v komerčních krmivech pro drůbež

Složka (% krmiva) Kuřice Nosnice Brojleři Krůty Kachny

Ca 0,90–2,25 2,00–4,40 0,65–1,20 0,65–1,40 0,70–1,20
P 0,40–0,76 0,354-0,550 0,32–0,78 0,45–0,90 0,60–0,85
Poznámka: Strava založená na vícefázovém krmení.
Zdroj: [280], Příloha 9.2.1

3.2.1.2 Výživa prasat

Krmné strategie a sestava krmiv v chovu prasat se liší dle faktorů jako je živá hmotnost a fáze
(re)produkce. Rozdílné je krmení mladých prasnic, prasnic k připuštění, březích a kojících prasnic
a také selat, odstávčat a prasat na výkrm. Množství krmiva je vyjádřeno v kilogramech na den
a potřebným energetickým obsahem na kilogram krmiva. K dispozici je velké množství tabulek
a údajů o různých krmných strategiích. Následující tabulky v této části představují pouze rozsah
uvedených množství používaných v Evropě, v některých případech lze také použít vyšší nebo
nižší množství živin. Konečný příjem závisí na spotřebovaném množství a na koncentraci živin,
a proto se pro různá krmiva doporučují minimální množství, aby splňovaly požadavky vzhledem
k průměrnému dennímu příjmu prasat.

Skladba aminokyselin v krmivu musí být co nejblíže ideálnímu aminokyselinovému profilu.
Součet podílů aminokyselin každé suroviny použité k výrobě krmiva je porovnáván s ideálním bíl-
kovinným profilem. Prvotní překážkou pro obsah aminokyselin v tomto „ideálním bílkovinném“
konceptu je obsah lysinu, jelikož potřebnémnožství aminokyselin je vyjádřeno k poměrnémumnož-
ství lysinu. Zemědělské postupy jsou uvedeny v tabulce 3.5 (prasnice) a v tabulce 3.7 (odstávčata
a prasata na výkrm). Doporučené vyvážení aminokyselin je odvozeno z literatury, ale hodnocení
výsledného množství bílkovin a lysinu je odvozeno z pozorování na farmách v rámci evropské
úrovně. Příklady aplikovaných komerčních krmných programů jsou uvedeny v příloze 9.2.2.

Kojící prasnice většinou potřebují větší množství živin než březí prasnice kvůli tvorbě mléka;
v krmných dávkách jsou zejména dusíkaté látky a lysin potřebné ve vyšších koncentracích. S blíží-
cím se porodem rostou energetické požadavky. Po porodu vzrůstají energetické požadavky v závis-
losti na velikosti vrhu stejně jako na laktaci. K zabránění ztráty kondice a pomoci organismu zvířete
ke zotavení zůstávají energetické hodnoty mezi odstavem a prvním pářením vysoké. Po páření může
být energetický obsah krmiva snížen. Pro březí prasnice jsou v zimě energetické hodnoty zvýšeny.
Množství krmiva, které je během chovu podáváno prasnicím, zahrnuje období suchého krmení
a záleží na energetickém příjmu, se pohybuje kolem 1 200–1 400 kg za rok. Průměrné výživové
hodnoty pro prasnice jsou uvedeny v tabulce 3.5.
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Tabulka 3.5: Hodnocení množství bílkovin, lysinu a rozsahu vyváženosti aminokyselin pro prasnice (jedna
fáze pro každý fyziologický stupeň)

Kojící prasnice Březí prasnice

Množství energie (MJ/kg), ME základ 12,5–13,5 12,0—13,0
Množství bílkovin (CP = N · 6, 25), celkový obsah
(% krmiva)

16,0–18,0 13,0–16,0

Množství lysinu, celkový obsah (% krmiva) 1,00–1,15 0,70–1,70
Doporučené vyvážení aminokyselin, v procentech množství lysinu
Threonin : lysin 65–72 71–84
Methionin+cystin : lysin 53–60 54–67
Tryptofan : lysin 18–24 16–21
Valin : lysin 69–100 65–107
Isoleucin : lysin 53–70 47–86
Arginin : lysin 67–70 NA
Poznámka: ME = metabolizovatelná energie; CP = dusíkaté látky; NA = nelze použít.
Zdroj: [433, 506]

Rozsah množství vápníku a fosforu obsaženého v krmivu pro prasnice je uveden v tabulce 3.6.

Tabulka 3.6: Množství vápníku a fosforu obsažené v komerčních krmivech pro prasnice

Prasnice
k připuštění a březí

Kojící prasnice

Krmivo (kg/ks/den) (1) 2,20–2,70 5,00–8,00
Vápník (% krmiva) 0,55–0,90 0,55–0,95
Celkový fosfor (% krmiva) 0,40–0,75 0,50–0,75
(1) Průměrný rozsah
Poznámka: Strava založená na vícefázovém krmení.
Zdroj: [329, 624], Příloha 9.2

Požadavky na aminokyseliny se u kanců zvyšují se zvyšující s tělesnou hmotností. Nevyhnutelně
vyšší je tedy i příjem dusíkatých látek, což zvyšuje vylučování dusíku [624].

Krmné dávky pro prasata na výkrm jsou stanoveny dle jejich tělesné hmotnosti, příjem krmiva
se zvyšuje se zvyšující se hmotností. Ke konci výkrmu (posledních 20–30 kg) se snižuje množství
bílkovin, ale množství krmiva zůstává stejné.

Celkové množství krmiva během růstu a výkrmu závisí na plemeni, poměru konverze krmiva,
denním růstu, délce výkrmu a konečné tělesné hmotnosti. Pro růst prasat z hmotnosti 25 kg až
do 110 kg je spotřebováno přibližně 260 kg krmiva. Je zřejmé, že množství živin v krmivu je
nejdůležitější a musí splňovat požadavky denního růstu či výkrmu. Různé zdroje uvádějí, že pro
každou hmotnostní kategorii lze určit průměrné požadavky, jenž jsou shrnuté v tabulce 3.7. Výkrm
se stále více pohybuje v rozmezí mezi 30 kg a konečnou tělesnou hmotností a je rozděleno do dvou
až tří fází výkrmu. Konec první růstové fáze se pohybuje v rozmezí mezi 45 kg a 60 kg živé
hmotnosti a druhé fázi mezi 80 kg až 110 kg. Je-li v období mezi 30 kg a 110 kg podáván pouze
jeden druh krmiva, je jeho obsah roven průměru obsahu dvoufázového krmiva.
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Tabulka 3.7: Hodnocení množství bílkovin, lysinu a rozsahu rovnováhy aminokyselin pro prasata (jedna
fáze pro každý hlavní stupeň růstu)

Množství energie (MJ/kg), ME základ

Fáze 1 (odstávčata) 12,5-13,5
Fáze 2 (selata) 12,5–13,5
Fáze 3 (prasata na výkrm) 12,5–13,5
Množství bílkovin (CP = N · 6, 25), celkový obsah
% krmiva, fáze 1 21–17
% krmiva, fáze 2 18–14
% krmiva, fáze 3 17–13
Množství lysinu, celkový obsah
% krmiva, fáze 1 1,30–1,10
% krmiva, fáze 2 1,10–1,00
% krmiva, fáze 3 1,00–0,90
Doporučené vyvážení aminokyselin, v procentech množství lysinu
Threonin : lysin 60–72
Methionin+cystin : lysin 50–64
Tryptofan : lysin 18–20 (prasata na výkrm)

18–22 (odstávčata) (1)
Valin : lysin 68–75
Isoleucin : lysin 50–60
Arginin : lysin 18–45
(1) [663]
Poznámka: ME = metabolizovatelná energie; CP = dusíkaté látky.
Zdroj: [506]

Standardní množství vápníku a rozložitelného fosforu v krmivu pro prasnice, odstávčata a prasat
na výkrm (předvýkrm/výkrm) jsou uvedena v tabulce 3.8.

Tabulka 3.8: Standardní množství vápníku a rozložitelného fosforu v krmivu pro prasata, v celkovém
množství na kilogram krmiva

Prasnice Odstávčata Prasata na výkrm

Parametr Březí Kojící 6–9 kg 9–20 kg 20–30 kg 30–45 kg 45–105 kg
Vápník (g/kg) 6,9–7,5 8,4–9,0 8,3–9,0 9,9–10,5 9,9–10,5 8,0–8,6 7,5–8,1
Fosfor+přídavek
fytázy (g/kg) 6,4–7,0 7,9–8,5 7,7–8,3 9,3–9,9 9,3–9,9 7,5–8,1 7,0–7,6

Rozložitelný
fosfor (g/kg) 2,0–2,2 2,8–3,0 3,9–4,1 3,7–3,9 3,4–3,6 2,8–3,0 2,6-2,8

ME (MJ/kg) 12,6 13,3 14,4 14,1 14,1 13,4 13,4
Zdroj: [624]

Další příklady jsou uvedeny v tabulce 3.9 pro prasata na výkrm v Itálii, kde je rozdělují na těžká
a konvenční. Obecně je krmení ad libitum pro lehká prasata, která jsou schopna silného svalového
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vývoje, ale hodnocené pro těžká prasata, která mají při vyšší hmotnosti značný sklon k hromadění
tuku. To mění složení krmiva. Například může být využita syrovátka (5–6 % sušiny) pro těžká
prasata, 13–15 litrů syrovátky může nahradit 1 kg suchého krmiva. Množství syrovátky je možné
zvyšovat od 3–4 litrů na kus za den při hmotnosti 30 kg až do maximálního množství 10–12 litrů
na kus za den při hmotnosti vyšší než 130 kg (vyšší množství může mít negativní vliv na využití,
tj. poměr konverze krmiva celkové denní dávky).

Tabulka 3.9: Příklad dávky používaného pro konvenční a těžká zvířata v Itálii

Těžká prasata

Živá hmotnost (kg) Do 25 30 50 75 100 125 150+
Krmivo (88 % DM)
(kg/den) Ad libitum 1,2–1,5 1,5–2,0 2,0–2,5 2,5–3,0 2,7–3,2 3,0–3,4

Konvenční prasata

Krmivo (88 % DM)
(kg/den) Ad libitum 1,5 2,2 2,8 3,1

NAStravitelná energie
(MJ/kg) 13,8 13,4 13,4 13,4 13,4

Lysin (%) 1,20 0,95 0,90 0,85 0,80
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [391]

Ve výkrmu těžkých prasat v Itálii se rozlišují různé rozsahy hmotnosti s přidruženým množstvím
živin (uvedeno v tabulce 3.10)

Tabulka 3.10: Průměrné množství živin použití pro výkrm prasat v Itálii pro rozdílné hmotnostní intervaly
(v % syrového krmiva)

Výživový parametr
Prasata

(35–90 kg) (90–140 kg) (140–160 kg)

Dusíkaté látky (CP %) 15–17 14–16 13
Tuk 4–5 < 5 < 4
Hrubá vláknina < 4,5–6,0 < 4,5 < 4
Lysin celkem 0,75–0,90 0,65–0,75 0,60–0,70
Methionin + cystin celkem 0,45–0,58 0,42–0,50 0,36–0,40
Threonin celkem 0,42–0,63 0,50 0,40
Tryptofan celkem 0,15 0,15 0,10–0,12
Vápník 0,75–0,90 0,75–0,90 0,65–0,80
Fosfor celkem 0,62–0,70 0,50–0,70 0,48–0,50
Stravitelná energie (MJ/kg) > 13 > 13 > 13
Zdroj: [391]
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3.2.2 Spotřeba vody

Celková spotřeba vody nezahrnuje pouze vodu spotřebovanou pro napájení zvířat, ale také vodu
použitou k čištění stájí, vybavení a hospodářských ploch, vodu použitou pro účely chlazení a vodu
využitou technikami na čištění vzduchu. Voda využitá na čištění částečně ovlivňuje množství
odpadních vod vyprodukovaných v rámci hospodářství. Po každém chovném cyklu jsou stáje
kompletně vyčištěny a vydezinfikovány. Délka doby tohoto čistícího cyklu se pohybuje od 1 dne
do 2 (Finsko, Velká Británie) nebo i 3 týdnů (Irsko).

3.2.2.1 Spotřeba vody v chovech drůbeže

3.2.2.1.1 Spotřeba vody pro napájení

V oblasti chovu drůbeže je voda potřebná pro uspokojení fyziologických potřeb jednotlivých kusů.
Příjem vody závisí na mnoha faktorech, jako je živočišný druh a stáří, fyziologický stav zvířat
(zdraví), teplota vody a okolí, skladba krmiva a použitý napájecí systém.

Se vzrůstající teplotou okolí se minimální příjem vody brojlery zvyšuje geometrickou řadou.
Vyšší procento podestýlky také zvyšuje denní spotřebu u nosnic. Ohledně napájecích systémů
vykazují kapátkové napáječky nižší spotřebu vody než kloboukové napáječky, protože dochází
k menšímu rozlévání vody drůbeží. Obecně vzato, spotřeba vody pro napájení je přibližně dvojná-
sobná než spotřeba krmiva. Poměr vody a krmiva se pohybuje mezi 1,6 (drůbež s nižší hodnotou
růstu) a 2,2 (drůbež s vyšší hodnotou růstu). Průměrná spotřeba vody je uvedena v tabulce 3.11.
Poměr vody ke krmivu je udán pro brojlery, nosnice, krůty a kachny.

Tabulka 3.11: Spotřeba vody vybraných druhů drůbeže za cyklus a rok

Kategorie drůbeže
Průměrný poměr
vody ke krmivu

Spotřeba vody
za cyklus

Spotřeba vody
za rok

(l/kg) (l/ks/cyklus) (l/ap/rok)

Nosnice 1,8–2,0 10 73–120
(produkce vajec)

Brojleři 1,7–1,9 4,5–11,0 30,0–70,0
Krůty 1,8–2,2 45,0–100,0 117,0–150,0
Kachny 3,5–6,0 30,0–46,0 195,0–300,0
Zdroj: [24, 44, 358, 391, 500]

3.2.2.1.2 Využití vody k čištění stájí

Odpadní voda je primárně výsledkem čištění stájí. Všechna voda rozlitá při napájení bývá obvykle
odstraněna jako součást hnoje. Farmy produkující vlhký hnůj (nesušený v drůbežárně) mohou
odpadní vodu ukládat do zařízení určeného pro skladování hnoje. Na farmách produkujících suchý
hnůj je odpadní voda skladována zvlášť (např. v nádržích). Tabulka 3.12 ukazuje odhadované
množství vody užité pro čištění různých ustájení drůbeže.
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Tabulka 3.12: Odhadované množství vody užité pro čištění ustájení drůbeže

Kategorie drůbeže
Využití Počet cyklů za rok Využití za rok

(m3 na úklid m2) (m3 na úklid m2/rok)

Nosnice (obohacené klece) 0,010 1 0,010
Nosnice (hluboká podestýlka) 0,030–0,060 (1) 1 0,030–0,060 (1)
Brojleři 0,005–0,008 (1) 6 0,030–0,048 (1)

0,085-0,105 (2)
Krůty 0,009–0,010 (1) 2–3 0,018–0,030 (1)

0,02 (2) 0,040–0,060 (2)
Kachny (Pekingské) 0,005–0,050 (2) 8,6 0,040–0,430 (2)
Kachny (Barbarie) 0,064 (1) 3,5 0,215 (1)
(1) Data se vztahují na chov drůbeže ve Francii.
(2) Data se vztahují na chov drůbeže ve Velké Británii.
Zdroj: [500, 624]

Objem vody použitý pro účely čištění je proměnlivý a závisí na použité technice a tlaku vody
vysokotlakého čističe. Rovněž použití horké vody nebo páry místo studené vody sníží objem
použité vody.

U nosnic se použití vody k čištění liší podle systému ustájení. Čištění se provádí po každém
12–15 měsíčním cyklu. U nosnic chovaných v obohacených klecích je zapotřebí méně čisticí vody
než u nosnic chovaných na hluboké podestýlce. Čištění systémů ustájení, kde jsou nosnice chovány
na hluboké podestýlce, se liší podle oblasti pokryté rošty. Čím větší je plocha roštů, tím větší je
objem spotřebované vody. Požadavky na vodu pro čištění v chovech s klecovým systémem ustájení
ve Francii se uvádí 4m3/1 000 slepic [358].

Množství vody použité pro čištění v chovech brojlerů se velice liší. Ve Francii se pro čištění
systémů pro ustájení brojlerů s podlahovou plochou 1 200m2 udává spotřeba vody 5,5m3 na chovný
cyklus v budovách s udusanou podlahou a 10m3 v budovách s betonovou podlahou. V chovu krůt
pro čištění stejných povrchů podlahy je třeba kolem 11–13 m3 vody [358].

3.2.2.1.3 Voda užitá pro účely ochlazování

Spotřeba vody spojená s ochlazováním v chovech drůbeže pomocí mlžících nebo rozprašovacích
systému závisí na klimatických podmínkách a vztahuje se pouze na omezenou dobu v průběhu
roku. Jeden litr vody, který se vypaří při teplotě 25 °C absorbuje 678 Wh z životního prostředí.

Na ochlazování stájí o podlahové ploše 1 000 m2 mlžením 10 hodin denně po 30 dní je
třeba 100m3 vody. S využitím rozprašovacích systému při stejných podmínkách je třeba 190m3

vody [354]. Další informace jsou dostupné v kapitole 4.8.3.

3.2.2.2 Spotřeba vody v chovech prasat

3.2.2.2.1 Spotřeba vody pro napájení

Spotřebu vody pro napájení zvířat lze rozdělit na čtyři typy:

• vodu nezbytnou pro udržení homeostáze a splnění růstových požadavků;

• vodu spotřebovanou zvířaty nad rámec nutné potřeby;

• vodu vyplýtvanou při napájení v důsledku nesprávné struktury distribučního systému;
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• vodu používanou zvířaty k uspokojení potřeb chování, jako je například rozlití vody bě-
hem typického chování generovaného nedostatkem jiných „herních“ předmětů, než je pitný
systém.

Spotřeba vody pro napájení zvířat je vyjádřena v litrech na kg krmiva a závisí na stáří zvířat, živé
hmotnosti, zdravotním stavu, stádiu produkce, klimatických podmínkách, krmivu a jeho skladbě.

Spotřeba vody u prasat na výkrm na kg krmiva s věkem klesá, ale protože mají zvířata vyšší
příjem krmiva se zvyšující se živou hmotností ke konci dokončovacího období, je absolutní denní
příjem vody vyšší.

U prasnic je spotřeba vody důležitá pro udržení homeostázy a pro produkci selat nebo mléka.
Tak vysoké úrovně požití vody mají také pozitivní vliv na přijímací kapacitu zvířete během fáze
sání a na udržení zdraví urogenitálních orgánů během těhotenství. Celkové požadavky na vodu se
mohou lišit v různých systémech a regionech.

Tabulka 3.13 ukazuje průměrnou spotřebu vody pro odlišné kategorie prasat a chovné stupně
ve Španělsku.

Tabulka 3.13: Průměrné požadavky na vodu prasat v chovech ve Španělsku s ohledem na kategorii prasat

Kategorie prasat Spotřeba vody
(l/ap/den)

Prasnice (v chovech prasat na výkrm) (1) 60–73
Kojící prasnice se selaty do 6 kg 14–17
Kojící prasnice se selaty do 20 kg 21–26
Prasničky 10–13
Odstávčata od 6 do 20 kg 2,7–3,3
Předvýkrm od 20 do 50 kg 5,4–6,6
Prasata na výkrm od 50 do 100 kg 11–14
Prasata na výkrm od 20 do 100 kg 7–9
Kanci 15–18
(1) Zahrnuje veškeré potomky prasnice až do konce výkrmového období.
Zdroj: [431]

V Dánsku se ročně spotřebuje zhruba 800 kg suchého krmiva/ap. S tímto množstvím je spotřeba
vody pro napájení 2,5–3,0 litru vody na kg krmiva. Celkem je roční spotřeba pitné vody 2 000 l/ap
až 2 400 l/ap [500].

Ve Velké Británii se uvádí požadavek na vodu pro napájení kojících prasnic 20–30 l/den a pro
březí prasnice 10–20 l/den [624].

Spotřeba vody se po odstavu lineárně zvyšuje s tělesnou hmotností, jak je znázorněno na ob-
rázku 3.1 [358]. Zvířata spotřebují na počátku 0,8 l denně (7 kg živé hmotnosti) a na konci odstavu
dosáhnou spotřeby 4–5 l (27 kg živé hmotnosti). Spotřeba vody roste lineárně rychlostí asi 0,16 l
vody na kg živé hmotnosti.
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Obrázek 3.1: Vývoj spotřeby vody se živou hmotností selat po odstavu

Zvýšená spotřeba vody při vyšších vnitřních teplotách je způsobena potřebami termoregulace.
U prasat na výkrm se poměr příjmu vody k příjmu krmiva zvyšuje při teplotách mezi 20 °C a 24 °C
téměř o 3 a na více než 4 při teplotě 28 °C. Vyšší spotřeba vody se také očekává při vyšších
teplotách, a to díky snaze zvířat se ochladit [359].

Měření v chovech ve Francii ukázala, že ve fázi výkrmu se denní příjem vody zvyšuje o 0,063 l
na kg živé hmotnosti při teplotě 20–24 °C (tj. Spotřeba vody (l/d) = 0,063 · hmotnost (kg) + 2,564)
a 0,10 l/kg živé hmotnosti při vnitřní teplotě 28 °C (tj. Spotřeba vody (l/d) = 0,101 · hmotnost (kg)
+ 2,564). V případě kojících prasnic se při vyšších teplotách nezvyšuje příjem vody, ale příjem
krmiva [359].

Obecně se produkce hnoje zvyšuje, ale se současným snížením procenta sušiny v důsledku
zvýšeného příjmu vody (tabulka 3.14). Tento vzorec je podobný u prasat, kojících prasnic (včetně
vrhu) a zaprahlých prasnic s vodou včetně jiných tekutin, jako je syrovátka, odstředěné mléko
a silážní odpadní voda.

Tabulka 3.14: Příklad účinku poměru vody a krmiva na produkci a obsah sušiny v hnoji u prasat na výkrm

Poměr vody
ke krmivu

Dávka krmiva Produkce hnoje Obsah sušiny
(kg/ks/den) (m3/ap/rok) (%)

1,9:1 2,03 0,88 13,5
2,0:1 2,03 0,95 12,2
2,2:1 2,03 1,09 10,3
2,4:1 2,03 1,23 8,9
2,6:1 2,03 1,38 7,8

Zdroj: [44]

Rozlití vody a tvorba kejdy jsou ovlivněny typem napájecího systému a rychlostí dodávky vody.
V tabulce 3.15 je vidět, že dvojnásobné zvýšení rychlosti přívodu vody do ventilových napáječek
vede ke zvýšení objemu produkované kejdy 1,5× a současně snížení obsahu sušiny v kejdě.
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Tabulka 3.15: Vliv dodávek vody pomocí ventilových napáječek na produkci hnoje a obsah sušiny v kejdě
v chovu prasat na výkrm

Dodávka vody Produkce hnoje Obsah sušiny
(l/ks/h) (m3/ap/rok) (%)

0,4 1,31 9,3
0,5 1,45 8,1
0,6 1,60 7,2
0,7 1,81 6,1
0,8 2,01 5,2

Zdroj: [44]

V případě omezeného přístupu ke krmivu se uvádí, že se spotřeba pitné vody zvyšuje, protože
prasata tímto způsobem uspokojují pocit hladu; toto další množství bude vylučovánomočí a zvyšuje
tvorbu kejdy. Dalšími nutričními faktory, které zvyšují spotřebu vody, jsou obsah dusíkatých látek
v krmivu a také množství sodíku a draslíku [359].

3.2.2.2.2 Využití vody k čištění stájí

Objem odpadní vody produkované v chovech prasat přímo souvisí s množstvím použité vody
na čištění stájí. Spotřeba vody chovech prasat je ovlivněna nejen použitou technikou čištění, ale
také systémem ustájení, protože při mytí podlah za účelem odstranění kejdy je potřeba mnoho
vody. Například čím větší je roštová podlaha, tím nižší je spotřeba vody. V tabulce 3.16 jsou
uvedeny údaje, které byly naměřeny v různých typech zemědělských podniků nebo při použití
různých podlahových systémů, ale velké rozdíly jsou také pozorovány v závislosti na použití
vysokotlakého čištění a saponátů k namočení povrchu. Rozdíly mezi použitými podlahovými
systémy proto nemohou samy o sobě vysvětlit úroveň a rozdíly mezi různými chovy.

Tabulka 3.16: Odhadovaná průměrná spotřeba vody pro čištění ustájení prasat v Dánsku

Kategorie
prasat

Systém ustájení
(zacházení s kejdou)

Spotřeba Spotřeba (1)
(l/ks/cyklus) (l/ap/rok)

Kojící prasnice
Kotce, plně roštová podlaha NI 340
Kotce, částečně roštová podlaha NI 340

Odstávčata
(7–30 kg)

Plně roštová podlaha 15 87
Odtoková podlaha se štěrbinovými žlábky (50/50) 20 116
Částečně roštová podlaha 20 116

Prasata
na výkrm
(30–100 kg)

Částečně roštová podlaha (50–75 % plné podlahy) 25 100
Částečně roštová podlaha (25–50 % plné podlahy) 25 100
Plná podlaha 30 120
Odtoková podlaha se štěrbinovými žlábky (33/67) 25 100

(1) Spotřeba se uvádí pro průměrnou dobu produkce 90 dní u výkrmových prasat a 63 dnů
u odstávčat v Dánsku.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [437]
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Byly pozorovány rozdíly ve snadnosti čištění, ale nebyly měřeny ve vztahu ke stěně a pevných
povrchovým materiálům. Ve srovnání s betonovými podlahami je však při čištění udusaných
podlah hlášena snížená spotřeba vody. To by tedy mohlo představovat potenciální prostředek pro
snížení spotřeby vody.

3.2.2.2.3 Voda použitá pro účely ochlazování

Spotřeba vody spojená s ochlazováním v chovech prasat pomocí mlžících nebo rozprašovacích
systému závisí na klimatických podmínkách a vztahuje se pouze na omezenou dobu v průběhu
roku. Jeden litr vody, který se vypaří při teplotě 25 °C absorbuje 678 Wh z životního prostředí.
Další informace jsou dostupné v kapitole 4.8.3.

3.2.2.2.4 Voda použitá v systémech na čištění vzduchu

Systémy pro čištění vzduchu, jako jsou biofiltry, vodní pračky, chemické pračky a vícestupňové
systémy, spotřebovávají značné množství vody. Upravený vzduch opouští tyto systémy při vlhkosti
vyšší než 95%. Spotřeba vody je dána funkcí zahrnující rychlost proudění vzduchu, vlhkost a okolní
teplotu. To znamená, že je v těchto systémech v létě spotřebováno více vody než v zimě. V průměru
se při použití některého z těchto systémů čištění vzduchu uvádí spotřeba vody od 5 do 7 litrů
na 1 000 m3 vyčištěného odpadního vzduchu za rok. Další informace týkající se systémů pro čištění
vzduchu jsou k dispozici v kapitole 4.9.

3.2.3 Spotřeba energie

Vyčíslení spotřeby energií v chovech hospodářských zvířat je složitým závazkem pro všechny pro-
dukční systémy, protože jejich organizace a systémy nejsou homogenní. Kromě toho se technologie
používané ve výrobním systému, na nichž závisí spotřeba energie, do značné míry liší v závislosti
na strukturálních a výrobních charakteristikách chovů. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje
spotřebu energie, jsou klimatické podmínky [506]. Hlavní opatření uplatňovaná v systémech ustá-
jení drůbeže a prasat pro snižování spotřeby energie spočívají v řízení ohřívačů pro chov mláďat,
izolaci budov, regulaci ventilace a umělých osvětlovacích systémů [264].

Uvedená spotřeba energií v chovech drůbeže a prasat a jejich hlavních činnostech je uvedena
v následujících kapitolách.

3.2.3.1 Chovy drůbeže

V chovech nosnic není umělé vytápění běžně používáno, kvůli potřebě nižší teploty u drůbeže
a relativně vysoké hustotě osazení. Činnosti v chovech drůbeže vyžadující energii jsou:

• ohřev vody v zimě;

• distribuce krmiva;

• ventilace ustájení;

• osvětlení, které vyžaduje velké množství energie v rámci požadavku na umělé udržení stálé
doby vysoké úrovně světla během roku vedoucí ke zvýšení produkce vajec během období,
kdy jsou dny kratší;

• sběr a třídění vajec: spotřeba energie se pohybuje kolem 1 kWh na 50–60 m dopravníkového
pásu;

• činnost třídících a balících zařízení.
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V chovech masné drůbeže je hlavní spotřeba energie spojena s následujícími oblastmi:

• ohřev v počáteční fázi cyklu, který se provádí pomocí ohřívačů horkého vzduchu (např.
ve Francii představuje asi 80 % spotřeby);

• ventilace prostorů ustájení, která se mění mezi zimním a letním obdobím od 2 000 m3/h
do 12 000 m3/h na 1 000 ks (např. kapacita instalovaného ventilačního systému se ve Francii
pohybuje kolem 5m3/h na kg živé hmotnosti);

• osvětlení, které je rozhodující jak pro welfare zvířat, tak pro výkon produkce;

• energie použitá při distribuci a občasně i přípravě krmiva.

Sezónní proměnlivost spotřeby energie v průběhu roku souvisí především s typemchovu a použitých
systémů. V chovech brojlerů je spotřeba elektrické energie maximální v létě (ventilace) a nejvyšší
spotřeba tepla (vytápění) je v zimě. V chovech nosnic, které se v zimě nevytápí, je maximum
spotřeby (elektrické) energie v létě vlivem zvýšení míry ventilace [391].

Kromě ročních trendů je denní vývoj spotřeby elektrické energie také velmi proměnlivý a vzta-
huje se k typu technických systémů používaných v chovu. Často existují dvě denní maxima spotřeby
odpovídající času distribuce krmiva. V chovech drůbeže jsou hlavními zdroji energie propan a elek-
trická energie. Kromě elektrické energie a propanu se také používá k pohonu motorů a generátorů
traktorů topný olej.

Propan se široce používá pro vytápění chovů brojlerů a například ve Francii představuje při-
bližně 2 % výrobních nákladů na produkci. V chovech brojlerů je vytápění plynem velmi důležité
nejen pro zajištění vysokých teplot okolí požadovaných při naskladnění drůbeže (32 °C u kuřat
a 34 °C u krůt v první den chovu) během prvních dnů chovu, ale také kvůli velkému povrchu
a objemu vzduchu, který proudí stájovými prostory. Požadovaný instalovaný topný výkon odpo-
vídá přibližně 85–100 W/m2 [341]. Údaje týkající se průměrné spotřeby plynu v drůbežárnách
ve Francii jsou uvedeny v tabulce 3.17.

Tabulka 3.17: Průměrná roční spotřeba plynu uváděná pro chovy drůbeže ve Francii

Kategorie drůbeže
Průměrná roční spotřeba plynu (1)

(kg plynu/m2) (kWh/m2) (kWh/kg
vyprodukovaného masa)

Standardní brojleři 6,8 (4,7–8,2) 93,8 (64,9–113,2) 0,38 (0,34–0,48)
Těžcí brojleři 6,7 (4,2–8,0) 92,5 (58,0–110,4) 0,35 (0,30–0,43)
Krůty 6,9 (5,9–8,2) 95,2 (81,4–113,2) 0,56 (0,50–0,58)
Kachny (Barbarie) 7,3 (6,0–8,0) 100,7 (82,8–110,4) 0,57 (0,47–0,58)
Perličky 7,5 (7,1–8,0) 103,5 (98,1–110,0) 1,12 (1,06–1,19)
Plemenná drůbež
pro brojlery 0,08 1,1 NA

Kuřice 3,45 47,6 NA
(1) Rozsah uvedený pro každý druh drůbeže se vztahuje k odlišnému ustájení, vytápění a ventilačním
systémům.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [342]
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Průměrná spotřeba propanu uváděná pro chov brojlerů ve Velké Británii je přibližně 15 kg/m2,
což odpovídá podílu zhruba 6,5–8,0 % z výrobních nákladů. Pro chov krůt je uváděna průměrná
spotřeba energie 77,2 kWh/m2, což odpovídá přibližně 3,4 % celkových výrobních nákladů. Stejně
jako u plynu, se spotřeba elektrické energie značně liší podle typu chovu z důvodu rozdílné potřeby
energie pro ventilaci a vytápění budov. Údaje o průměrné spotřebě elektrické energie v chovech
drůbeže ve Francii jsou uvedeny v tabulce 3.18.

Tabulka 3.18: Průměrná roční spotřeba elektrické energie chovů drůbeže ve Francii

Kategorie drůbeže
Průměrná roční spotřeba elektrické energie

(kWh/m2) 25 % z nižších udávaných
hodnot (kWh/m2)

25 % z vyšších udávaných
hodnot (kWh/m2)

Standardní brojleři 15,2 9,4 20,3
Krůty 11,7 7,2 13,1
Plemenná drůbež
pro brojlery 18,8 NI NI

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [342]

Uvádí se, že spotřeba elektrické energie pro chov krůt ve Velké Británii odpovídá 2,64 kWh/m2.
Příklady rozdělení hodnot spotřeby elektrické energie jsou uvedeny v tabulce 3.19 pro dva různé
chovy drůbeže umístěné ve Francii, každý o ploše 1 000 m2.

Tabulka 3.19: Rozdělení spotřeby elektrické energie ve dvou chovech drůbeže ve Francii

Charakteristika
chovu

Ventilace Osvětlení Distribuce
krmiva

Napájení Ostatní Roční
spotřeba

(%) (%) (%) (%) (%) (kWh)

Brojleři (1) 48,1 32,5 4,7 8,7 6 21 000
Krůty (2) 18,4 41,4 16,0 10,9 13,3 5 440
(1) Chov s vysokou spotřebou (mechanická ventilace, umělé osvětlení, čerpání vody z vrtu).
(2) Chov s nízkou spotřebou (bez ventilátorů, přírodní osvětlení, připojení vody z vodovodního řadu).
Zdroj: [342]

Tabulka 3.20 uvádí spotřebu energie základních činností v chovech brojlerů a nosnic v Itálii. Denní
spotřeba se může lišit v závislosti na velikosti chovu a vybavení, na opatřeních pro úsporu energie
a na ztrátách způsobených nedostatečnou izolací. Celková spotřeba energie pro chov nosnic je
na základě těchto údajů uváděna v rozmezí 3,5 až 4,5 Wh na kus a den v závislosti na typu chovu.
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Tabulka 3.20: Orientační úrovně denní energetické spotřeby činností v chovech drůbeže v Itálii

Činnost Jednotka
Odhadovaná spotřeba energie
Brojleři Nosnice

Místní vytápění (Wh/ks/den) 13–20 (1) NA
Distribuce krmiva (Wh/ks/den) 0,40–0,60 0,50–0,80
Ventilace (Wh/ks/den) 0,10–0,14 0,13–0,45
Osvětlení (Wh/ks/den) NI 0,15–0,40
Uchovávání vajec (v nutných přípa-
dech)

(Wh/počet vajec/den) NA 0,30–0,35

Sběr vajec dopravníkovým pásem (kWh na 50–60 m) NA 1
Třídění a balení vajec (kWh) NA 1,5
(1) Chov s vysokou spotřebou (mechanická ventilace, umělé osvětlení, čerpání vody z vrtu).
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.
Zdroj: [391]

Orientační spotřeba energie v chovech drůbeže ve Velké Británii je uvedena v tabulce 3.21 [500].

Tabulka 3.21: Orientační spotřeba energie v chovech drůbeže ve Velké Británii

Kategorie
drůbeže Jednotka Živá hmotnost

v prodeji (kg)
Elektrická
energie

Neelektrické
statické
zařízení

Pojízdné
stroje
(palivo)

Brojleři (kWh/ks/rok) 2,2 0,4–0,7 1,10 Stopové
množství

Krůty (kWh/ks/rok) 14 4,2 7,00 Stopové
množství

Kachny (kWh/ks/rok) 3,5 2,6 1,75 Stopové
množství

Husy (kWh/ks/rok) NI Stopové
množství

Stopové
množství

Stopové
množství

Nosnice (kWh/tucet vajec) NA 0,54 0,09 Stopové
množství

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.
Zdroj: [355, 500]

Celková spotřeba energie pro chov krůt ve Francii se uvádí 111 kWh/m2/rok (tj. 6 až 8 kWh/ks nebo
17 kWh/ks/rok), zatímco u brojlerů je uváděna v rozmezí 0,6 až 0,8 kWh/ks [500]. Odhadovaná
spotřeba energie pro chov kuřic a nosnic ve Francii je uvedena v tabulce 3.22.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 167



Úrovně spotřeby

Tabulka 3.22: Odhadovaná spotřeba energie (kWh/ks) pro chov kuřic a nosnic ve Francii

Kategorie
drůbeže

Plyn Elektrická energie
Klecový systém

ustájení
Systém volného

ustájení
Klecový systém

ustájení
Systém volného

ustájení

Kuřice 1,42 1,42 0,45 0,45
Nosnice NA NA 3,15 2,45
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [340]

Naměřené hodnoty spotřeby energie v chovech brojlerů ve Finsku jsou uvedeny v tabulce 3.23.

Tabulka 3.23: Spotřeba energie v chovech brojlerů ve Finsku

Jednotka Elektrická energie Teplo

kWh/turnus 3 800 64 800
kWh/m2/turnus 2,38 40,5
kWh/m2/rok 14,30 243
kWh/ap/rok 0,88 15
Poznámka: Uvedená data jsou platná pro farmy s kapacitou
26 000 kusů, 6 turnusů/rok, 1 600 m2.
Zdroj: [624]

Přibližně 50–70 % tepelných ztrát v chovech drůbeže připadá na střechy, které je proto třeba
dobře izolovat. Ztráty jsou závislé na různých úrovních izolace a venkovní teplotě (viz příklad
v tabulce 4.37).

3.2.3.2 Chovy prasat

Spotřeba energie v chovech prasat souvisí s osvětlením, vytápěním, ventilací a přípravou krmiva.
Elektrická energie je hlavní používanou formou energie, protože pokrývá potřebu vytápění (např.
sálavé elektrické ohřívače) i dalších energeticky náročných činností (např. ventilace, distribuce
krmiva a osvětlení). Topný olej je druhým zdrojem energie, používá se hlavně u generátorů energie
a také k ohřevu vody v kotlích (ve více než 60 % francouzských chovů) [343].

Plyn, jako je propan, se používá výhradně k vytápění. V chladnějších klimatických podmín-
kách v severní Evropě, jako například ve Finsku, je spotřeba paliv významná z důvodu potřeby
dodatečného vytápění.

Například ve Finsku jsou prostory chovu prasat v zimním období vždy vytápěny. K vytápění
se využívají obnovitelné zdroje energie, jenž jsou podporovány investicemi při zřizování chovů.

Zdroje energie jsou využívány v různých podílech v celé Evropě. V Itálii pochází asi 70 %
energie využívané v chovech prasat z topného oleje, zatímco ve Velké Británii pochází více než
57 % energie z elektrické energie. V oblasti mírného podnebí, jako je Francie, je energie nejvíce
využívána v podobě elektrické energie.

Podíl každého zdroje energie a celková průměrná spotřeba energie uváděná ve Francii pro různé
typy chovů prasat jsou uvedeny v tabulce 3.24. Proměnlivost celkové spotřeby energie v chovech
prasat je značná, tedy směrodatná odchylka průměrné spotřeby energie je v chovech prasat na výkrm
328 kWh/ks za rok.
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Tabulka 3.24: Podíl zdrojů energie a celková průměrná spotřeba energie pro různé typy chovů prasat
ve Francii

Typ chovu
El. energie Topný olej Zemní plyn Celková průměrná spotřeba energie

(%) (%) (%) (kWh/prase
na výkrm/rok)

(kWh/prasnice/rok)

Na výkrm 76 21 3 48 983
Chovný (od od-
stavu do porážky) 86 14 0 25 NA

Plemenný 70 30 0 19 (1) 403
(1) Hodnoty vyjádřeny jako kWh/vyprodukované odstávče.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [343, 344]

Rozdělení celkové spotřeby energie uváděné ve Francii pro každou fyziologickou fázi v integrova-
némchovu prasat (kde se provádí odchov od porodu dofinálního výkrmu), je uvedeno v tabulce 3.25.
Podíly energie použité pro každý proces (vytápění, ventilace, osvětlení a napájení) jsou uvedeny
v tabulce 3.26.

Tabulka 3.25: Rozložení spotřeby energie v integrovaném chovu ve Francii pro každou fyziologickou fázi
(průměrné hodnoty pro 15 farem)

Fyziologická fáze Odstávčata Kojící prasnice Prasata na výkrm Březí prasnice Ostatní
Spotřeba energie
(%) 36 22 27 8 7

Zdroj: [344]

Tabulka 3.26: Podíl spotřeby energie na každý spotřební proces v integrovaných chovech ve Francii

Kategorie prasat
Vytápění Ventilace Osvětlení Distribuce krmiva

(%) (%) (%) (%)

Odstávčata 79 15 6 1
Prasata na výkrm 2 90 3 5
Kojící prasnice 81 10 8 1
Zdroj: [344]

Výsledky projektu zaměřeného na průměrnou roční spotřebu energie na LU (1 LU = 500 kg) pro
různé typy farem v Itálii jsou shrnuty v tabulce 3.27.
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Tabulka 3.27: Průměrná roční spotřeba energie dle typu chovu prasat, použitého zdroje energie a dané
činnosti v Itálii

Typ činnosti

Integrovaný chov Chov na výkrm
Elektrická energie Palivo Elektrická energie Palivo
(kWh/rok

(%)
(kWh/rok

(%)
(kWh/rok

(%)
(kWh/rok

(%)
na LU) na LU) na LU) na LU)

Výkrm 61,31 27,3 0 0 20,14 11,6 0 0
Ventilace a vytápění 95,08 42,3 0 0 85,12 49,1 70,84 81,2
Mletí krmiva 14,32 6,4 0 0 27,87 16,1 0 0
Nakládání s hnojem 10,01 4,4 0 0 8,39 4,8 1,35 1,5
Úprava hnoje 10,06 4,5 0 0 6,03 3,5 0 0
Aplikace hnoje 31,08 13,8 52,75 100 19,39 11,2 15,08 17,3
Osvětlení 2,85 1,3 0 0 6,47 3,7 0 0
Celková spotřeba 224,71 100 52,75 100 173,41 100 87,27 100
Poznámka: 1 LU = 500 kg
Zdroj: [669]

Vliv velikosti farmy je také znázorněn pro chovy v Itálii v tabulce 3.28. Čím větší je farma, tím
vyšší je spotřeba energie. Větší spotřeba byla vysvětlena použitím více strojů ve větších podnicích
a s tím související vyšší spotřebou energie (faktor 2.5). Je zajímavé, že tento závěr je v rozporu
se zkušenostmi ve Velké Británii, kde velká stáda mají nižší energetický vstup na kus než stáda
malá [395].

Tabulka 3.28: Průměrná denní spotřeba energie v chovech v Itálii podle jejich kapacity a zdroje energie

Zdroj energie
Odhadovaná spotřeba energie na kapacitu chovu

(kWh/ks/den)
< 500 ks 501–1 000 1 001–3 000 > 3 000

Elektrická energie 0,061 0,098 0,093 0,150
Nafta 0,084 0,107 0,169 0,208
Zemní plyn 0,002 0,012 0,023 0,010
Topný olej 0,048 0,029 0,011 0,049
Zkapalněný plyn 0,042 0,048 0,018 0,026
Celková spotřeba tepelné energie 0,176 0,196 0,221 0,293
Celková spotřeba energie 0,237 0,294 0,314 0,443
Zdroj: [391]

Na vytápění a ventilaci chovů prasat je spotřebováno nejvíce elektrické energie. Průměrná spotřeba
elektrické energie pro různé činnosti v chovech ve Francii je uvedena na obrázku 3.2 [344]; podíl
na ventilaci může být velmi variabilní v závislosti na charakteristikách ventilátorů, řízení ventilace
a na fyziologických stádiích zvířat [344].
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Obrázek 3.2: Členění spotřeby elektrické energie v chovech prasat ve Francii

Ve Velké Británii byla po dobu 1 až 2 let prováděna studie týkající se spotřeby elektrické energie
v chovech prasat využívajících různé techniky. Pozorované výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.29.
Hlavním závěrem této studie bylo, že výběr použitého systémumámenší vliv na spotřebu elektrické
energie než způsob, jakým je systém provozován [432].

Hlavními faktory ovlivňujícími spotřebu elektrické energie pro ventilaci jsou hustota osazení
(tělesné teplo vyzářené prasaty musí být odvětráno) a rozdíl mezi venkovní teplotou a vnitřní
cílovou teplotou. Zatímco venkovní teplota je mimo kontrolu provozovatelů, vnitřní cílová teplota
je proměnná, kterou lze řídit.

Tabulka 3.29: Spotřeba elektrické energie pro různé fáze chovu v chovech prasat ve Velké Británii (údaje
z 11 farem)

Kategorie prasat
Spotřeba elektrické energie (kWh/vyprodukované prase)
Celková Vytápění Ventilace (1) Osvětlení

Kojící prasnice 6,3–11,3 3,9–12,6 0,04–1,43 0,6–0,9
Odstávčata 1,7–10,6 0,1–4,1 0,34–5,39 0,3–0,7
Prasata v předvýkrmu 3,2–11,7 NI 3,59–14,70 0,9–2,6
(1) Nižší hodnoty rozsahu byly uvedeny z chovů vybavených ACNV systémy.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [432]

Osvětlení obecně představuje třetí nejdůležitější podíl na celkové spotřebě elektrické energie v chovu
prasat. Denní světlo bývá považováno za žádoucí, ale v oblastech, kde může být přirozená intenzita
světla velmi variabilní, se místo toho používá umělé osvětlení. Minimální požadavky na osvětlení
jsou stanoveny právními předpisy v oblasti welfare. Energetické požadavky na osvětlení chovu
prasat se proto mohou v různých oblastech v Evropě zcela lišit.

Spotřeba energie pro vytápění závisí na druhu zvířete, klimatu v různých oblastech EU, systému
ustájení, a také na řízení proudění vzduchu ve stájích, zejména s ohledem na minimální ventilaci.
Odporové vytápění v porodnách představuje velkou část celkové spotřeby elektrické energie.

Celková spotřeba energie pro přípravu krmiva se pohybuje od 15 až 22 kWh na tunu vyrobeného
šrotu při využití kladivového šrotovníku s pneumatickým přenosem k mletí obilovin. Peletizace
nebo tvarování krmiva na farmě zdvojnásobí příkon, což vyžaduje asi 20 kWh na tunu. Spotřeba
elektrické energie v důsledku distribuce krmiva je v případě suchého krmení poměrně nízká, ale
v případě mokrého krmení může být významná [432].

Chov prasat na podestýlce je spojen s nižší spotřebou energie, protože nucená ventilace a topení
se běžně používají pouze ve stadiu porodu; topný olej je proto hlavním druhem spotřeby energie
pro provádění činností nastýlání a odklizu podestýlky. Data z Francie uvádí, že průměrná úroveň
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spotřeby energie je 206 kWh na prasnici za rok (10,8 kWh na jedno vyprodukované prase) v inte-
grovaných chovech a 11,1 kWh na prase vyprodukované v chovech na výkrm. Tyto výsledky jsou
spojeny s energií spotřebovanou v důsledku používání podestýlky, aniž by byly zahrnuty jiné formy
spotřeby energie (např. spotřeba elektrické energie) [344].

3.2.4 Další vstupy

3.2.4.1 Stelivo (podestýlka)

Množství použitého steliva závisí na živočišném druhu, systému ustájení a preferencích zemědělců.
Použití podestýlky se obvykle vyjadřuje v kg na kus (za rok). Příklady typického množství pode-
stýlky pro různé kategorie prasat, systémy ustájení a provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 3.30
a tabulce 3.31. Použitámnožství semohou zvýšit jak u nosnic, tak u prasat, pokud předpisy owelfare
a požadavky trhu vyžadují větší využití systémů ustájení založených na podestýlce.

Tabulka 3.30: Typická množství podestýlky použité v systémech ustájení prasat ve Francii

Kategorie prasat Typ podestýlky
Typické množství podestýlky

(kg/ks)

Prasata na výkrm Hluboká podestýlka (sláma) 50–80
Podlaha s podestýlkou (sláma) 30–50
Hluboká podestýlka (60 až 80 cm pilin) 50–60
Hluboká podestýlka (20 cm pilin) 20–40

Prasnice Hluboká podestýlka (sláma) 900
Podlaha s podestýlkou (sláma) 637

Odstávčata Hluboká podestýlka (sláma) 10–15
Zdroj: [262, 263]
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Tabulka 3.31: Typické množství podestýlky používané v systémech ustájení drůbeže a prasat

Druh chovu Systém ustájení Podestýlka
Typické množství
podestýlky
(kg/ks/rok)

Drůbež
Nosnice Hluboká podestýlka po celé stáji

nebo pouze v částech s nebo bez
přístřešku a venkovního výběhu

řezaná sláma, dře-
věné piliny

0,16–0,50

písek 0,075
Hluboká podestýlka s vysoušením po-
mocí nucené ventilace se systémemsvis-
lých potrubí

dřevěné piliny 2,5

Kuřice Hluboká podestýlka řezaná sláma, dře-
věné piliny

2,3

Brojleři Hluboká podestýlka s nebo bez pří-
střešku a venkovního výběhu

řezaná sláma (be-
tonová podlaha)

0,30–0,59

řezaná sláma, dře-
věné piliny (jílo-
vitá podlaha)

1,1–1,9 (1) (⌀ 1,7)

rašelina 0,096
(volný výběh)
1,66
(uzavřené ustájení)

dřevěné piliny 0,067
Kachny Hluboká podestýlka řezaná sláma 7–28
Krůty Hluboká podestýlka řezaná sláma, dře-

věné piliny
2,0–5,8

Prasata
Prasnice Individuální porodní kotce sláma 180

Hluboká podestýlka
pro páření/březost

640

Plochá podlaha 300–450 (⌀ 420)
Individuální kotce s částečně roštovou
podlahou a podtlakovým odstraňová-
ním, pro páření/březost

4

Odstávčata Hluboká podestýlka na plné podlaze sláma 40–60 (⌀ 53)
Boudy s částečně roštovou podlahou 26
Plochá podlaha s výběhem 35

Prasata na výkrm Hluboká podestýlka na plné podlaze sláma 275–400 (⌀ 350)
Plochá podlaha s výběhem 250–300 (⌀ 275)
Částečně roštová podlaha s podtlako-
vým odstraňováním

8,7

(1) Rozsah odvozen z uvedeného použití od 4 do 7 kg na m2 za turnus ve Francii [500], standardní
hustoty 22,8 ks/m2 [418] a 6,15 produkčních cyklů za rok [328].
Zdroj: [49, 60–62, 64–66, 71, 72, 81, 87, 96, 97, 109, 116, 117, 119, 144, 145, 157, 161, 172, 181,
183, 185, 191, 193, 229, 276, 500, 624]
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3.2.4.2 Čistící prostředky

Čisticí prostředek (saponáty) používané s vodou skončí v čistírnách odpadních vod nebo v kejdě.
K čištění stájí se používá celá řada saponátů. O použitých množstvích je k dispozici jen velmi málo
informací. U drůbeže byla uvedena koncentrace jednoho litru dezinfekčního prostředku na m3,
ale u prasat je kvantifikace považována za velmi obtížnou a nebyly uvedeny žádné reprezentativní
údaje. Používání veterinárních hygienických biocidních přípravků je upraveno směrnicí 98/8/ES
o uvádění biocidních přípravků na trh a Nařízením Komise (ES)č. 2032/2003.

3.3 Úrovně vylučování a emisí

Většinu emisí z hlavních činností v jakémkoli chovu drůbeže nebo prasat lze připsat množství,
struktuře a složení hnoje. Z ekologického hlediska je hnůj nejdůležitějším odpadem, se kterým
má být na farmě nakládáno. Tato část proto začíná předložením přehledu charakteristik drůbežího
a prasečího hnoje a poté představením úrovní emisí v zemědělských činnostech, které zahrnují
nakládání s hnojem.

Emise jsou uváděny spíše v rozmezích hodnot než jako průměrné hodnoty. Na vnitrostátní
úrovni se emise budou lišit v různých rozsazích, ale předpokládá se platnost podobných faktorů.

3.3.1 Vyloučení živin a produkce hnoje

Tato část popisuje úrovně vylučování a obsah živin v hnoji. Obecně platí, že druh, množství a složení
hnoje závisí na druhu zvířete, stáří a výkonu zvířat, krmné dávce a použitých technikách ustájení.

Vlastnosti hnoje vyjádřené v obsahu sušiny (DM) (vyjádřeno v %) a koncentrace živin (N, P
atd.) jsou ovlivněny především kvalitou krmiva a účinností, se kterou může zvíře přetvořit krmivo
do produktu (poměr konverze krmiva). Účinnost využití bílkovin závisí na složení stravy a fy-
ziologickém stavu nebo stádiu růstu zvířat. Protože se charakteristika krmiva značně liší, budou
koncentrace živin v čerstvém hnoji vykazovat rozdíly. Opatření použitá ke snížení emisí souvisejí-
cích s hromaděním (v ustájení), skladováním a zpracováním hnoje ovlivní strukturu a složení hnoje
a nakonec budou mít dopad na emise spojené s aplikací na poli.

V členských státech EU jsou k dispozici modely a tabulky, které umožňují odhadnout, jak se
produkce hnoje a obsah živin mění v závislosti na stadiu produkce a složení stravy. Tyto nástroje
mohou být použity k odhadu výstupů dusíku a fosforu aplikací na poli. Rozdílné metody použité
pro posouzení vylučování vedou obecně k různým výpočtům mezi členskými státy EU.

Příklad modelu použitého k odhadu vylučování zvířat, který je uváděn v Belgii, je uveden
v tabulce 4.6. Se znalostí složení krmiva tento model umožňuje identifikaci potenciálních úrovní
vylučování celkovéhoN aP2O5 [506]. Na základě neustálého zlepšování kvality krmiva a konverze
krmiva lze odvodit aktualizace parametrů výpočtu. Konverzní faktor meziP aP2O5 jeP×2, 2915.

Pro předpověď vylučování prasat bylo vyvinuto několik matematických modelů. Například je-
den výpočetní nástroj pro prasata na výkrm je založen na následujícím jednoduchém přístupu [610]:

Přijaté živiny −Uchované živiny = Vyloučené živiny (3.1)
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Výpočet uchování dusíku v tkáních zvířecího těla (Nt) je založen na následující rovnici [611]:

Nt =
exp(−0,9892−0,0145×Libovost%) × EBW (0,7518+0,0044×Libovost%)

6, 25
, (3.2)

kde:

Libovost% = procento libového masa při jateční hmotnosti;
EBW = Empty body weight = Jatečně upravené tělo (0,96 × hmotnost těla).

Pomocí tohoto nástroje lze také vypočíst obsah vyloučeného fosforu, mědi a zinku s přihlédnutím
ke specifickým podmínkám každého chovu (pozorovaný nebo vypočtený příjem krmiva, množ-
ství živin v krmivu, přírůstek hmotnosti, produkční cykly, počáteční a jateční hmotnost zvířat,
jednofázový nebo dvoufázový výkrm).

V rámci studie financované Evropskou unií byla vyvinuta metodika, která má jednotlivým
chovatelům pomáhat při výpočtu koeficientů hnoje pro různé kategorie zvířat, přičemž se bere
v úvahu typ zvířat, strava a postupy řízení [558]. Metodika je dostatečně pružná, aby se přizpůsobila
změnám environmentálních podmínek a zemědělských postupů v EU. Tabulka 3.32 shrnuje rozsahy
vypočtených koeficientů pro vylučování zvířat přizpůsobených různým kategoriím zvířat.

Tabulka 3.32: Výpočet vylučovaného množství dusíku pro různé kategorie zvířat

Kategorie
zvířat

Prasnice
se selaty

Prasata
na výkrm

Nosnice Brojleři Kachny Krůty

(do 25 kg) (25–105 kg) (1,8 kg) (3,3 kg) (13 kg)

Množství vylou-
čeného dusíku
(kg/ap/rok)

21–32 7,50–13,10 0,35–0,82 0,23–0,52 0,41–0,97 0,90–1,68

Zdroj: [558]

3.3.1.1 Úrovně vylučování a charakteristiky drůbežího trusu

Drůbeží trus závisí na systému ustájení a způsobu sběru trusu. Různé druhy drůbeže produkují
hnůj:

• vlhký (čerstvý) trus z chovů nosnic s obsahem sušiny 25–28 %;

• vlhký trus z chovů kachen s obsahem sušiny 0–20 %;

• suchý trus (> 45 % sušiny) z chovů nosnic, kde je v rámci ustájení aplikováno vysoušení
trusu;

• hluboká podestýlka (50–80 % sušiny) z chovů nosnic, brojlerů, krůt a kachen;

S trusem o obsahu sušiny mezi 20% a 45% je obtížné manipulovat, a tak v praxi může být rozředěn
vodou, aby bylo možné trus čerpat jako kejdu. Hluboká podestýlka je trus smíchaný se stelivem,
na kterém jsou zvířata chována. Obsah sušiny je důležitý, s jeho zvyšováním klesají emise NH3.
Výpočty ukázaly, že při rychlém vysoušení trusu k navýšení obsahu sušiny na více než 50 % byly
emise NH3 (g/h) sníženy na méně než polovinu v porovnání s emisemi při obsahu sušiny menším
než 40 %.
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Druh krmiva, systém ustájení (sušení trusu a použití podestýlky) a plemeno drůbeže jsou
faktory započítané pro způsobování odlišnosti složení trusu. S ohledem na krmivo je jasné, že
s vyšším množstvím bílkovin v krmivu je vyšší i množství dusíku v trusu. Pro různé druhy drůbeže
se koncentrace dusíku mění ve stejném rozsahu stejně jako v důsledku nakládání s trusem (viz
tabulka 3.38).

V následujících tabulkách jsou uvedeny příklady množství emisí vyloučeného dusíku, fosforu
a kovů pro různé členské státy EU. Množství proměnných složek (výživa a kovy) vyloučených
s trusem pro odlišné druhy drůbeže v chovech ve Francii jsou uvedeny v tabulce 3.33.

Tabulka 3.33: Úroveň vyloučení odlišných složek drůbežího trusu v chovech ve Francii

Kategorie drůbeže
Hmotnost Produkční

cykly/rok
Úroveň vylučování (g/ap/rok) (1)

(kg) N P2O5 K2O CaO Cu Zn

Standardní brojleři 1,88 6,35 311 95 191 32 0,35 1,46
Nosnice 1,91 1,00 779 380 248 860 0,57 3,38
Krůty 4,52 7,60 1 352 790 844 418 1,53 6,32
Krocani a krůty 9,70 2,47 1 010 568 598 346 1,07 5,22
Krocani 12,56 2,35 1 159 569 691 398 1,43 6,09
Kachny Barbarie 4,80 3,50 735 294 357 235 0,71 3,42
Pekingské kachny 3,17 5,11 491 275 302 179 0,67 2,86
(1) Hodnoty jsou odvozeny z původních dat vyjádřených jako g/ks, což je používáno v uvedených
produkčních cyklech.
Zdroj: [633]

Příklady úrovní vylučování vztažených k celkovému dusíku a fosforu hlášené z chovů v Irsku,
Belgii (Vlámsko) a Itálii jsou uvedeny v tabulce 3.34.

Tabulka 3.34: Příklady úrovní vylučování vztažených k celkovému dusíku a fosforu hlášené z chovů v Irsku,
Belgii (Vlámsko) a Itálii

Kategorie drůbeže
Celkový dusík Celkový fosfor (P2O5)
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok)

Irsko Itálie Belgie (Vlámsko) Irsko Belgie (Vlámsko)

Nosnice 0,56 0,66 0,81 0,12 0,45
Brojleři 0,24 0,36 0,61 0,09 0,26
Krůty 1,00 NI 1,70 0,40 1,05
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [612, 666]
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Výpočty hodnot pro vylučování brojlerů v chovech v Dánsku za rok 2014, založené na mezinárod-
ním normativním systému, jsou uvedeny v tabulce 3.35.

Tabulka 3.35: Standardní hodnoty pro vylučování brojlerů v chovech v Dánsku (referenční rok 2014)

Produkční parametr
Jateční věk (dny)

30 32 35 40

Živá hmotnost při porážce (kg) 1,63 1,81 2,09 2,55
Spotřeba krmiva, na vyprodukovaný kus (kg) 2,45 2,77 3,33 4,35
Obsah bílkovin v krmivu (%) 20,2 20,1 20,0 19,8
Počet turnusů za rok 10,1 9,6 8,9 7,9
Počet kusů vyprodukovaných na 1m2 za turnus 24,5 22,1 19,1 15,7
Počet kusů vyprodukovaných na 1m2 za rok 249 212 170 124
Vyloučený dusík (kg/ap/rok) (1) 0,324 0,351 0,409 0,507
(1) Hodnoty vypočítány z původních údajů na základě počtu turnusů za rok.
Zdroj: [612, 653]

Vypočítané úrovně vylučování pro různé druhy drůbeže v Nizozemsku na základě standardních
údajů z let 1999–2008 jsou uvedeny v tabulce 3.36 spolu s příslušnými parametry použitými při
výpočtu.

Tabulka 3.36: Vypočítané úrovně vylučování pro různé kategorie drůbeže v Nizozemsku (referenční
rok 2008)

Kategorie
drůbeže

Produkční
cykly

Počáteční
a koncová
hmotnost

Přeměna
krmiva

Celkové
množství
krmiva

Vyloučený
N P2O5 K2O

(dny) (kg + produkce
vajec)

(kg krmiva/
kg růstu)

(kg/rok) (kg/ap/rok)

Brojleři 41,8 0,42–2,23 1,80 34,5 0,53 0,19 0,26
Plemenní
brojleři
(< 18 týdnů)

126 0,42–2,00 (1) NI 20,7 0,33 0,20 0,16

2,75 (2)

Plemenní
brojleři
(> 18 týdnů)

298 2,00–2,75 (1) NI 57,3 1,12 0,55 0,44
3,7–4,8 (2)

+ 11,9 kg vajec
Nosnice
(< 18 týdnů) 119 0,35–1,47 NI 17,3 0,34 0,17 0,14

Nosnice
(> 18 týdnů)

409 1,47–1,76 NI 41,9 0,75 0,39 0,33
+ 17,3 kg vajec

Krůty 129,5 0,57–15,00 2,65 112 1,71 0,87 0,90
Kachny 46 0,56–3,21 2,22 56,6 0,76 0,36 0,48
(1) Slepice
(2) Kohouti
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [613]
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Údaje omnožství trusu a celkového dusíku vyprodukovaného různými kategoriemi drůbeže, hlášené
z chovů ve Velké Británii, jsou uvedeny v tabulce 3.37.

Tabulka 3.37: Produkce dusíku a trusu podle typu drůbeže ve Velké Británii (referenční rok 2012)

Druh drůbeže Celkový vyprodukovaný dusík Produkce trusu
(kg/ap/rok) (kg/den)

Nosnice (klecový chov) 0,67 0,12
Nosnice (volný chov) 0,75 0,12
Brojleři 0,4 0,07
Kuřice 0,33 0,04
Plemenní brojleři 1,02 0,12
Krocani 2,18 0,18
Krůty 1,46 0,13
Kachny 1,71 0,10
Zdroj: [614]

Množství vyprodukovaného trusu jakož i obsahu živin v trusu po ustájení a před aplikací (po skla-
dování) jsou uvedeny z Francie a prezentovány v tabulce 3.38.
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Tabulka 3.38: Složení a produkce trusu různých druhů drůbeže a nakládání s trusem v chovech drůbeže ve Francii

Druh
drůbeže Typ hnoje/trusu

Vyprodukovaný hnůj/trus
Počet Hustota

naskladnění
drůbeže

Obsah živin ve hnoji/trusu
cyklů (kg/t)

(kg/ap/rok) (1) (kg/m2/rok) sušina (%) za rok (ks/m2) N P2O5 K2O CaO MgO

Nosnice Mokrý trus NI NI 25 1 NI 15 14 12 40,5 3
Trus předsušený na pásech 30–40 NI 40 1 NI 22 20 12 50 4,8
Trus sušený v trusném kanále 15–17 NI 80 1 NI 30 40 28 60 8
Trus sušený ve stáji 15–17 NI 80 1 NI 40 40 28 60 8
Kejda 70 NI 10 1 NI 6,8 9,5 5,5 16,2 1,2
Trus z voliérového chovu NI NI 33–44 1 NI 15–28 10–12 7–8 NI 2–3

Kachny Kejda 82 NI 10–15 4,9 14,5 5,9 5,9 4,1 6 1

Standardní
brojleři

Tuhý hnůj z ustájení 5 120 75 6,15 22 29 25 20 14,5 3,7
Tuhý hnůj po skladování 5 120 75 6,15 22 22 23 18 11 2,8

Těžcí
brojleři

Tuhý hnůj z ustájení 12–14 130–150 70 3,25 11 20 18 15 10 2,5
Tuhý hnůj po skladování 12–14 130–150 70 3,25 11 15 17 14 7,5 1,9

Krůty Tuhý hnůj z ustájení 19–22 150–170 65 2,6 7,8 27 27 20 23,5 3,7
Tuhý hnůj po skladování 19–22 150–170 65 2,6 7,8 21 25 18 18,2 2,8

Perličky Tuhý hnůj z ustájení 7–8 110–130 70 3,63 16,3 32 25 20 18 2
(1) Hodnoty byly vypočteny na základě udaných dat.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [258, 328, 434]

BR
EF

pro
intenzivníchov

drůbeže
nebo

prasat
179



Úrovně vylučování a emisí

3.3.1.2 Úrovně vylučování a charakteristiky prasečího hnoje

Roční množství vyprodukovaného prasečího hnoje, moči a kejdy se liší podle kategorie prasat,
obsahu živin v krmivu a použitého systému napájení i podle různých fází produkce s jejich typickým
metabolismem. Během období po odstavu ovlivňuje přeměna krmiva a přírůstek živé hmotnosti
primárně výstupy na zvíře, zatímco rychlost růstu a procento svaloviny jsouméně důležité.U prasnic
nejsou výstupy ovlivněny výkonem, pokud jsou vyjádřeny na kus, ale mohou se hodně lišit,
pokud jsou vyjádřeny na selata. Délka produkčního období a poměr přijatého krmiva k vodě
jsou důležitými faktory, které dále zohledňují odchylky pozorované v množství kejdy za rok (viz
tabulka 3.39). S vyšší hmotností při porážce se objevují vyšší úrovně tvorby kejdy.

Tabulka 3.39: Rozmezí úrovní uváděných pro denní a roční produkci hnoje, moči a kejdy podle různých
kategorií prasat

Kategorie prasat
Produkce (kg/ks/den) Produkce (m3/ks)

Hnůj Moč Kejda Měsíčně Ročně

Březí prasnice 2,4 2,8–6,6 5,2–9,0 0,16–0,28 1,9–3,3
Kojící prasnice (1) 5,7 10,2 10,9–15,9 0,43 5,1–5,8
Odstávčata (2) 1,0 0,4–0,6 1,4–2,3 0,04–0,05 0,5–0,9
Prasata na výkrm (85–120 kg) 2,0–4,1 1,0–2,1 3,0–7,7 0,09–0,26 1,1–3,1
Prasata na výkrm (160 kg) NI NI 10,13 NI NI
Prasničky 2 1,6 3,6 0,11 1,3
(1) Příjem vody se liší podle napájecího systému.
(2) Systém krmení a napájení započítaný do změn.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [44, 289, 394, 411]

Následující poznámky mohou být učiněny o změnách složení živin v hnoji. Složení krmiva a míra
konverze krmiva (FCR) určují hladiny živin v prasečím hnoji. Využití krmiva se může lišit, ale
pokrok v porozuměnímetabolismu prasat umožňujemanipulovat se skladbou hnoje úpravou obsahu
živin v krmivu a použitím složek, které zlepšují využití krmiva zvířaty. FCR se liší v různých fázích
produkce, např. prasata na výkrm mají úrovně FCR v rozmezí 2,5 až 3,1.

Důležitými faktory pro úroveň vylučování dusíku a fosforu jsou koncentrace N a P v krmivu,
typ živočišné produkce a fáze chovného cyklu. Mnoho zpráv jasně ukazuje, že nižší hladiny
dusíku v hnoji jsou výsledkem nižších hladin dusíkatých látek (CP) v krmivu. Při nižší spotřebě
a nezměněném ukládání živin jsou ztráty dusíku výrazně sníženy (viz tabulka 3.40).

Tabulka 3.40: Příklad účinku snížených množství CP v krmivech pro prasata v předvýkrmu a na výkrm
na denní spotřebu, ukládání živin a ztráty dusíku

Kategorie prasat
Přijatý N (g/den) Uložený N (g/den) Vyloučený N (g/den)

Nízké CP Vysoké CP Nízké CP Vysoké CP Nízké CP Vysoké CP

Prasata v předvýkrmu 48,0 55,6 30,4 32,0 17,5 23,7
Prasata ve výkrmu 57,1 64,2 36,1 35,3 21,0 28,9
Celkem 105,1 119,8 66,5 67,3 38,5 52,6
Relat. množství (%) 88 100 99 100 73 100
Zdroj: [28]

180 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Aktuální spotřeba a úrovně emisí z intenzivních chovů

Roční vylučování dusíku a fosforu prasnic po porodu je výsledkem společného vylučování prasnic
a selat až do odstavu, ale velikost vrhu má na vylučování malý vliv, jak je znázorněno na příkladu
z Nizozemska (viz tabulka 3.41). Data jasně ukazují, že vylučování je ovlivněno spíše obsahem
dusíku v krmivu než rozdíly ve výkonnosti (počet prasat). Účinnost využití dusíku je považována
za nejvyšší u prasnic po porodu a selat ihned po odstavu.

Tabulka 3.41: Průměrné vylučování dusíku (kg za rok) v ustájení chovné prasnice při odstavu (205 kg)
a různého počtu selat (do 25 kg)

Průměrný počet odstávčat
17,1 21,7 25,1

N1 N2 N1 N2 N1 N2

Faktor vylučování dusíku
Krmivo pro selata 29,0 27,4 29,0 27,4 29,0 27,5
Krmivo pro prasnice – březí 22,0 20,4 22,0 20,4 22,0 20,4
Krmivo pro prasnice – kojící 25,5 23,9 25,5 23,9 25,5 23,9
Vylučování dusíku
Vylučování dusíku (kg/rok) 28,7 26,2 29,5 26,7 29,5 26,6
Poznámka: N1 = vyšší obsah dusíku v krmivu; N2 = nižší obsah dusíku v krmivu.
Zdroj: [399]

Ve srovnání s fázemi od březosti do porodu jsou fáze předvýkrmu a výkrmu biologicky neefektivní.
Kromě toho je účinnost bílkovin u těžších živých hmotností nižší, jak lze vidět u italských těžkých
prasat chovaných na průměrnou porážkovou hmotnost 160 kg (viz tabulka 3.42). Protože fáze
předvýkrmu a výkrmu představují hlavní příspěvek vylučovaného dusíku na farmě s uzavřeným
cyklem (77 až 78 %), nejúčinnějšími opatřeními ke snížení emisí dusíku jsou opatření přijatá
v těchto kategoriích. Poměr dusíku vylučovaného k dusíku přijatému u výkrmových prasat je
obecně vysoký, např. přibližně 65 % na farmě s uzavřeným cyklem.

Tabulka 3.42: Ukládání dusíku v různých fázích růstu výkrmových prasat (italská data)

Bilance dusíku Výkrmová fáze (kg)
(g/ks/den) 40–80 80–120 120–160

Přijatý dusík 40,9 69,3 61,3
Vyloučený dusík 25,3 45,7 40,7
Uložený dusík (%)

38,1 34,1 33,6
(N přijatý - N vyloučený)/N přijatý
Zdroj: [391]

Použitá metoda výkrmu je velmi důležitá. Zatímco v Itálii je možné aplikovat 1,5 výkrmových
cyklů po dobu 1 roku, v jiných evropských členských státech je běžné mít mezi 2,5 až 3 cykly
výkrmu s různými systémy chovu, což vede k hmotnosti mezi 90 kg a 120 kg. Přidružená roční
úroveň vylučování dusíku v chovech v Itálii po dobu výkrmu od 40 kg do 160 kg se uvádí jako
15,4 kg N/ap/rok [391].
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V tabulce 3.43 jsou uvedeny úrovně vylučování dusíku při standardním a dvoufázovém výkrmu
v chovech ve Francii, kde je běžné mít tři cykly pro výkrm prasat ročně a šest cyklů pro odstávčata.

Tabulka 3.43: Standardní úroveň vylučování dusíku uvedená jako kg/ap/rok ve Francii

Kategorie prasat
Vyloučený dusík

Standardní výkrm Dvoufázový výkrm

Prasnice (1) (kg/ap/rok) 24,60 20,40
Odstávčata (8–30 kg) (kg/ks) (2) 4,03 3,64
Prasata na výkrm (30–112 kg (kg/ks) (3)(4) 14,60 12,12
(1) Pro 1 200 kg krmiva/prasnice za rok.
(2) Konverze krmiva 1,74. Hodnoty vypočítané na základě 6,5 cyklů za rok.
(3) Konverze krmiva 2,86. Hodnoty vypočítané na základě 3,2 cyklů za rok.
(4) U prasat těžších než 112 kg se vylučování zvyšuje o 0,067 kg N/cyklus pro každý další kg živé
hmotnosti pro standardní výkrm a o 0,06 kgN/cyklus pro každý další kg živé hmotnosti pro dvoufázový
výkrm.
Zdroj: [258]

Vývoj odpařování amoniaku vzhledem k celkovému vylučovanému dusíku se liší v závislosti
na kategorii zvířat, jak je znázorněno na obrázku 3.3 [258, 436].

Obrázek 3.3: Vývoj odpařování amoniaku v čase (v procentech celkového dusíku) pro různé kategorie
prasat
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Podobně jako úrovně vylučování dusíku se vylučování fosforu mění s celkovým obsahem fosforu
ve stravě, genetickým typem zvířete a hmotnostní třídou zvířete (viz tabulka 3.44). Dostupnost
fosforu ve stravě je důležitým faktorem. Opatření ke zlepšení dostupnosti fosforu (fytáza) vykazují
snížení emisí fosforu v hnoji. Ukládání fosforu je nejvyšší u odstávčat.

Tabulka 3.44: Příklad příjmu, ukládání a vylučování fosforu u prasat (kg na kus)

Dny Příjem Ukládání
Vylučování

Výkaly Moč Celkem %

Prasnice
Kojící 27 0,78 0,35 0,34 0,09 0,43 55
Zaprahlá + březí 133 1,58 0,24 0,79 0,55 1,34 85
Celkem za cyklus 160 2,36 0,59 1,13 0,64 1,77 75
Celkem za rok 365 5,38 1,35 2,58 1,46 4,04 75
Prasata
Selata (1,5–7,5 kg) (1) 27 0,25 0,06 0,12 0,07 0,19 75
Odstávčata (7,5–26 kg) 48 0,157 0,097 0,053 0,007 0,06 38
Prasata na výkrm (26–113 kg) 119 1,16 (2) 0,43 0,65 (3) 0,08 0,73 63
(1) Na základě 21,6 selat na prasnici za rok.
(2) Příjem krmiva 2,03 kg/den a 4,8 g P/kg krmiva.
(3) Příjem krmiva 2,03 kg/den a 2,1 g P/kg krmiva.
Zdroj: [538]

Po obsahu dusíku a fosforu je také důležité pro aplikaci hnoje na poli vylučování draslíku, oxidu
hořečnatého a oxidu sodného, viz tabulka 3.45 na další straně.
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Tabulka 3.45: Průměrné složení různých druhů prasečího hnoje a směrodatná odchylka (v závorce) v kg na 1 000 kg hnoje

Sušina OM Ncelkem Nm Norg P2O5 K2O MgO Na2O CaO Hustota
(kg na 1 000 kg hnoje) (kg/m3)

Kejda
Prasata na výkrm 90 60 7,2 4,2 3,0 4,2 7,2 1,8 0,9 NI 1 040

(32) (1,8) (1,1) (1,3) (1,5) (1,9) (0,7) (0,3) NI NI
Prasnice 55 35 4,2 2,5 1,7 3,0 4,3 1,1 0,6 NI NI

(28) (1,4) (0,8) (1,0) (1,7) (1,4) (0,7) (0,2) NI NI
Průměrná kejda NI NI 9,6 NI NI 4,8 5,9 1,7 NI 5,2 NI
Zředěná kejda NI NI 4,3 NI NI 3,8 2,6 1,2 NI 3,6 NI
Tekutá frakce tuhého hnoje
Prasata na výkrm 20–40 5 4,0–6,5 6,1 0,4 0,9–2,0 2,5–4,5 0,2–0,4 1,0 NI 1 010
Prasnice 10 10 2,0 1,9 0,1 0,9 2,5 0,2 0,2 NI NI
Tuhý hnůj
Prasata (sláma) 230–250 160 7,0–9,1 1,5 6,0 7,0–10,9 3,5–11,2 0,7–3,1 1,0 6–7,5 NI
Piliny 336 278 6,4 NI NI 8,2 11,1 NI NI NI NI
Hobliny 398 335 6,5 NI NI 8,8 12,9 NI NI NI NI
Kompostovaná hluboká podestýlka NI NI 7,6 NI NI 10,2 14,7 3,0 NI 8 NI
Kompostovaná shrabovaná slaměná podestýlka NI NI 11,0 NI NI 18,3 20,8 4,0 NI NI NI
Kompostovaná shrabovaná podestýlka a sláma NI NI 7,7 NI NI 14,9 10,5 2,0 NI 5 NI
Kompostovaná mechanicky separovaná pevná frakce z kejdy NI NI 7,2 NI NI 43,4 2,6 3,0 NI NI NI
Poznámka: OM = organická hmota (organic matter); Nm = matebolizovaný dusík; Norg = organický dusík; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [44, 258, 389, 429, 433]
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Aktuální spotřeba a úrovně emisí z intenzivních chovů

Standardní množství dusíku a hnoje vylučovaných různými kategoriemi prasat ve Velké Británii
jsou uvedena v tabulce 3.46.

Tabulka 3.46: Exkrementy prasat a vyprodukovaný dusík v závislosti na různých kategoriích prasat a nu-
tričních opatření ve Velké Británii

Kategorie prasat
Vyloučený dusík Produkce hnoje (kg/ks/den)

(kg/ap/rok) Kejda Chlévská mrva

Odstávčata (< 20 kg) 3,4 1,3 1,5
Prasnice 18,1 11,1 12,5
Prasata na výkrm (20–50 kg) 8,9 3,8 4,3
Prasata na výkrm (50–80 kg) 13,3 3,8 4,3
Prasata na výkrm (80–110 kg) 15,4 5,2 5,9
Prasata na výkrm (> 110 kg) 15,4 5,2 5,9
Prasničky 15,5 5,7 6,4
Kanci 21,8 8,8 10,0
Zdroj: [614]

V tabulce 3.47 jsou uvedeny vypočtené míry vylučování pro jednotlivé kategorie prasat a informace
o fyziologických údajích spojených s výpočty pro chovy prasat v Nizozemsku.

Tabulka 3.47: Vypočítané roční vylučování živin podle kategorie prasat v Nizozemsku (referenční rok 2008)

Kategorie prasat
Produkční

cykly
Počáteční
a koncová
hmotnost

Přírůstek
Celková
spotřeba
krmiva

Vyloučený
N P2O5 K2O

(dny) (kg) (kg/den) (kg/rok) (kg/ap/rok)

Prasata na výkrm 117 25,3–116,6 0,778 781 12,9 5,0 8,1
Prasničky

163 25,3–140 0,704 804 13,5 5,9 8,1
– mladí kanci
Kojící prasnice NI 140–230 (1) (2) 1 941 30,8 14,7 19,4
(1) 25,3 kg výkrmové hmotnosti odstávčat.
(2) 26,5 chovaných selat na prasnici.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [614]

Míra vylučování pro jednotlivé kategorie prasat z hlediska celkového dusíku (kg/rok) a celko-
vého fosforu (kg/rok) je uvedena v tabulce 3.48, jak uvádí Irsko a Belgie (Vlámsko), a přijata
ve vnitrostátních předpisech pro implementaci nitrátové směrnice.
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Tabulka 3.48: Roční míra vylučování a tvorba kejdy u chovných jednotek prasat a různých kategorií prasat
v Irsku a Belgii (Vlámsko)

Kategorie
prasat

Irsko Belgie (Vlámsko)
Tvorba
kejdy

Roční míra vylučování Roční míra vylučování

(m3/ap/rok) (kgN/ap/rok) (kgP/ap/rok) (kgN/ap/rok) (kgP/ap/rok)

Reprodukční chov
(na prostor pro prasnici) 9,048 35 8 NI NI

Integrovaný chov
(na prostor pro prasnici) 16,22–25,12 87 17 NI NI

Chov na výkrm
(na prostor pro prase) 1,25–2,76 9,2 1,7 NI NI

Prasničky nezapuštěné 1,77 9,2 NI NI NI
Prasnice mezi prasaty 5,93 20 NI 24 14,5
Ostatní chovné prasnice 2,48 20 NI NI NI
Kanci 2,48 16 NI NI NI
Prasata
na výkrm > 20 kg 1,77 9,2 NI 13,0 5,33

Prasata
na výkrm < 20 kg 0,67 3 NI 2,18 1,53

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [615, 666]

V Dánsku je výpočet standardních hodnot vylučování založen na jednoduché rovnováze mezi
vstupem a výstupem. Vstup je odvozen z údajů každoročně zaznamenaných zemědělskými podniky
o příjmu krmiva a výpočtů založených na koncentracích živin ve stravě. Ukládání živin se počítá
na základě standardních hodnot získaných z literatury. Pro farmy používající opatření fázového
výkrmu a optimalizace krmiva se získají následující hodnoty pro vylučování dusíku a fosforu.
Údaje z roku 2014, které odrážejí převážně farmy, které používají fázový výkrm a optimalizaci
krmiva, jsou uvedeny níže v tabulce 3.49.

Tabulka 3.49: Roční míry vylučování pro různé kategorie prasat v Dánsku (referenční rok 2014)

Kategorie prasat
Hmotnost Počet cyklů Vylučování N Vylučování P

(kg) (kg N/ap/rok) (kg P2O5/ap/rok)

Prasata na výkrm 32–107 4 11,3 5,4
Odstávčata 7,3–32 6,5 3,2 2,1
Prasnice březí a k připuštění NI (1) 19,7 9,7
Rodící prasnice (2) NI (3) 33,4 16,5
Prasnice (4) NI NI 22,61 11,14
(1) 115 dní březosti; (2) zahrnuje selata do 7,3 kg; (3) 31 dní laktace; (4) hodnoty odvozené z in-
dividuálních hodnot pro březí a kojící prasnice pro 115 dnů březosti, 31 dnů laktace a 2,25 vrhů
za rok.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [653]
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3.3.2 Emise ze systémů ustájení zvířat

Následující kapitoly uvádějí úrovně emisí látek znečišťujících ovzduší ze systémů ustájení drůbeže
a prasat. Údaje o emisích zveřejňované pro jednotlivé techniky ustájení obvykle ukazují velký
rozsah možností [474]. Nejnižší úrovně jsou obvykle dosaženy pomocí dalších technik čištění
vzduchu.

Emise ze zařízení pro ustájení zvířat vykazují během dne i roku velkou variabilitu. Úroveň
a kolísání emisí do ovzduší jsou určovány mnoha faktory, které mohou být spojeny a mohou se
navzájem ovlivňovat. Hlavními faktory, které ovlivňují emise do ovzduší z ustájení, jsou:

• návrh a správa systému ustájení zvířat a systému sběru hnoje;

• ventilační systém a míra ventilace;

• použité vytápění a kolísání vnitřní teploty;

• fáze růstu zvířat a činnosti zvířat v průběhu dne;

• množství a kvalita hnoje, která zase závisí na:

– strategii krmení;
– složení krmiva (hladina proteinu);
– použití steliva;
– systému napájení;
– obsahu vlhkosti v hnoji;
– hustotě osazení;
– zdravotním stavu zvířete.

Klíčové emise do ovzduší, které jsou produkovány v systémech ustájení zvířat, jsou amoniak (NH3),
zápach, prach, metan (CH4) a oxid dusný (N2O).

Hlavním zdrojem amoniaku je rychlá hydrolýza močoviny obsažené v moči pomocí ureázy, což
vede k produkci amonného iontu (NH+

4 ). Dalším zdrojemNH3 je degradace nestrávených proteinů,
ale tato cesta není tak rychlá jako předchozí. Ureáza je enzym převážně přítomný ve fekálních
bakteriích a vyskytuje se hojně na znečištěných površích, jako jsou podlahy, jímky a stěny uvnitř
budov hospodářských zvířat. Aktivita ureázy je ovlivněna teplotou, při teplotách pod 5–10 °C a nad
60 °C je nízká. V praktických podmínkách modely ukazují exponenciální zvýšení aktivity ureázy
související s teplotou. Ureázová aktivita je také ovlivněna pH, s optimálními hodnotami v rozmezí
od 6 do 9, zatímco pH zvířecího hnoje je obvykle pufrováno na hodnotu mezi 7,0 a 8,4. Optimální
podmínky pro úplnou hydrolýzu močoviny jsou proto v chovu zvířat do značné míry splněny, což
omezuje faktor dostupnosti močoviny. Produkce NH+

4 závisí také na vlhkosti hnoje, protože voda
je nezbytná pro bakteriální aktivitu. Produkce NH+

4 je tedy optimální v rozmezí mezi 40% a 60%
obsahem vlhkosti. Ke snížení emisí dochází při hodnotách nad a pod tímto rozsahem. Produkce
amoniaku se zastaví pod 5–10 % vlhkosti hnoje [590].

Uvolňování amoniaku z hnoje je také spojeno s rozdílnou koncentrací NH3 v hnoji a vzduchu
v jeho okolí. Koncentrace NH3 v hnoji je ovlivněna pH a teplotou, jak je popsáno výše, na druhou
stranu dochází k odstraněníNH3 z povrchového vzduchu za pomoci ventilace stáje [277]. Vzhledem
k relativně nízkému čichovému prahu má NH3 vztah k nepříjemnému zápachu při vyšším pH než
neutrálním [277, 500, 624].

Emise prachu pocházejí z krmiva, podestýlky a činností zvířat. Množství prachu ve vzduchu
se může výrazně lišit v závislosti na druhu zvířete, ale také v průběhu dne. Koncentrace prachu
v ustájení zvířat, zejména frakce PM10, může mít přímý negativní vliv na zvířata a lidi, a to
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díky sloučeninám, které mohou prachové částice nést (bakterie, toxiny). Prach také hraje důležitou
roli jako nosič pachových sloučenin. Vzdušné částice, které mohou být produkovány v budovách
hospodářských zvířat, sahají od neorganických látek (např. půdní materiál) po organické částice
z rostlin a zvířat, včetně mrtvých a živých mikroorganismů, jako jsou bakterie, houby, viry a části
těchto organismů, např. endotoxiny. Tyto biologické složky se obvykle nazývají „bioaerosoly“.
Hlavními faktory, které ovlivňují emise prachu, jsou ventilace, aktivita zvířat, typ a množství
podestýlky, typ a konzistence krmiva a vlhkost ve stáji.

Z kotců s podestýlkou se zvedá více prachu než z kotců bez podestýlky. Emise jsou ovlivněny
druhem a kvalitou podestýlky. Jemně strukturovaný materiál (např. řezaná sláma) emituje více
částic než hrubý materiál (dlouhá sláma, hobliny).

Koncentrace prachu v interiéru do značné míry závisí na činnosti zvířete. Techniky ustájení,
které nabízejí zvířatům pouze malou volnost pohybu (např. ustájení nosnic v obohacených klecích)
emitují méně prachu než techniky, které poskytují větší volnost pohybu (např. voliérová ustájení
nosnic). Při ustájení prasat závisí částice ve vzduchu také na technice krmení a přítomnosti člověka.
Pokaždé, když se krmí nebo když jsou zvířata rušena (např. během kontrol) jsou měřeny vyšší
koncentrace než v noci a v klidových fázích. Tvorba prachu může být také snížena podáváním
tekutin, zvlhčeného nebo granulovaného krmiva a použitímobilných a travních krmivmísto suchých
krmiv (seno, sláma) nebo přidáním tuku nebo oleje do suchého krmiva.

K tvorbě oxidu dusného dochází během neúplných nitrifikačních-denitrifikačních procesů,
které normálně přeměňují NH3 na N2. Syntéza N2O tedy vyžaduje úzké propojení aerobních
a anaerobních oblastí a obecně nejsou tyto heterogenní podmínky splněny s kejdou, ale s pode-
stýlkou. K emisím N2O však může dojít z kejdy, když se na povrchu vytvoří suchá krusta, čímž
se vytvoří anaerobní a aerobní mikrostránka. Vzhledem k těmto četným zdrojům a různým pod-
mínkám, které ovlivňují tvorbu emisí N2O, má produkce N2O z hnoje velmi náhodný charakter,
zejména u systémů s podestýlkou [590].

Produkce metanu pochází z anaerobní degradace organické hmoty prováděné mesofil-
ními/termofilními bakteriemi s optimálním, téměř neutrálním, pH. V chovech prasat jsou zdrojem
emisí CH4 trávicí trakt zvířat a uvolňování z hnoje. Hladina střevního CH4 je funkcí fermentační
kapacity trávicího traktu u zvířete a jeho obsahu, zdroje a rozpustnosti vlákniny v potravě. Při
skladování kejdy/hnoje je uvolňování CH4 podporováno vysokou teplotou, vysokým obsahem
organických látek a nízkou dostupností kyslíku. Naopak, produkce je tlumena za aerobních
podmínek nebo při vysoké koncentraci amoniaku a sulfidů. Pokud se na kejdě vytvoří povrchová
krusta, je uvolňování CH4 nižší, protože vytvořený CH4 může být během průchodu krustou
oxidován na CO2 [590].

Dlouhodobé šetření prováděné v chovech pro výkrm prasat ukázalo jasný vliv průměrné denní
venkovní teploty (nad 25 °C) na úroveň emisí CH4. Ve stejné studii bylo také prokázáno, že emise
CH4 byly významně sníženy, když bylo provedeno úplné odstranění kejdy na konci každého cyklu
a následné čištění kejdových jímek [444].

3.3.2.1 Emise z ustájení drůbeže

Amoniak

Vsouladu se směrnicí 2007/43/ESnesmí koncentrace amoniaku ve stáji překročit 20 ppmpřiměření
ve výšce hlav drůbeže. Podle studie provedené ve Velké Británii v roce 2002 se zdá, že koncentrace
amoniaku v komerčních chovech brojlerů jsou trvale pod 15 ppm [149]. V případě snížené ventilace
nebo vysoké vlhkosti jsou možné extrémně vysoké koncentrace amoniaku (50 až 200 ppm) [400].
Extrémy koncentrací amoniaku obecně souvisí se špatným nakládání s podestýlkou.
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Níže je uveden příklad denních hodnot emisí amoniaku pro různé kategorie drůbeže naměře-
ných ve Velké Británii za podmínek bez upravené stravy za za účelem snížení emisí [151]:

• 0,34 g/kg živé hmotnosti za den pro brojlery, s významnou variabilitou na farmě v rozmezí
od 0,15 g/kg živé hmotnosti za den do maximální naměřené hodnoty přibližně 1,3 g/kg živé
hmotnosti za den; vyšší hodnoty emisí se shodovaly s vyšším obsahem vlhkosti;

• hodnoty v rozmezí 0,2–1,8 g/kg živé hmotnosti za den pro nosnice v závislosti na skladování,
odstranění a/nebo stáří trusu;

• 0,14 g/kg živé hmotnosti za den pro krůty v rozmezí od 0,05 g/kg živé hmotnosti za den
v zimě do 0,4 g/kg živé hmotnosti za den v létě;

• 1 g/kg živé hmotnosti za den pro kachny spojené s vyšší úrovní vlhkosti v slaměné podestýlce.

Orientační emisní faktory amoniaku uváděné různými členskými státy pro ustájení různých kate-
gorií drůbeže jsou uvedeny v tabulce 3.50.

Tabulka 3.50: Příklady národních emisních faktorů amoniaku pro ustájení drůbeže

Kategorie drůbeže Členský stát
Emise amoniaku

Zdroj
(kg/ap/rok)

Brojleři UK 0,039 (1) [614]
ES 0,094 (2) [616]

Slepice
– klecový systém UK 0,117 (1) [614]
(s trusnými pásy) BE-Vlámsko 0,085 [462]

– neklecový systém UK 0,290 (1) [614]
(s trusným kanálem) FR 0,450 (3) [500]

– neklecový systém DE 0,091 [571]
(s trusnými pásy) FR 0,150 (3) [500]

– klecový systém ES 0,204 (2) [616]
– neklecový systém ES 0,189 (2) [616]
– klecové a neklecové systémy IE 0,140 [639]
Krocani DE 0,680 [571]

UK 0,659 (1) [614]
Krůty DE 0,387 [571]
Krocani a krůty FR 0,263–0,374 [633]
Kachny DE 0,146 [571]
(1) Hodnoty vypočtené z průměrných emisí vyjádřených jako g N/LU/den
a koeficientů živé hmotnosti z tabulky 9.3.
(2) Byly hlášeny hodnoty odpovídající referenčnímu systému a vypočtené
z kg N-NH3/ap/rok.
(3) Hodnoty z Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER)
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V tabulce 3.51 jsou uvedeny dva indikativní a podrobnější příklady národních emisních faktorů
amoniaku pro drůbežárny používané v Dánsku.

Tabulka 3.51: Emisní faktory amoniaku pro různé druhy drůbeže v Dánsku

Kategorie drůbeže
Emise amoniaku (1)

(kg/1 000 ks) (kg/ap/rok) (2)

Brojleři, 35 dní při porážce 11,82 0,098
Brojleři, 40 dní při porážce 15,90 0,118
Krůty, 112 dní při porážce 116,80 0,352
Krocani, 147 dní při porážce 213,20 0,500
Kachny, 52 dní při porážce 42,01 0,251
Nosnice v klecových chovech s trusnými pásy,
365 krmných dní 84,39 0,084

Nosnice, neklecový chov, hluboká podestýlka
a trusný kanál 367,80 0,360

Nosnice, voliérový chov (více úrovní a trusný
pás), 365 krmných dní 120,45 0,120

(1) Vypočteno z hodnot uvedených v kg NH3-N v dánském normativním systému.
(2) Produkční cykly byly získány vydělením doby chovu 365 dní s ohledem na rozmezí 9 dnů
mezi dvěma turnusy.
Zdroj: [500, 624]

Prach

Obecně jsou hladiny prachu v systémech ustájení na podestýlce vyšší než v klecových systémech.
Prach může fungovat jako nosič pro část emisí do vzduchu, ale jeho korelace s pachy je méně jasná
než u ustájení prasat [438].

Studie prováděné ve Francii v chovech nosnic prokázaly mnohem vyšší koncentraci prachu
ve voliérách než v klecových systémech. V jedné konkrétní studii byly průměrné emise prachu
(velikost částic < 100 mikrometrů) měřeny po dobu 5 hodin, což vedlo k 1,8mg/m3 v kleci
a 15,3mg/m3 ve voliérách [367]. Další studie ukázala, že průměrná denní koncentrace jemného
prachu (velikost částic < 4 mikrometrů) v hlubokých podestýlkách byla ekvivalentní 0,36mg/m3,
což je výrazně vyšší než průměrná emise v klecových systémech cca 0,12mg/m3. Kromě toho měly
měřené hodnoty vysokou variabilitu v případě systémů podestýlky (od 0,30mg/m3 do 0,42mg/m3),
zatímco hodnoty z klecových systémů byly homogennější (od 0,10mg/m3 do 0,14mg/m3) [660].

V podmínkách Velké Británie neukazují průměrné denní emise prachu (s vyššími koncentra-
cemi během dne a nižšími v noci) významné rozdíly mezi neklecovými chovy drůbeže (s výjimkou
několika chovů brojlerů), s hodnotami obecně nižšími než 0,4 g na kg drůbeže za den [151]. Emise
prachu se zvyšují s růstem a aktivitou drůbeže. Během prvních 3 týdnů chovu nejsou malá ku-
řata příliš aktivní a produkují málo prachu, ale v následujících fázích starší drůbež zabírá většinu
dostupného prostoru, aktivněji chodí a ztrácí peří. V důsledku toho vzniká více prachu. Bodové
koncentrace inhalovatelného prachu v ustájení brojlerů (ve 30. dni) jsou asi 5–7 mg/m3 [149], ale
průměrné hodnoty jsou mezi 1mg/m3 a 3,5mg/m3 [366]. V Rakousku se pro nosnice chované
ve voliérách uvažuje emisní faktor 0,1 kg prachu/ap/rok [373].

Při chovu kachen je jasně pozorováno zvýšení emisí prachu s věkem/živou hmotností zvířat,
jak je uvedeno v tabulce 3.52.
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Tabulka 3.52: Odhadované emise pro chovy kachen ve Velké Británii s ustájením na podestýlce a větracími
ventilátory

Věk kachen Emise NH3 Emise prachu
(dny) (g/ks/den) (g/ks/den)

20 0,33 0,02
27 0,55 0,08
34 0,82 0,12
41 1,15 0,22
47 1,57 0,28

Zdroj: [152]

Nejvyšší koncentrace se vyskytují v ustájení perliček, kde byly naměřeny průměrné koncentrace
prachu v interiéru 35,7mg/m3 [366].

Oxid dusný, metan a další plynné emise

Tvorba oxidu dusného (N2O), metanu (CH4) a nemetanových těkavých organických sloučenin
(NMVOC) je spojena s vnitřním skladováním trusu. Obecně lze jejich úrovně v ustájení považovat
za velmi nízké pokud dochází k častému odstraňování trusu.

Sirovodík (H2S) je obecně přítomen ve velmi malém množství, tj. asi 1 ppm [391]. Přehled
hlášených hodnot emisí (uváděných jako rozsahy) souvisejících se systémy ustájení pro NH3, CH4,
N2O, prach, zápach a metan pro různé druhy drůbeže je uveden v tabulce 3.53. Více informací
o emisích zápachu je uvedeno v kapitole 3.3.9.

Tabulka 3.53: Rozsah uváděných úrovní emisí do ovzduší z drůbežáren

Typ drůbeže
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach (1)

(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Nosnice
– obohacené klece 0,010–0,150 0,034–0,078 0,001 7–0,023 0,010–0,040 0,102–0,680
– neklecový systém 0,019–0,360 0,078–0,200 0,002–0,180 0,020–0,150 0,102–1,530
Kuřice (klecový
a neklecový systém) 0,014–0,210 NI NI 0,008–0,078 0,042–0,227

Brojleři 0,004–0,180 0,004–0,006 (2) 0,009 (2)–0,032 0,004–0,025 0,032–0,700
Plemenní brojleři 0,025–0,580 NI NI 0,016–0,049 0,110–0,930
Krůty, celé období 0,045–0,387 NI 0,015 (2) 0,090–0,500 0,400
Krocani, celé období 0,138–0,680 NI NI 0,240–0,900 0,710
Kachny 0,050–0,290 NI 0,015 (2) 0,010–0,084 0,098–0,490
Perličky (2) 0,800 NI 0,015 NI NI
(1) Emise zápachu byly odvozeny z původních údajů vyjádřených v ouE/s/LU.
(2) Zdroj: [43]
Poznámka: Zahrnuty jsou úrovně emisí dosažené pomocí systémů čištění vzduchu. Hodnoty odvozené
z Evropského registru emisí znečišťujících látek nejsou zahrnuty; NI = nebyly poskytnuty žádné
informace.
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3.3.2.2 Emise z ustájení prasat

Amoniak

Variabilitu úrovně emisí z ustájení prasat zvyšuje mnoho faktorů, jako je obsah živin v krmivu,
vnitřní klimatické podmínky, řízení systému ustájení a úroveň údržby stájových zařízení.

V systémech ustájení na bázi kejdy se emise amoniaku mohou výrazně lišit kvůli rozdílům
v povrchové ploše kejdových kanálů, poměru plné podlahy k roštové ploše, pH kejdy, koncentraci
TAN v kejdě, teplotě a míře ventilace. Studie ukázaly, že plánování polohy napájecích a krmných
oblastí, sociální chování zvířat ve skupině a reakce na změny klimatu ovlivňují chování zvířat při
vyprazdňování a mohou tedy změnit úroveň emisí.

Obecně vzato se předpokládá, že v budovách s částečně roštovými podlahami většina emisí
pochází z kejdových kanálů a že emise podlah představují 11 % až 40 % emisí z kotců. Kolísání
emisí amoniaku závisí spíše na čistotě plné podlahy a velikosti roštové plochy, než na množství
kejdy uložené pod rošty u částečně roštových podlah. Velikost znečištěné oblasti souvisí s chováním
zvířat, kterémůže být částečně ovlivněno konstrukcí kotců, polohou krmítek a napáječek a kontrolou
vnitřního klimatu [439].

Ve větraných budovách obvykle prasata upřednostňují ležení na teplé plné podlaze, což přispívá
k tendenci tvorby hnoje v zaroštované podlahové ploše. Prasata na výkrm (30–110 kg) tráví 87 %
svého času ležením, většinou na plné betonové podlaze v budovách s částečně roštovou podlahou. Při
vysokých okolních teplotách však prasata upřednostňují ležení na chladném povrchu, kterým bývá
roštová podlaha, a následně se vyprazdňují na teplejším (dříve lehacím) povrchu. Toto znečištění
způsobuje zvětšení emisní oblasti, a to nejen z podlahy, ale také do jisté míry ze samotných
znečištěných zvířat [439].

V popsaném příkladu bylo u kotců pro skupinové ustájení prasnic navržených s funkčními ob-
lastmi zjištěno, že je třeba věnovat pozornost zajištění dostupnosti těchto oblastí, protože sociální
hierarchie ve skupině zabránila mladým prasnicím volný a snadný přístup, když starší prasnice
zablokovaly malé průchody do krmných a vylučovacích prostor. Mladé prasnice se poté začaly vy-
prazdňovat mimo navrhovanou roštovou plochu, což způsobilo zvýšení emisí amoniaku. Používání
pravidelného rozprašování vody (mlžení) bylo popsáno jako účinné opatření ke snížení tohoto typu
chování v chovu prasat na výkrm a prasnic [500].

Dalším faktorem zvyšujícím variabilitu emisí NH3 z ustájení je zvýšení příjmu krmiva během
růstového období, zejména u výkrmových prasat, cožmá za následek zvýšené vylučování celkového
amoniakálního dusíku (TAN), což vede k vyšší emisi amoniaku [439]. Zvyšování počtu zvířat
na kotec/místnost, s přihlédnutím k welfare zvířat, snižuje relativní emise amoniaku na jednotku
plochy [439].

V systémech založených na podestýlce moč proniká do podestýlky (piliny nebo sláma) a do-
chází tak k redukci povrchové plochy, která je v kontaktu se vzduchem. Sláma také snižuje průtok
vzduchu přes emisní povrch. Zároveň může být trus absorbován slámou a mikroorganismy pře-
měněn na organický dusík. To by naznačovalo, že v důsledku imobilizace amoniakálního dusíku
by mohl být potenciál ztrát dusíku způsobený vypařováním NH3 ze systémů hluboké podestýlky
menší než u systémů s kejdou. Avšak O2, který se šíří do porézní povrchové vrstvy, je využíván
aerobní mikrobiální aktivitou v podestýlce a dochází tak ke zvýšení teploty na přibližně 40–50 °C
s následnými ztrátami NH3 [439].

Emise amoniaku mohou být vyšší ze slaměné podestýlky než z roštových podlah v případě, že
se sláma hromadí nebo odstraňuje v delších intervalech, tj. jednouměsíčně [375], nebo pokud v sys-
témech ustájení založených na slámě začne proces kompostování. Pokud je znečištěná podestýlka
pravidelně odstraňována a vyměňována (každý týden nebo denně), nemělo by dojít k významnému
rozdílu emisí amoniaku a prachu ze slámy v porovnání s roštovými podlahovými systémy [289,
439].
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Ve stájích, kde jsou prasata chována na hluboké podestýlce ze slámy (tj. kde je přidáváno
více slámy v intervalech a hnůj je na konci cyklu odstraněn), se emise amoniaku mohou lišit
od 15–25 % vyloučeného dusíku do 5–15 %, v případě, že podestýlka přesahuje 50–80 kg/ks,
nebo pokud hustota osazení klesne z 1,0–1,4 m2/ks na 2 a více m2/ks [378]. Nicméně odchylka
ve vykazovaných emisích ve srovnávacích studiích ukazuje, že neexistuje žádný konzistentní rozdíl
mezi systémy na bázi kejdy a hluboké podestýlky [439].

Rozdíly ve specifických vlastnostech systémů hospodářství a nakládání se statkovými hnojivy,
jakož i různé klimatické podmínky se odrážejí v rozdílech emisních faktorů používaných členskými
státy. Příklad podrobných referenčních emisních faktorů používaných v ustájení prasat ve Velké
Británii je uveden v tabulce 3.54.

Tabulka 3.54: Emisní faktory amoniaku pro ustájení prasat používané ve Velké Británii

Kategorie prasat
Průměrná živá hmotnost Emisní faktor NH3

(kg) (g N/LU/den) (kg NH3/ap/rok) (1)

Prasnice
– sláma 200 25,2 4,47
– rošty 200 17,0 3,01
Rodící prasnice
– sláma 225 25,2 5,01
– rošty 225 26,7 5,32
Odstávčata
– rošty 12 27,7 0,29
Prasata na výkrm
– sláma 65 50,2 2,89
– rošty 65 69,6 4,01
Kanci
– sláma 250 25,2 5,68
(1) Hodnoty jsou vypočítány z hlášených emisí v g N/LU/den a průměrné živé hmotnosti
uvedené v tabulce 9.3.
Zdroj: 6142]

V Německu je standardní emisní faktor spojený s kejdovým hospodářstvím v rámci chovu prasat
na výkrm 2,9 (2,4–6,1) kg NH3/ap/rok, je-li použito krmení přizpůsobené dusíku a nejsou žádná
jiná opatření [121]. Standardní emisní faktory amoniaku pro ustájení prasat používané v Německu
jsou uvedeny v tabulce 3.55, tyto faktory nejsou spojeny s nutričními opatřeními ani s opatřeními
ke zmírnění amoniaku.
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Tabulka 3.55: Emisní faktory amoniaku pro ustájení prasat podle kategorií prasat v Německu

Kategorie zvířat
Emisní faktor NH3

(kg NH3/ap/rok)

Chovy prasat na výkrm
Nucená ventilace, kejda (částečně nebo plně roštová podlaha) 3,64
Nucená ventilace, tuhý hnůj 4,86
Přirozená ventilace, kejda nebo tuhý hnůj

2,43
(ustájení v kotcích, ustájení se svažitou podlahou)
Ustájení s výběhem, hluboká podestýlka 4,20
Plemenné chovy
Všechny kojící prasnice se selaty do 25 kg 7,29
Prasnice k připuštění a březí 4,80
Rodící prasnice (zahrnuta selata do 10 kg) 8,3
Odstávčata 0,50
Prasničky 3,64
Zdroj: [474]

Španělsko také sestavilo emisní faktory pro ohlašovací povinnosti týkající se Evropského registru
úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) [667].

Oxid dusný a metan

V chovech prasat, kde se nepoužívá podestýlka, zůstává vyprodukovaná kejda v převážně anaerob-
ním stavu s malou možností nitrifikace na NH+

4 . Ve výsledku v takovém ustájení pravděpodobně
dojde k malým nebo žádným emisím N2O [443]. Emise v rozmezí 0,66 g až 3,62 g N2O/LU
za den byly měřeny v ustájení s plně roštovými podlahami. Mnohem vyšší emise se mohou vy-
skytnout v chovech prasat na výkrm s hlubokou podestýlkou, kde byly hlášeny hodnoty mezi
4,8 g a 7,2 g N2O/LU za den [443]. Z literární rešerše o systémech tuhého hnoje v ustájení
pro výkrm prasat v Nizozemsku, Německu a Belgii je naměřená průměrná hodnota emisí N2O
2,7 g N2O-N/ap/den [441].

Zkoumání uvolňování metanu z ustájení prasat se skladováním kejdy ve vnitřním prostoru
ukázala emisní hodnotu 3,8 kg CH4/ap/rok, když byly jímky na kejdu vyprázdněny na konci
cyklu, ale poté nebyly vyčištěny. Konkrétně se průměrné denní emise CH4 pohybovaly v rozmezí
0,8 g až 124 g/den/LU nebo 0,1 g až 22,5 g/den/ks. Míra emisí CH4 byla velmi nízká do 16. až
19. dne výkrmového období. Průměrné emise CH4 na zvíře za rok byly sníženy o 40 %, když bylo
odstranění kejdy spojeno s úplným očištěním kejdového kanálu [444].

Prach

Hladiny prachu jsou vyšší v systémech založených na podestýlce než v systémech s kejdou. Částice
prachu fungují jako nosiče pro část emisí do ovzduší. Úrovně emisí spojené s různými technikami
ustájení a hlášené běhemvýměny informací byly shrnuty podle kategorií zvířat (prasnice, odstávčata
a prasata na výkrm) v tabulce 3.56, tabulce 3.57 a tabulce 3.58. Více informací o emisích zápachu
je uvedeno v kapitole 3.3.9.
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Tabulka 3.56: Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení prasnic (k připuštění/březí, rodící)

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Prasnice k připuštění a březí prasnice
– kejda 0,21–4,20 18,2–21,1 (1) NI 0,035–0,22 1,3–57,0
– tuhý hnůj 1,00–5,60 5,5–6,2 NI NI 6,6
Rodící prasnice
– kejda a kombinace kejda/tuhý hnůj 0,42–9,00 NI NI 0,03–0,16 5,6–100,0
(1) Zdroj: [43]
Poznámka: Zahrnuty jsou úrovně emisí dosažené pomocí systémů čištění vzduchu; NI = nebyly po-
skytnuty žádné informace.

Tabulka 3.57: Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení odstávčat

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Systém s produkcí kejdy 0,03–0,80 0,28–5,98 NI 0,006–0,132 1,10–12,10
Systém s produkcí tuhého hnoje
a kombinace kejda/tuhý hnůj

0,11–0,70 0,29–0,70 0,02–0,57 0,080 2,25–3,00

Poznámka: Zahrnuty jsou úrovně emisí dosažené pomocí systémů čištění vzduchu; NI = nebyly po-
skytnuty žádné informace.

Tabulka 3.58: Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení prasat na výkrm

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Systém s produkcí kejdy 0,10–4,60 0,42–30,0 0,015–0,24 0,01–0,24 1,14–29,20
Systém s produkcí tuhého hnoje
a kombinace kejda/tuhý hnůj

1,90–7,53 0,54–18,0 0,01–3,70 0,05(1)–2,4(1) 4,20–7,00

(1) Zdroj: [43]
Poznámka: Zahrnuty jsou úrovně emisí dosažené pomocí systémů čištění vzduchu.
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3.3.3 Emise ze zařízení pro uskladnění hnoje

Ztráty amoniaku z budov a po aplikaci hnoje na poli jsou obvykle nejdůležitějšími zdroji emisí.
Nicméně ztráty ze skladované kejdy a tuhého hnoje mohou také významně přispět k celkové emisi
amoniaku. Skladování tuhého hnoje a kejdy je zdrojem plynných emisí amoniaku, metanu, oxidu
dusného a pachových sloučenin. Kapalinu uvolňující se z tuhého hnoje (např. hromady na polích)
lze také považovat za emisi (vyluhování dusičnanů). Emise ze skladování hnoje závisí na řadě
faktorů:

Tuhý hnůj

• chemické složení hnoje (tj. koncentrace NH4-N);

• potenciál kompostování (obsah vody, hustota a obsah uhlíku);

• emisní plocha;

• použité zakrytí.

Kejda

• chemické složení kejdy (tj. koncentrace NH4-N);

• fyzikální vlastnosti (% sušiny, pH);

• emisní plocha (velikost, krusta);

• klimatické podmínky (teplota okolí, déšť, vítr);

• použité zakrytí.

Z výše uvedených faktorů je nejdůležitější obsah sušiny a dusíku (zejména TAN). Sušina v podstatě
závisí na nakládání s hnojem, zatímco dusík závisí na postupech krmení. Techniky ustájení, jejichž
cílem je snížit emise z vlastního odstraňování tuhého hnoje a kejdy, ovlivňují také obsah dusíku
v hnoji a následně i emise během skladování.

Kvantifikace emisí amoniaku, i když to není snadné, lze provést měřením pomocí přímých
metod, jako je technika dynamického poklopu pro kejdu nebo uzavřením haldy hnoje do velkého
„polytunelu“, kde lze emise zachytit [258, 500].

Podle údajů ze západoevropských zemí se předpokládá, že základní emise bez zakrytí povrchu
skladovaného hnoje budou mezi 1,4 kg a 2,7 kg NH3-N na m2 za rok, nižší hodnoty by mohly
být pozorovány, pokud je skladovaný hnůj několik měsíců zmrazen, a vyšší hodnoty v zemích
s teplejším klimatem [508].

3.3.3.1 Emise z uskladnění tuhého hnoje

Naměřené emise amoniaku a oxidu dusného z hromady tuhého hnoje jsou uvedeny v tabulce 3.59
a tabulce 3.60. Data představují literární přehled odvozený z oficiálních zpráv a recenzovaných
článků. Omezený počet studií se týkal emisí N2O z hromady hnoje.

Emisní faktory amoniaku se liší od zanedbatelných po velmi vysoké a mohou představovat
více než počáteční TAN (NH3 + NH+

4 ) v hnoji, protože emise amoniaku mohou také pocházet
z mineralizovaného organického dusíku. Tato změna emise NH3 je způsobena účinkem zpracování
hnoje, tj. doby skladování, provzdušňování a teploty [441, 590].
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Tabulka 3.59: Průměrné emise amoniaku a oxidu dusného během skladování prasečího hnoje v hromadách

Typ hnoje Emise Průměr SD No Max. Min. Zdroj

Chlévská mrva
NH3-N
(% celkového dusíku)

30,8 37,8 13 123,4 0,1 [441]
Chlévská mrva 23,5 0,7 NI NI NI [439]
Hluboká podestýlka 4,8 2 4 7,0 2,4 [441]
Hluboká podestýlka 30,2 7,7 NI NI NI [439]
Chlévská mrva N2O-N

(% celkového dusíku)
0,5–2,63 NI 2 NI NI [443]

Hluboká podestýlka 4,6 3,5 4 9,8 2,5 [441]
Chlévská mrva N2O-N (g N/m2/den) 1,9 1,1 4 2,9 0,7 [441]
Poznámka: No = Počet zpráv a publikací, ze kterých byly hodnoty odvozeny; SD = Směrodatná
odchylka; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Tabulka 3.60: Emise amoniaku a oxidu dusného během skladování tuhého drůbežího hnoje v hromadách

Typ hnoje Emise Průměr SD No Max. Min. Zdroj

Podestýlka NH3-N
(% celkového dusíku)

8,3 5,9 13 18,4 0,3 [441]
Trus denně odklízený pásy 2,1 1,8 4 4,5 0,0 [441]
Podestýlka N2O-N (g N/m2/den) 0,17–0,81 NR 1 NI NI [441]
Poznámka: No = Počet zpráv a publikací, ze kterých byly hodnoty odvozeny; SD = Směrodatná
odchylka; NR = nerelevantní; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Rozsahy pro národní emisní faktory uváděné několika členskými státy jsou uvedeny v tabulce 3.61.

Tabulka 3.61: Rozsah emisních faktorů amoniaku pro skladování tuhého drůbežího hnoje, jak uvádějí
členské státy

Kategorie drůbeže Emisní faktor amoniaku
(kg NH3-N/ap/rok)

Brojleři 0,024–0,040
Nosnice 0,027–0,067
Krůty 0,092–0,140
Plemenní brojleři 0,022
Zdroj: [500, 612, 615]
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Příklad emisních faktorů používaných členským státem (Velká Británie) pro výpočet celkových
emisí amoniaku ze skladů tuhého hnoje je uveden v tabulce 3.62.

Tabulka 3.62: Emisní faktory uváděné ve Velké Británii pro skladování tuhého hnoje

Produkce Typ hnoje
Emisní faktor amoniaku

(g N/t mp/rok) (kg NH3/t mp/rok)

Prasečí hnůj (FYM) Hromada hnoje 1 224 1,49
Drůbeží hnůj Trusný pás 1 956 2,38

Trusný kanál 1 956 2,38
Podestýlka 1 435 1,74

Poznámka: mp = počáteční hmotnost hromady
Zdroj: [612, 614]

V Německu je emisní faktor amoniaku spojený se skladováním tuhého hnoje 5 g NH3/m2 plochy
povrchu za den [474].

Emise amoniaku mohou být sníženy (např. o 75–80 % zakrytí fólií) nebo zvýšeny (např.
o 80–150 % překopáváním hromady) v závislosti na použité strategii hospodaření s hnojem. Ztráty
dusíku ve výluhu z hromady se mohou pohybovat mezi 2,3 % a 5,3 % celkového dusíku původně
obsaženého ve hnoji z chovu prasat a mezi 0,8 % a 8,2 % pro podestýlku z chovu brojlerů [207].

Bylo zjištěno, že během prvních 30 dnů skladování hnoje jsou ztráty amoniaku vyšší než
80 % celkových emisí pro prasečí hnůj a 25–45 % pro podestýlku brojlerů, zatímco ztráty ze
skladování kejdy jsou v období skladování rovnoměrné [253]. Protože vývoj emisí NH3 je v zásadě
určován tendencí k samovolnému zahřívání (kompostování), ke kterému dochází ve většině prostoru
hromady porézního hnoje, lze emise amoniaku snížit zakrytím hromady nebo úmyslným zhutněním
hnoje, aby se omezil přenos vnitřního vzduchu [441].

Studium literatury (viz tabulka 3.59 a tabulka 3.60) ukázalo, že emise N2O z hromady hnoje
jsou velmi proměnlivé a nebylo možné stanovit jednu hlavní podmínku ovlivňující emise. Produkce
N2O, která probíhá během skladování, je významná kvůli nitrifikaci a následné denitrifikaci. Emise
N2O z drůbežího hnoje mají tendenci být menší [441].

K emisím CH4 dochází pouze za lokálně anaerobních podmínek. Aerobní rozklad v porézních
hromadách hnoje bohatých na slámu vede k vysokým teplotám i anaerobním horkým místům,
což způsobuje emise CH4, přestože je hromada do značné míry aerobní. Na druhé straně, pokud
se na hromadu použije vzduchotěsný obal, čímž se potlačí aktivita aerobních mikroorganismů
a související zvýšení teploty, emise CH4 se sníží, i když je hromada do značné míry anaerobní.
Další strategií, kterou lze použít ke snížení emisí metanu z uskladněného tuhého hnoje, je časté
překopávání, které snižuje množství anaerobních zón v hromadě [441, 443].

3.3.3.2 Emise z uskladnění kejdy

Při skladování kejdy se z povrchové vrstvy zpočátku emituje část NH3, ale později ochuzená
povrchová vrstva blokuje další emise. Vytváření plovoucí krusty může záviset na obsahu sušiny
v kejdě a na klimatických podmínkách: silné deště namočí krustu, která bude mít tendenci být
stahována dolů naředěnou kejdou na povrchu, zatímco teplé a slunečné klimatické podmínky
umožňují rychlou tvorbu krusty. Neporušená krusta je účinnou bariérou proti ztrátám NH3. Nízká
těkavost může být také způsobena neutrální hodnotou pH. Mícháním se zvedne sušina k povrchu
a zvýší se těkavost NH3, což vede k maximálním emisím do ovzduší. Emisní faktory amoniaku
z nekrytého skladování kejdy z chovu prasat, jak je uvedeno v přehledu literatury, jsou uvedeny
v tabulce 3.63.
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Tabulka 3.63: Emise amoniaku z nekrytého skladování kejdy z chovu prasat

Parametr
Emise amoniaku (kg NH3-N/m2/rok)

Betonový sklad Laguna Betonový sklad
Neošetřená kejda Neošetřená kejda Kejda digestovaná

v bioplynové stanici (1)

Průměrná hodnota 2,18 0,78 2,33
Směrodatná odchylka 2,10 1,07 0,68
(1) Kejda z chovu skotu a prasat.
Zdroj: [439]

Ztráta amoniakálního dusíku při skladování kejdy z chovu prasat v otevřených nádržích a lagunách
odpovídá 6 % až 30 % celkového dusíku v uskladněné kejdě, za předpokladu, že je zde emisní
plocha po celý rok. Emise z kejdy uložené v lagunách se zdají být nižší než emise z kejdy uložené
v betonových silech, protože koncentrace TAN je nižší [439].

Emisní faktory pro skladování kejdy ukazující účinek krusty hlášené z Dánska jsou uvedeny
v tabulce 3.64.

Tabulka 3.64: Emisní faktory amoniaku pro zakryté a odkryté skladování kejdy v Dánsku

Typ zakrytí
Čerstvá kejda Digestovaná kejda

NH4-N jako
% NH4-N
mimo ustájení

NH4-N jako
% celkového N
mimo ustájení

NH4-N jako
% NH4-N
mimo ustájení

NH4-N jako
% celkového N
mimo ustájení

Bez zakrytí 11,4 9 27,3 21
Zakryto (přírodní krusta, sláma) 2,5 2 5,2 4
Stanové nebo betonové zakrytí 1,3 1 2,6 2
Zdroj: [442]

Rozsahy uváděných národních emisních faktorů amoniaku pro skladování kejdy z chovu prasat jsou
uvedeny v tabulce 3.65.

Tabulka 3.65: Rozsah emisních faktorů amoniaku pro skladování kejdy z chovu prasat, jak uvádějí členské
státy

Kategorie prasat Emisní faktor amoniaku
(kg NH3-N/ap/rok)

Prasata v předvýkrmu/výkrmu (20–100 kg) 0,60–2,62
Odstávčata (6–20 kg) 0,15–1,07
Kojící prasnice 2,05–6,82
Prasnice za celý cyklus 14,40
Zdroj: [258, 412, 439, 616]

V Německu je emisní faktor amoniaku pro odkryté skladování prasečí kejdy 10 g NH3/m2 plochy
povrchu za den [474]. Ve Velké Británii je odpovídajícím emisním faktorem pro sklady kejdy
a laguny 3,16 g N/m2 plochy povrchu za den [614].
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Emise oxidu dusného z kejdy nebo tekutého hnoje bez zakrytí jsou zanedbatelné, protože zá-
sobníky kejdy zůstávají v zásadě anaerobní, pokud není v důsledku procesu zpracování zavedenO2,
nebo pokud převládají větrné podmínky. Emise N2O mohou být regulovány podmínkami kejdové
krusty, např. když povrchová vrstva má snížený obsah vody, emise N2O se zvyšují a mohou být
až 25 mg N2O-N/h na m2 povrchu. Emise jsou sníženy nebo zastaveny při nízkých teplotách a v
případě, že povrchová krusta nebo povrchová sláma má vysoký obsah vody [443]. Syntetický pro-
pustný obalmůže zvýšit nebo zpozdit emiseN2O v závislosti na tom, zda se při absenci syntetického
krytu vytvoří přirozená krusta [517]. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) předpokládá
emisní faktor N2O 0,005 kg N2O-N/N vyloučeného zvířetem pro kejdu s krustou [659], existuje
však jen málo znalostí o rozsahu a kontrole emisí N2O z kejdových krust. Skutečné emise se
budou pravděpodobně sezónně měnit podle místních klimatických podmínek, ale také v závislosti
na potenciálu nitrifikace, který se může značně lišit [517].

Zásobníky kejdy jsou zdrojem metanu, protože anaerobní prostředí upřednostňuje methanoge-
nezi. Vyšší teplota a delší retenční čas organického materiálu v systému výrazně zvyšují množství
produkovaného metanu. Odkryté laguny mají ve většině případů vyšší potenciál pro emise CH4

než jiné systémy, protože jsou spojeny s delší dobou retence [659]. Bylo zjištěno, že kryty mají
protichůdné účinky, zejména:

• tvorba krusty na kejdě může snížit emise CH4 v důsledku oxidace metanu;

• míchání kejdy se slámou může zvýšit methanogenní tvorbu CH4;

• zakrytí zásobníků kejdy porézními povrchy, např. sláma, expandované hliněné oblázky nebo
recyklovaný polyethylen, mohou snížit emise CH4 v důsledku oxidace na CO2;

• vysoké koncentrace celulózy a ligninu mohou omezit rychlost produkce CH4 v důsledku
snížené hydrolýzy lignifikovaných struktur v biomase.

Emise metanu jsou také ovlivněny následujícími parametry:

• bylo prokázáno, že mírné míchání kejdy zvyšuje emise CH4;

• časté odstraňování kejdy ze stáje nebo kanálu snižuje množství methanogenních bakterií
v tomto prostředí. V chovech prasat, kde byla kejda po každém období výkrmu odstraněna,
byly emise o 40 % nižší než ve stájích, kde nedocházelo k tak častému odstranění;

• byla pozorována pozitivní korelace mezi emisemi CH4 během skladování a teplotou hnoje
nebo kejdy. Produkce metanu je nízká při teplotách pod 15 °C, ale zvyšuje se exponenciálně
se zvyšující se teplotou nad 15 °C [443];

• snížení obsahu organických látek v kejdě separací nebo fermentací v bioplynovém fermentoru
se může ukázat jako nejúčinnější způsob snížení emisí CH4 během venkovního skladování.
Ukázalo se však, že digestovaná kejda ve skladovacích nádržích by měla být ochlazena
na okolní teplotu, aby se snížily emise CH4. Rovněž bylo pozorováno, že při okyselení kejdy
za účelem snížení emisí NH3 z uskladnění, se snížily emise CH4.

3.3.4 Emise z nakládání s hnojem

V hospodářství se hnůj zpracovává z různých důvodů. V kapitole 4 je popsáno několik technik
spolu se zprávou o jejich environmentálních a technických vlastnostech. Pokud jde o vykazované
údaje, úrovně spotřeby a emisí jsou indikativní a specifické pro situaci, ve které byly získány.

Vstupní množství hnoje a kejdy se liší podle počtu zvířat na farmě. Ke zlepšení chemické
reakce (reakcí) nebo k reakci s nežádoucími prvky v reakčním substrátu se používají různá aditiva,
což může ovlivnit emise do vody nebo vzduchu.
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Během procesů zpracování kejdy či hnoje, např. v lagunových systémech, mohou být vytvářeny
kapalné frakce, které musí být vypouštěny. Zápach může vzniknout v důsledku suboptimálních
procesních podmínek, ačkoli řada technik se zaměřuje na snížení zapáchajících složek (např.
kompostování, aerobní digesce). Spalováním se uvolňuje prach a jiné spaliny. Techniky, jako jsou
bioplynové stanice, záměrně vytvářejí plynné sloučeniny, které lze použít v ohřívačích a motorech,
ale z nich jsou poté emitovány výfukové plyny.

3.3.5 Emise z aplikace organických hnojiv

Úroveň emisí z aplikace závisí zejména na chemickém složení kejdy a hnoje, převládajících klima-
tických podmínkách a většinou na způsobu, jakým jsou aplikovány. Složení hnoje se liší a závisí
na stravě, jakož i na způsobu a době skladování a způsobu zpracování, pokud je provedeno před
aplikací. Hodnoty dusíku a K2O budou nižší u chlévské mrvy (FYM) skladované po dlouhou dobu
na otevřeném prostranství. Kejdu lze zředit odpadní a užitkovou vodou, čímž se zvýší objem, i když
se sníženým obsahem sušiny.

Obsah dusíku ve statkových hnojivech je přítomen ve dvou hlavních formách:

• Snadno dostupný dusík, který je potenciálně dostupný pro rychlé vstřebání plodinami.

• Organický dusík, který se pomalu uvolňuje a je k dispozici pro absorpci plodinami v období
měsíců až let. Organický N přispívá v roce aplikace k hnojení dusíkem pouze v malém
rozsahu. Tímto způsobem může být pro další plodinu po aplikaci k dispozici přibližně 10 %
celkového obsahu dusíku.

Ztráty dusíku při aplikaci hnojiv regulují dva hlavní procesy:

• Vypařování amoniaku je nejdůležitějším zdrojem emisí. Emise amoniaku po aplikaci kejdy
nebo hnoje jsou silně ovlivněny snadno dostupným obsahem dusíku v hnoji. Kejda a drůbeží
hnůj jsou „bohaté“ na snadno dostupný dusík (obvykle 40–60 % z celkového množství
dusíku) ve srovnání s chlévskou mrvou, která je „chudá“ na snadno dostupný dusík (obvykle
10–25 % z celkového množství dusíku).

• Vyluhování dusičnanů.Hnůj od hospodářských zvířat je největším zdrojem ztrát vyluhováním
dusičnanů, kterým lze zabránit. Obsah NH4-N v hnoji je rychle přeměněn na nitrátový dusík
a může být využit rostlinami nebo jinak ztracen vyluhováním nebo denitrifikací. Množství
vyluhovaného dusíku se vztahuje hlavně kmnožství aplikovaného hnoje, snadno dostupnému
obsahu dusíku a načasování aplikace.

Existují různé postupy v oblasti nakládání s hnojem, které minimalizují ztráty dusíku prostřednic-
tvím vypařování amoniaku, jako je rychlá aplikace tuhého hnoje na ornou půdu pomocí pásového
aplikátoru (vlečná hadice/botka) nebo mělkého vstřikování kejdy. Za účelem snížení ztrát při vylu-
hování dusičnanů je důležité používat hnůj po celé vegetační období (tj. na konci zimy nebo na jaře,
v polovině nebo na konci léta) v závislosti na klimatických podmínkách, typu půdy a vysazených
plodin, pokud je potřeba plodin absorbovat dusík, spíše než v období podzim/zima, kdy je potřeba
nízká a dusičnany v půdě se pravděpodobně vyluhují do podzemních nebo povrchových vod. Změna
termínu hnojení z podzimu na jaro pravděpodobně zvýší zásobu půdníhominerálního dusíku [245],
která je k dispozici pro příjem plodin, ale také pro mikrobiální procesy nitrifikace-denitrifikace
v půdě, což vede k produkci NO−

3 , N2 a možné zvýšení „přímých“ emisí N2O. Pokud je to nutné,
měly by být další aplikace minerálního dusíku do půdy správně upraveny. Schematické znázornění
procesu regulujícího využití a ztráty dusíku při aplikace hnoje je uvedeno na obrázku 3.4 [244].
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Obrázek 3.4: Ztráty dusíku při aplikaci hnoje

3.3.5.1 Emise do vzduchu

Emise amoniaku během a po aplikaci kejdy jsou ovlivněny širokou škálou vzájemně se ovlivňujících
proměnných, které jsou uvedeny v tabulce 3.66.

Tabulka 3.66: Faktory ovlivňující emisní úrovně amoniaku do ovzduší z aplikace kejdy na pozemku

Faktor Charakteristika Vliv

Půda pH Nízké pH snižuje emise
Kationtová výměnná kapacita půdy
(CEC)

Vyšší CEC vede ke snížení emisí

Vlhkost a porozita půdy Neurčitý
Klima Teplota Vyšší teplota zvyšuje emise

Srážky Způsobuje rozředění a lepší infiltraci,
a proto jsou nižší emise do ovzduší, ale
zvýšené emise do půdy

Rychlost větru Vyšší rychlost větru znamená vyšší emise
Management Aplikační metoda Nízkoemisní techniky

Typ hnoje Obsah sušiny, pH a koncentrace amoni-
aku ovlivňují úroveň emisí

Doba aplikace a aplikovaná dávka Je třeba se vyhnout teplému, suchému,
slunečnému a větrnému počasí; příliš vy-
soké dávky prodlužují dobu infiltrace

Vlastnosti plodiny Výška plodiny Pokud je kejda aplikována na plodiny,
ztráty amoniaku jsou omezené ve srov-
nání ve srovnání s aplikací kejdy na holou
půdu

Zdroj: [22, 442]

Jakýkoli amoniak konzervovaný během ustájení a skladování je vystaven ztrátám během a po
aplikaci na pole. Aby se dosáhlo vysokého celkového snížení emisí amoniaku v celém výrobním
řetězci, jakož i nákladové efektivity snižování amoniaku, musí být do půdy kejda nebo tuhý hnůj
zapraveny. Výsledky polních pokusů provedených ve Velké Británii, které ilustrují vliv různých
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podmínek skladování, technik zapravení a složení hnoje na emise po aplikaci tuhého hnoje, jsou
uvedeny v tabulce 3.67.

Tabulka 3.67: Emise z aplikace tuhého hnoje se zapravením do půdy nebo bez něj, hlášené z Velké Británie

Typ hnoje Uskladnění
před aplikací

Zapravení
do půdy

Skladba
hnoje

Emise
amoniaku

Snížení emisí
po zapravení
v porovnání
s povrchovou

aplikací
(NH4-N
jako %

celkového
obsahu N)

(NH4-N jako
% celkově

použitého N)

(%)

Čerstvý hnůj z chovu
prasat

Ne Ne 26–38 13–41 NR

Čerstvá podestýlka
z chovu brojlerů

Ne Ne 46–52 16–28 NR

Hnůj z chovu prasat Konvenčně
uskladněno

(nezakryto) po
dobu 6 měsíců

Ne NI 8 NR

Podestýlka
z chovu brojlerů

Konvenčně
uskladněno

(nezakryto) po
dobu 6 měsíců

Ne 20–32 16 NR

Hnůj z chovu prasat Zakryto
plachtou po

dobu 6 měsíců

Ne NI 22 NR

Podestýlka
z chovu brojlerů

Zakryto
plachtou po

dobu 6 měsíců

Ne 40–50 29 NR

Hnůj z chovu prasat Konvenčně
uskladněno

(nezakryto) po
dobu 12 měsíců

Ne < 5 < 3 NR

Čerstvý hnůj z chovu
prasat

Ne Zapraveno
4 hodiny
po aplikaci

26–38 NI 84

Čerstvá podestýlka
z chovu brojlerů

Ne Zapraveno
4 hodiny
po aplikaci

46–52 NI 90

Čerstvý hnůj z chovu
prasat

Ne Zapraveno
24 hodin
po aplikaci

26–38 NI 64

Čerstvá podestýlka
z chovu brojlerů

Ne Zapraveno
24 hodin
po aplikaci

46–52 NI 78

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NR = nerelevantní.
Zdroj: [207]
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Rozsahy emisí NH3 po aplikaci tuhého hnoje odvozené z průzkumu publikovaných výsledků, jsou
uvedeny v tabulce 3.68. Údaje se týkají především výsledků experimentů získaných za různých
klimatických podmínek ve střední a severní Evropě.

Tabulka 3.68: Rozsah a průměrné hodnoty emisí amoniaku měřené po aplikaci tuhého hnoje bez zapravení

Typ hnoje Emise No
(NH3-N jako % TAN)

Prasečí průměr 63 (41–76) 19
Drůbeží průměr 40 (36–73) 6
Poznámka: No = Počet zpráv a publikací, ze kterých byly hodnoty odvozeny.
Zdroj: [441]

Obecně se u hnoje z chovu drůbeže očekává, že bude emitovat méně než hnůj z chovu prasat,
protože hydrolýza kyseliny močové na močovinu může trvat několik měsíců a je často neúplná,
dokonce i po aplikaci [441].

Rozsahy uváděných národních emisních faktorů amoniaku pro aplikaci kejdy pro dvě hlavní
kategorie prasat, prasat na výkrm a prasnice, jsou uvedeny v tabulce 3.69.

Tabulka 3.69: Rozsahy národních emisních faktorů amoniaku pro aplikaci kejdy, jak uvádějí členské státy

Produkce Emise amoniaku
(kg NH3-N/ap/rok)

Prasata na výkrm 0,56–1,47
Prasnice 1,45–3,65
Zdroj: [612, 615]

Průměrné emise amoniakálního dusíku z aplikace kejdy ve vztahu k různým aplikačním meto-
dám, vyjádřené jako procento z celkového aplikovaného NH4-N, jsou uvedeny v tabulce 3.70.
Údaje se týkají 199 měření na trvalých travních porostech a 58 měření na orné půdě prováděných
v Nizozemsku.

Tabulka 3.70: Průměrné emisní faktory NH4-N a rozsahy naměřených hodnot, vyjádřené jako procento
celkového aplikovaného amoniakálního dusíku

Typ pozemku Aplikační technika Emise
(NH3-N jako % aplikovaného TAN)

Průměr Rozsah

Trvalý travní porost Plošná aplikace 74 28–100
Aplikace v úzkých pásech 26 9–52
Mělká injekce 16 1–63

Orná půda Plošná aplikace 69 30–100
Povrchové zapravení 22 3–45
Hluboké zapravení 2 1–3

Zdroj: [232]
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Mezivládní panel pro změnu klimatu stanovil emise N2O-N během aplikace kejdy z chovu prasat
na ekvivalent 0,01 kg N2O-N/N vyloučeného zvířetem, s minimální hodnotou 0,003 kg N2O-N/N
a maximální 0,03 kg N2O-N/N [659].

Výsledky studie uvádějící ztráty N2O (průměr a rozsah) po aplikaci a zapravení tuhého hnoje
za různých skladovacích podmínek jsou uvedeny v tabulce 3.71.

Tabulka 3.71: Emise N2O-N z aplikace tuhých hnojiv

Nakládání s hnojem Emise
(N2O-N jako % celkového N)

Konvenčně uskladněný hnůj, aplikovaný povrchově 1,04 (0,07–3,09)
Uskladněný hnůj, zapravený po 4 hodinách do půdy 0,38 (0,08–1,08)
Čerstvý hnůj, aplikovaný povrchově 0,70 (0,05–2,17)
Čerstvý hnůj, zapravený po 4 hodinách do půdy 1,02 (0,40–3,27)
Zdroj: [250]

Souhrn výsledků polních pokusů z literární rešerše, týkající se aplikace hnoje z chovu prasat napříč
různými půdními strukturami, plodinami, ročními obdobími, metodami aplikace a množstvím
dusíku na ha, je uveden v tabulce 3.72 [443].

Tabulka 3.72: Hlášené emise N2O-N při aplikaci hnoje z chovu prasat

Typ hnoje Emise oxidu dusného
N2O-N (% celkového N) N2O-N (% TAN) Celkový N2O-N (kg/ha)

Kejda (No = 15) 0,12–2,95 0,26–9,55 0,40–2,51
Tuhý hnůj (No = 12) 0,00–3,27 0,00–5,30 0,03–3,27
Poznámka: No = Počet zpráv a publikací, ze kterých byly hodnoty odvozeny.
Zdroj: [443]

K emisímCH4 obvykle dochází bezprostředně po aplikaci hnoje, protožemethanogeneze je inhibo-
vána přítomností O2. Celkově se ukázalo, že množství metanu emitovaného při povrchové aplikaci
je zanedbatelné, zatímco při aplikaci kejdy pomocí mělké injekce vede anaerobní povaha štěrbino-
vého prostředí k vyšším emisím CH4 [443].

3.3.5.2 Emise do půdy a vody

Velké množství dusíku, fosforu a draslíku ze stravy je vyloučeno prostřednictvím hnoje a moči.
Hnůj obsahuje užitečné množství těchto pro rostliny dostupných živin a dalších hlavních živin, jako
je síra, hořčík a stopové prvky. Z řady důvodů ne všechny tyto prvky mohou být rostlinami využity
a některé mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Znečištění lze rozlišit na dva typy: bodový zdroj a rozptýlené znečištění. Znečištění vody
z bodového zdroje může nastat přímou kontaminací vodního toku z prasklého nebo přetékajícího
skladu kejdy, povrchového odtoku z výběhu nebo okamžitě po aplikaci na pozemku a během silného
deště. Takové incidenty mohou mít katastrofální účinky na ryby a další vodní život, zejména kvůli
vysoké biochemické spotřebě kyslíku (BOD) a rozpuštěnému amoniaku obsaženému v hnoji. BOD
měří množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při rozkladu organických látek a obvykle
se pohybujemezi 10 000mg/l a 30 000mg/l pro kejdu, ve srovnání s 300mg/l až 400mg/l v odpadní
vodě z domácnosti [389].
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Rozptýlené znečištění může ovlivnit půdu, vodu a vzduch a na rozdíl od znečištění bodovým
zdrojem není snadno vidět. Výsledná kontaminace je spojena se zemědělskými postupy v široké
oblasti a po delší časové období spíše než s konkrétní akcí nebo událostí a může mít dlouho-
dobé účinky na životní prostředí. Příkladem je depozice těkavého amoniaku, který může přispět
k problémům okyselení půdy, zejména v lesních půdách. Může zvyšovat hladinu dusíku v půdách
s nízkým obsahem živin, což způsobuje změnu typu rostlin, které rostou v postižené oblasti, např.
v botanicky bohatých stanovištích na starých loukách a vřesovištích [389]. Uložený amoniak může
také přispět ke ztrátám při vyluhování dusičnanů.

Ze zemědělských emisí do půdy a podzemních vod jsou nejdůležitější zbytkové emise dusíku
a fosforu. Procesy jejich distribuce jsou:

• pro N - vyluhování (NO−
3 ), denitrifikace (NO2, NO, N2) a povrchový odtok;

• pro P - vyluhování a povrchový odtok.

Vyluhování dusíku z hnoje hospodářských zvířat nastává hlavně filtrováním přes půdní vrstvy, když
je hnůj nesprávně aplikován, tj. bez zohlednění stávajících předpisů a plánování hnojení. Podobně
fosfor uniká do životního prostředí pomocí povrchového odtoku a vyluhování, přestože vyluhování
fosforu úzce souvisí s mechanismy eroze půdy [218]. Naopak, část dusíku a fosforu je také uložena
v půdě pro střednědobé nebo dlouhodobé uvolňování.

Dusík a fosfor mají zcela odlišné koloběhy v zemědělském prostředí. Nadměrné hnojení fos-
forem se nemusí nutně vyluhovat jako v případě dusíku, fosfor se může akumulovat v půdních
vrstvách, kde může být pomalu přeměněn na jiné formy. Zemědělské půdy mohou vázat různá
množství fosforu, ale akumulace zvyšuje množství labilního P a riziko vyluhování fosforu [218].
Draslík lze také ztratit vyluhováním a povrchovým odtokem, což způsobí snížení hodnoty živin
v hnoji, aniž by to však představovalo environmentální riziko.

Evropské obavy z dopadů vyluhování dusičnanů na životní prostředí vedly k přijetí nitrátové
směrnice (Směrnice Rady 91/676/EHS). Směrnice zavedla dobrovolné zásady správné zemědělské
praxe, označení zranitelných míst (NVZ) pro místa s vysokými hladinami dusičnanů (nebo jejich
rizikem) ve vodách a povinný akční program pro zemědělské podniky v rámci NVZ. Akční program
vyžaduje, aby zemědělci hnojili v souladu s potřebami plodin a aby neaplikovali statkový hnůj
v obdobích, kdy jsou půdy podmáčené nebo zmrzlé, nepřímo se jedná o požadavek na dostatečnou
skladovací kapacitu hnoje.

Dusík, který je ušetřen pomocí opatřeních ke snížení emisí amoniaku ze skladování, však
může zvýšit potenciál pro vyluhování dusičnanů, zejména pokud není sníženo použití minerálního
dusíku. Ve srovnání s kejdou se má za to, že pevná hnojiva, která mají inherentně nižší obsah
amoniakálního dusíku, mají menší množství snadno dostupného dusíku pro nitrifikaci a následné
vyluhování dusičnanů [249]. Ztráta dusíku během skladování tuhého hnoje však závisí na potenciálu
kompostování.

Kontaminace povrchových vod je způsobena vyluhováním a odtokem. Vyluhování dusíku
je nejvyšší v zimě a na písčitých půdách. Je více patrné tam, kde se aplikace hnoje vyskytuje
na podzim a na prázdných polích v zimě, protože srážky pravděpodobně vyplaví dusičnany z půdy
dříve, než je mohou plodiny využít. Ke ztrátě fosforu z povrchového odtoku po aplikaci hnoje
dochází při překročení infiltrační kapacity půdy nebo při erodování částic půdy, na které je fosfor
navázán. Nejpravděpodobněji nastane, pokud po aplikaci následuje silný déšť nebo když je půda
již nasycená [506]. Na půdách s nízkým obsahem organických látek se to zřídka objeví.

Pokud je to prakticky možné, je třeba se vyhnout aplikacím hnoje během konce podzimu,
začátku zimy i přes celou zimu. Zpoždění aplikací, zejména hnoje s vysokým obsahem dostupného
dusíku, až do pozdní zimy nebo na jaře zvýší využití dusíku z hnoje a sníží znečištění dusičnany.
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3.3.5.3 Emise kovů

Existuje několik zdrojů zodpovědných za kontaminaci zemědělských ekosystémů těžkými kovy,
jako jsou místní zdroje (např. zvětralé horniny), atmosférická depozice, aplikace hnoje, pesticidy,
zavlažování, hnojiva, druhotný materiál (jako je kal z odpadních vod, kompost), eroze od břehů
řeky, dovoz krmiv, aditiva a léčiva pro zvířata.

Hnůj z chovů hospodářských zvířat, a zejména kejda z chovu prasat, obsahují významné množ-
ství určitých kovů, zejména mědi (Cu) a zinku (Zn), hlavně proto, že se používají ve vysokých
koncentracích jako krmná aditiva. Neustálé aplikace hnoje může vést k hromadění těchto kovů
a jejich nežádoucím vysokým hladinám v půdě, což může představovat střednědobé nebo dlouho-
dobé riziko toxicity pro rostliny a mikroorganismy. Koncentrace v půdě by měla být udržována pod
úrovní, která zamezuje přenos do potravinového řetězce [253, 590].

V situacích, kdy se aplikace hnoje provádí řadu let a je v plánu nadále hnůj na pozemek aplikovat,
je vhodné nechat tuto půdu analyzovat, aby se stanovil stav kovů a pravidelně se sledovalo jejich
hromadění [389]. Část kovů vstupujících do půdy z povrchově aplikovaných statkových hnojiv se
recykluje zemědělským systémem v krmivech pro zvířata chovaná a krmená na farmách [253].

Měď a zinek se účastní mnoha metabolických funkcí a jejich zajištění v dostatečném množství
v krmení je nezbytné pro zajištění dobrého výkonu a zdraví zvířat. Protože se však používají
jako růstové stimulátory na farmakologické úrovni nebo protože se používají velké bezpečnostní
limity, může být ve stravě prasat nadbytečná měď a zinek. V důsledku toho jsou tyto prvky vysoce
koncentrovány v hnoji, zejména z chovu prasat. Navíc, když se kejda zpracuje, měď a zinek budou
následovat tuhou frakci, kde jejich koncentrace často překračuje maximální hodnoty povolené
pro použití těchto produktů jako organických hnojiv. Jediným způsobem, jak snížit koncentraci
stopových prvků v hnoji, je omezit jejich začlenění do stravy.

Již dlouhou dobu se využívá začlenění 150–250 ppm (mg/kg) mědi do stravy vepřů kvůli svému
účinku na podporu růstu. Tento postup je v EU povolen, ale pro odstávčata do 12 týdnů je dovoleno
použít stravu s maximálním obsahem 170 ppm mědi. Po uplynutí této doby již není možné v EU
používat měď jako růstový stimulátor a její maximální povolený obsah v krmivech je 25 ppm.
V reálné praxi však zůstává příjem ve srovnání s teoretickými požadavky vysoký (< 10 ppm podle
zveřejněných údajů) a průměrná účinnost uchování je stále menší než 1 %.

Nařízením (ES) č. 1334/2003 bylo maximální povolené množství zinku ve stravě prasat sníženo
z 250 ppm na 150 ppm. Tyto úrovně jsou blíže teoretickému požadavku v publikované literatuře,
který se pohybuje v rozmezí 50 ppm až 100 ppm, v závislosti na stádiu růstu a podle různých
autorů. V některých členských státech EU je stále povoleno užívání 2 500 ppm zinku jako lék, čímž
dochází k zvýšenému vylučování kovu [590].

Podle nařízení (ES) č. 1334/2003 jsou hlášené obsahy mědi a zinku v sušině hnoje (asi
350 mg/kg sušiny a 1 250 mg/kg sušiny) pod maximálními povolenými koncentracemi v ka-
lech z čistírny odpadních vod ve Francii (1 000 mg/kg sušiny, respektive 3 000 mg/kg sušiny), ale
překračují povolenou koncentraci organických hnojiv (300 mg/kg sušiny a 600 mg/kg sušiny). Za
předpokladu, že se každý rok rozloží 170 kg N/ha, bude trvat 160–170 let, než půda dosáhne 50 mg
Cu nebo 150 mg Zn na kg sušiny. Vstupy mědi a zinku do půdy s aplikací hnoje 170 kg N/ha však
stále převyšují kovy absorbované plodinami [590]. Emise kovů spojené s rozkladem hnoje z chovu
drůbeže, jak uvádí chovy ve Francii, jsou uvedeny v tabulce 3.73.
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Tabulka 3.73: Emise kovů spojené s rozkladem hnoje z chovů drůbeže

Kategorie drůbeže Cu Zn
(mg/ap/rok) (mg/ap/rok)

Brojleři (1) 342 1 410
Nosnice 708 3 380
(1) Výpočet na základě 6,15 cyklu za rok.
Zdroj: [617]

3.3.6 Emise z celého výrobního procesu

Obecně platí, že snížení emisí dusíku dosažené v jednom výrobním kroku ovlivňuje množství
dusíku v následujících krocích, a tedy také množství potenciálních emisí NH3 z každého kroku.
Snížení emisí amoniaku při ustájení prasat by normálně vedlo k tomu, že by se do kejdy dostalo
více amoniaku, to potenciálně zvýší riziko emisí amoniaku ze skladování kejdy. V důsledku toho
může dojít ke ztrátě části redukčního účinku ve stáji. Současně se může opatření ke snížení emisí
uplatňované pro skladování hnoje stát nákladově efektivnější, pokud se do skladu dostane více
amoniakálního dusíku. V zásadě mohou emise, kterým je možné se vyhnout v jednom kroku
výroby, zvýšit emise v následujícím kroku, tj. v důsledku vyššího obsahu dusíku v hnoji. Aby
bylo možné řešit tento důležitý vzájemný vztah, musí se v celém výrobním řetězci také zvážit
chov zvířat. Za tímto účelem se emise dusíku v jednotlivých procesních krocích (krmení, ustájení,
skladování kejdy a aplikace do půdy) spojí do celého řetězce [575].

3.3.6.1 Emise z celého výrobního řetězce pro chov drůbeže

Uváděné příklady obecných emisních faktorů používaných některými členskými státy k definování
toku dusíku v každé fázi nakládání s hnojem jsou uvedeny v tabulce 3.74 a v tabulce 3.75 pro
brojlery a nosnice.

Tabulka 3.74: Příklady toku dusíku v celém zemědělském řetězci u hnoje z chovu brojlerů

Parametr Francie Dánsko Španělsko
Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

N vyloučený v rámci ustájení NR 100 NR 100 NR 100
Ztráty při ustájení
(% vyloučeného N) 30 30 20 20 19,6 19,6

N dostupný ve venkovním
skladu NR 70 NR 80 NR 80,4

Ztráty při skladování
(% N mimo ustájení) 15 10,5 7 14,4 11 8,8

N dostupný pro aplikaci
hnoje na pozemku NR 59,5 NR 65,6 NR 71,5

Ztráty při aplikaci na po-
zemku (% N mimo sklad) 10 5,9 31,4 (1) 20,6 38 27,2

Využitelný N pro plodiny NR 53,5 NR 45 NR 44,3

208 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Aktuální spotřeba a úrovně emisí z intenzivních chovů

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Parametr Francie Dánsko Španělsko
Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Ztráty N z celého hospodář-
ství NR 46,5 NR 55 NR 55,7

(1) Odvozeno z hlášené hodnoty 45 % využitelného N při aplikaci na pole.
Poznámka: NR = nerelevantní.
Zdroj: [328, 500, 616, 618]

Tabulka 3.75: Příklady toku dusíku v celém zemědělském řetězci u hnoje z chovu nosnic

Parametr Dánsko Španělsko
Klecový chov Volný chov

Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N Ztráty N Obsah N

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

N vyloučený v rámci ustájení NR 100 NR 100 NR 100
Ztráty při ustájení (% vylou-
čeného N) 10 10 14 14 28,7 28,7

N dostupný ve venkovním
skladu NR 90 NR 86 NR 71,3

Ztráty při skladování (% N
mimo ustájení) 5 4,5 5 4,3 8 5,7

N dostupný pro aplikaci
hnoje na pozemku NR 88,5 NR 81,7 NR 65,6

Ztráty při aplikaci na po-
zemku (% N mimo sklad) NI NI NI NI 37 24,3

Využitelný N pro plodiny NR NI NR NI NR 41,3
Ztráty N z celého hospodář-
ství NI NI NI NI NR 58,7

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NR = nerelevantní.
Zdroj: [616, 618]

Údaje o ztrátách dusíku ve formě amoniaku pro každý krok systému produkce drůbeže, které jsou
uvedeny pro různé druhy hnoje z chovů drůbeže ve Francii, jsou uvedeny v tabulce 3.76.
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Tabulka 3.76: Ztráty dusíku ve všech fázích nakládání s hnojem z chovu drůbeže podle druhu vyproduko-
vaného hnoje ve Francii

Typ produkovaného
hnoje

Ztráty při
ustájení

Ztráty při
skladování

Ztráty při
aplikaci na poli

Využitelný N
pro plodiny

(%
vyloučeného N)

(% N mimo
ustájení)

(% N mimo
sklad)

(%
vyloučeného N)

Tuhý hnůj
– vnitřní chov na pode-
stýlce 30 15 10 54

– vnitřní chov na pode-
stýlce, kompostování 30 30 0 49

– brojleři, volný výběh 40 15 10 46
– nuceně krmené kachny
a husy, volný výběh 50 15 10 38

– plemenní brojleři 55 15 10 34
Kejda 50 20 20 32
Trus
– předsušený, skladovaný
v uzavřené budově 30 30 10 44

– sušený 25 25 10 51
– trusný kanál 60 15 10 29
Zdroj: [433]

Další příklad je uveden na obrázku 3.5 [536], který ilustruje vztah mezi emisemi ze skladování
a aplikace hnoje z podestýlky z chovu brojlerů. Je vidět, že účinné skladování (přikrytí fólií),
které zachovává obsah dostupného dusíku v hnoji, může vést ke zvýšení celkové emise, pokud
je následováno špatnými technikami aplikace hnoje na pozemku (např. povrchová aplikace bez
zapravení) [536].

Obrázek 3.5: Kumulativní ztráty způsobené vytěkáním amoniaku během skladování a následné aplikace
hnoje z chovu brojlerů po pozemku
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3.3.6.2 Emise z celého výrobního řetězce chovu prasat

Příklady obecných emisních faktorů používaných ve Francii v každé fázi produkce prasat pro
nakládání s kejdou jsou uvedeny v tabulce 3.77. Ve Španělsku jsou rozčleněné emisní faktory
pro emise amoniaku v rámci každé fáze výrobního řetězce pro různé kategorie prasat. Data jsou
uvedena v tabulce 3.78.

Tabulka 3.77: Ztráty dusíku ve všech stádiích nakládání s hnojem z chovu prasat (bez zpracování hnoje)
ve Francii

Parametr Kejda Tuhý hnůj (sláma)
% ztráty N

(jako N-NH3) (1)
Obsah N

(g)
% ztráty N
(jako N-NH3,

N-N2O a N-N2)

Obsah N
(g)

N vyloučený v rámci ustájení NR 1 000 NR 1 000

Ztráty při ustájení
(% vyloučeného N)

25 (15–30) 250 24 (5–30) N-NH3 240
4 (2–12) N-N2O 40
29 (20–40) N-N2 290

N dostupný ve venkovním
skladu (N mimo ustájení) NR 750 NR 510

Ztráty při skladování
(% N mimo ustájení) 5 (5–15) 38 10 (0–20) N-NH3

(2)
51 N-NH3

(2)
N dostupný pro aplikaci hnoje
na pozemku (N mimo sklad) NR 712 NR 459

Ztráty při aplikaci na po-
zemku (% N mimo sklad) 20 (10–50) 142 0 0

Využitelný N pro plodiny (3) NR 570 NR 459

Ztráty N z celého
hospodářství
(% vyloučeného N)

43 430 29 N-NH3 291
4 N-N2O 40
29 N-N2 290

(1) N ztráty způsobené tvorbou N2O se považují za nízké.
(2) Ztráty N ve formě N2O a N2 nejsou při skladování relevantní.
(3) Průměrné živinové složení kejdy pro aplikaci na pozemkuN:P2O5:K2O = 1,00:0,67:0,89. 70% du-
síku je považováno za amoniakální.
Poznámka: NR = nerelevantní; rozsah potenciálních ztrát je uveden v závorkách.
Zdroj: [329]
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Tabulka 3.78: Příklady emisních faktorů amoniaku používaných jako reference pro ustájení, skladování
a aplikaci kejdy ve Španělsku

Kategorie zvířat Ustájení Uskladnění Aplikace na pozemku Celkem
(kg N-NH3/ap/rok)

Odstávčata 0,417 0,150 0,369 0,936
Předvýkrm (20–49 kg) 1,584 0,570 1,401 3,556
Prasata na výkrm (50–79 kg) 1,904 0,685 1,684 4,274
Prasata na výkrm (80–109 kg) 2,128 0,766 1,882 4,776
Prasata na výkrm (> 110 kg) 1,988 0,716 1,758 4,462
Březí prasnice 3,421 1,698 3,025 8,144
Kojící prasnice 4,132 2,051 3,653 9,836
Prasničky 2,088 1,036 1,846 4,971
Kanci 2,763 1,371 2,443 6,577
Předvýkrm/výkrm 20–100 kg 1,665 0,599 1,472 3,736
Zdroj: [616]

3.3.7 Hluk

Hluk pocházející z intenzivních zemědělských chovů je lokálním problémem životního prostředí
a musí být zohledněn, zejména v situacích, kdy se chovy nacházejí v blízkosti obytných oblastí.
Na farmě mohou vysoké hladiny hluku také ovlivnit stav chovaných zvířat a jejich produkci
a mohou potenciálně poškodit sluch pracovníků hospodářství. Ekvivalentní nepřetržitý hluk (LAeq)
je měřítko používané k posouzení hladin hluku hospodářství, protože umožňuje porovnat zdroje
hluku s proměnnou intenzitou nebo zdroje, které jsou přerušované.

Typické hladiny hluku v hospodářství nebyly hlášeny. Ekvivalentní hladina hluku, která vzniká
z hospodářství, je kombinací úrovní různých činností uvedených v tabulce 3.79 a 3.80 spolu s korekcí
doby trvání. Různá kombinace činností samozřejmě povede k odlišné ekvivalentní hladině hluku.
Hlukové pozadí je hluk, který se může vyskytnout v životním prostředí, například v okolí chovu
drůbeže. Skládá se ze silničního provozu, ptačího zpěvu, letadel atd. a může také zahrnovat zvuky
drůbeže z chovné haly.

Za účelem zohlednění všech proměnných přerušovaných hluků se za hladinu hluku pozadí
(La90) považuje hladina hluku, která je překročena 90 % doby měření. Hluk pozadí se mění
v průběhu 24 hodin v důsledku změn v činnostech. Ve venkovských oblastech je běžný denní hluk
pozadí 42 dB, ale v časných ranních hodinách může klesnout pod 30 dB.

Konečný dopad na citlivé receptory v sousedství závisí na mnoha faktorech. Hladinu akustic-
kého tlaku určuje například povrch země, odrážející nebo absorbující objekty, konstrukce přijímače
a počet zdrojů hluku. V tabulkách v následujících kapitolách jsou hladiny akustického tlaku uve-
deny pouze pro několik zdrojů v hospodářství nebo velmi blízko něho. Hladina hluku se u citlivého
receptoru snižuje se vzdáleností od hospodářství.

Uváděná data musí být chápána jako hlášené příklady toho, co bylo změřeno. Celková hladina
hluku se bude lišit v závislosti na provádění činností v chovu, počtu a kategorii zvířat a použitém
vybavení. Zdroje hluku z chovu drůbeže nebo prasat jsou spojeny zejména s:

• hospodářskými zvířaty;

• ustájením;
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• produkcí krmiv a manipulací s nimi;

• vybavením;

• nakládáním s hnojem.

3.3.7.1 Zdroje a emise v chovech drůbeže

Typické zdroje hluku pro řadu specifických činností jsou uvedeny v tabulce 3.79. Hladiny akustic-
kého tlaku jsou hlášeny vedle zdroje nebo na krátkou vzdálenost.

Tabulka 3.79: Typické zdroje hluku a příklady hladin hluku v chovech drůbeže

Zdroj hluku Doba trvání Frekvence Denní/
noční
aktivita

Hladina
akustického
tlaku dB(A)

Ekvivalentní
hladiny

akustického
tlaku LAeq

dB(A)

Větráky stájové
ventilace Kontinuální/

přerušovaná
Po celý rok Den a noc 43 NI

Dodávky krmiva 1 hodina 2–3× každý
týden

Den 92 (1) NI

Míchací jednotka
krmiva
– uvnitř

NI NI NI
90

NI
– venku 63
Dodávka plynného
paliva 2 hodiny 6–7× za rok Den NI NI

Nouzový generátor 2 hodiny Každý týden Den NI NI
Vyskladňování kuřat
(brojleři) 6–56 hodin 6–7× za rok Ráno/noc NI 57–60

Úklid (brojleři)
Manipulace
s hnojem 1–3 dny 6–7× za rok Den NI NI

Tlakové mytí,
apod. 1–3 dny 6–7× za rok Den 88 (1) NI

Úklid (nosnice)
Manipulace
s hnojem až 6 dní Každoročně Den NI NI

Tlakové mytí,
apod. 1–3 dny NI NI 88 (1) NI

(1) Měřeno ve vzdálenosti 5 m.
Poznámka: LAeq = ekvivalentní hladina akustického tlaku – jednotka pro hluk s proměnnou intenzitou;
NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [24, 393]
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3.3.7.2 Zdroje a emise v chovech prasat

Typické zdroje hluku pro řadu specifických činností jsou uvedeny v tabulce 3.80. Hladiny akustic-
kého tlaku jsou hlášeny vedle zdroje nebo na krátkou vzdálenost.

Tabulka 3.80: Typické zdroje hluku a příklady hladin hluku v chovech prasat

Zdroj hluku Doba trvání Frekvence Denní/
noční
aktivita

Hladina
akustic-
kého
tlaku
dB(A)

Ekvivalentní
hladiny

akustického
tlaku LAeq

dB(A)

Normální úroveň
v ustájení Kontinuální Kontinuální Den 67 NI

Krmení zvířat:
– prasata

1 hodina Denní Den
93 87

– prasnice 99 91
Příprava krmiva 3 hodiny Denní Den/noc 90 85

63
(venku)

85

Manipulace
ve skladu 2 hodiny Denní Den 90–110 NI

Dodávky krmiva 2 hodiny Týdenní Den 92 NI
Čištění stájí a ma-
nipulace s hnojem 2 hodiny Denní Den 88

(85–100)
NI

Aplikace hnoje 8 hodin denně
po 2–4 dny

Sezónní/týdenní Den 95 NI

Větrací ventilátory Kontinuální Kontinuální Den/noc 43 NI
Dodávky paliva 2 hodiny Čtrnáctidenní Den 82 NI
Poznámka: LAeq = ekvivalentní hladina akustického tlaku – jednotka pro hluk s proměnnou intenzitou;
NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [24, 393]

3.3.8 Pevný odpad z chovu drůbeže a prasat

Množství a složení odpadu, který pochází z chovů drůbeže a prasat, se značně liší. Pro toto odvětví
nebyly pro kategorie uvedené v kapitole 2.11 hlášeny žádné reprezentativní údaje.

3.3.9 Emise zápachu

Emise zápachu pocházejí z činností popsaných v předchozích kapitolách, jako je ustájení zvířat,
struktury skladování hnoje a aplikace hnoje. Příspěvek jednotlivých zdrojů k celkové emisi zápachu
z hospodářství se liší a závisí na mnoha faktorech, jako je obecná údržba prostor, složení hnoje
a techniky používané při manipulaci a skladování hnoje.

Zápach je způsoben mikrobiální degradací organických látek (např. stolice, moč a krmivo) a je
definován lidským čichovým vnímáním směsi chemických sloučenin v atmosféře známé také jako
pachové látky. Emise zápachu uvolňované ze zařízení pro ustájení zvířat jsou komplexní směsí více
než 150 složek v různých koncentracích. I když jsou známy všechny chemické látky, které vedou
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k vnímání zápachu, nelze vnímat pachy na základě koncentrace jednotlivých látek, protože zápach
je definován fyziologickou reakcí člověka [474].

Nejvýznamnějšími zdroji zápachu (pachové látky) jsou [438]:

• Těkavé mastné kyseliny (VFA): VFA jsou meziproduktem při anaerobní fermentaci bio-
logických odpadů na methan (CH4). Pokud jsou podmínky takové, že dochází k neúplné
fermentaci, mohou být VFA vypařeny do atmosféry.

• Amoniak a těkavé aminy: jedná se o produkt deaminace a dekarboxylace aminokyselin.
Deaminace vede k produkci VFA, oxidu uhličitého, plynného vodíku a amoniaku za neutrál-
ního pH (od 6 do 7). Například mikrobiální rozklad kyseliny močové v podestýlce brojlerů
je hlavním zdrojem amoniaku.

• Indoly a fenoly: jedná se o vedlejší produkty aminokyselinmetabolizovaných řadou střevních
anaerobů.

• Těkavé sloučeniny obsahující síru: jedná se o vedlejší produkt anaerobní digesce síranů
a aminokyselin obsahujících síru.

Podle nejnovějších znalostí o složení zápachu se zdá, že zápachu dominují sloučeniny síry, zejména
při neutrálním pH a nižším, v tomto rozmezí není pravděpodobné, že by docházelo k odpařování
amoniaku [500].

Amoniak a sirovodík by se neměly brát samostatně jako indikace emise zápachu a/nebo ne-
příjemného zápachu. Amoniak díky svému vysokému prahu vnímání přispívá k pachům, které
emitují stáje, ale zápach může přetrvávat i při úplné absenci amoniaku [257]. Jasná korelace mezi
koncentrací zápachu a emisemi amoniaku neexistuje [486]. Obecně vzato, opatření ke snížení emisí
amoniaku a prachu také přispívají ke snížení emisí zápachu, ale poměr redukce se může lišit. Nao-
pak, techniky, které se používají na snižování pachů, mají obecně pouze minimální účinek na jiné
emise.

Údaje z Dánska ukazují, že v integrované výrobní jednotce s kapacitou přibližně 100 prasnic
plus prasata na výkrm představují emise zápachu ze zařízení na chov prasat více než dvě třetiny
(68–75 %) z celkové emise zápachu integrované produkční jednotky. Celková emise zápachu v létě
bude 22 900 ouE/s, když porodní kotce pro kojící prasnice a kotce pro prasata na výkrm mají plně
roštové podlahy. Pokud však porodní kotce pro kojící prasnice i kotce pro prasata na výkrm mají
částečně roštové podlahy, celková emise zápachu se sníží o 28 %, což odpovídá 16 600 ouE/s [645].

Ve Velké Británii byly provedeny komerční studie ve čtyřech stájích pro brojlery měření kon-
centrace zápachu ze skupin přibližně 34 000 kusů krmených různými úrovněmi bílkovin ve stravě.
Zejména samci brojlerů dostávali ad libitum stravu s cílovými hladinami bílkovin (na základě
obsahu lysinu) 85 %, 90 %, 100 % nebo 110 % běžné komerční úrovně. Koncentrace zápachu
byly mezi stájemi docela konzistentní, klesaly v rozmezí 600 až 800 ouE/s na m3 kolem 16. dne
a 1 300 až 2 300 ouE/s na m3 kolem 30. dne, což odpovídá emisím zápachu v rozmezí 20 000 až
33 000 ouE/s [149].

Tabulka 3.81 ukazuje emisní faktory zápachu používané v Nizozemsku, Německu a Dánsku.
Faktory pro Nizozemsko a Německo pokrývají průměrné roční podmínky, zatímco pro Dánsko
byla měření prováděna v letním období.
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Tabulka 3.81: Emisní faktory zápachu pro různé kategorie zvířat a systémy ustájení v Nizozemsku, Německu
a Dánsku

Typ chovu
Emisní faktor zápachu

(ouE/s na kus)
NL DE (1) DK (2)(3)

Chovy prasat
Březí prasnice chované v individuálních kotcích 19 6,6 16 (7–39)
Březí prasnice chované volně 19 NI 16 (7–39)
Kojící prasnice a selata chovaná v kotcích s částečně
roštovou podlahou 28 10 72 (40–125)

Kojící prasnice a selata chovaná v kotcích s plně roš-
tovou podlahou 28 10 100 (56–280)

Odstávčata chovaná na částečně roštové podlaze 8 3 7 (4–14)
Odstávčata chovaná na plně roštové podlaze 8 3 7 (4–14)
Prasata na výkrm chovaná na částečně roštové podlaze 23 6,5 19 (8–48)
Prasata na výkrm chovaná na plně roštové podlaze 23 6,5 29 (13–78)
Prasata na výkrm chovaná na hluboké podestýlce NI 4 NI
Chovy drůbeže
Nosnice v podlahových systémech 0,35 0,142 8 1,53
Nosnice v klecích, provzdušňované trusné pásy 0,34 0,102 0,68
Nosnice v klecích, trusné pásy, bez provzdušňování NI 0,102 NI
Nosnice ve voliérových systémech, provzdušňované
trusné pásy 0,34 0,102 NI

Nosnice ve voliérových systémech, trusné pásy, bez
provzdušňování 0,34 0,102 NI

Brojleři na hluboké podestýlce 0,24 0,12 0,4
Krůty na plné podlaze s podestýlkou NI 0,4 NI
Krocani na plné podlaze s podestýlkou NI 0,71 NI
Kachny na plné podlaze s podestýlkou NI 0,29 NI
(1) Faktory se počítají z původních údajů uvedených v ouE/s/LU a následujících hmotnostních faktorů
pro živou hmotnost zvířete: březí prasnice: 150 kg, prasnice: 250 kg, odstávčata: 20 kg, prasata na
výkrm: 65 kg, nosnice: 1,7 kg, brojleři: 1 kg, krůty: 6,25 kg, krocani: 11,1 kg, pekingské kachny:
1,9 kg.
(2) Rozsahy pro prasata odpovídají 5. percentilu až 95. percentilu. Emise byly počítány z měření v létě.
(3) Emisní faktory zápachu pro drůbež se počítají z původních údajů uvedených v ouE/s/t a následných
hmotnostních faktorů na zvíře: nosnice: 1,7 kg, brojleři: 1 kg.
Poznámka: NI = ebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [445, 474, 645]

Emisní faktory zápachu používané v Německu pro nekryté sklady hnoje jsou 3 ouE/s na m2 pro
kejdu z chovu prasat, 3 ouE/s na m2 pro sklad s tuhým hnojem s podestýlkou a 7 ouE/s na m2 pro
tuhý hnůj bez podestýlky [474].

216 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Kapitola 4

Hodnocení technik pro určení BAT

Tato kapitola popisuje techniky (nebo jejich kombinace) a související monitorování, o nichž se
předpokládá, že mají potenciál k dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí v činnostech
v rámci tohoto dokumentu. Popsané techniky budou zahrnovat jak použitou technologii, tak způsob,
jakým jsou na farmách navrženy, postaveny, udržovány, provozovány a vyřazovány z provozu.

Kapitola zahrnuje systémy environmentálního managementu, techniky integrované do procesů
a koncová opatření. Zahrnuto je také předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi, včetně
postupů minimalizace a recyklace odpadů, jakož i techniky, které snižují spotřebu surovin, vody
a energie za pomoci optimalizace využití a opětovného použití. Popsané techniky se rovněž vztahují
na opatření použitá k prevenci nebo omezování dopadů havárií a incidentů na životní prostředí,
jakož i na sanace farem. Vztahují se také na opatření přijatá k předcházení nebo ke snížení emisí
za jiných než běžných provozních podmínek (jako jsou spouštěcí a odstavovací operace, úniky,
poruchy, krátkodobé zastavení a definitivní zastavení provozu).

Příloha III směrnice uvádí řadu kritérií pro stanovení BAT a informace v této kapitole se budou
těmito úvahami zabývat. Pokud je to možné, používá se standardní struktura uvedená v tabulce 4.1
k nastínění informací o každé technice, aby bylo možné porovnat techniky a posoudit na základě
definice BAT ve směrnici.

Tato kapitola nemusí nutně obsahovat vyčerpávající seznam technik, které bymohly být v tomto
odvětví použity. Mohou existovat nebo mohou být vyvinuty jiné techniky, které by mohly být brány
v úvahu při určování BAT pro jednotlivé hospodářství.

Tabulka 4.1: Informace pro každou techniku

Nadpis v kapitole techniky

Popis
Dosažené přínosy pro životní prostředí
Mezisložkové efekty
Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje
Technické úvahy týkající se použitelnosti
Ekonomika
Motivace pro implementaci
Příklady provozů
Referenční literatura
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V této kapitole jsou popsány charakteristiky technik uvedené v předchozí tabulce takovým způso-
bem, aby poskytly všechny informace, které se používají pro hodnocení technik, na základě kterých
je dosaženo závěru, zda jsou uvedené techniky BAT či nikoli.

Jak je popsáno v kapitolách 1 až 3, hlavní důraz při uplatňování environmentálních opatření
v intenzivním zemědělství je kladen na snižování emisí spojených s produkcí hnoje. Techniky, které
lze použít v různých fázích procesu produkce hnoje, jsou propojeny. Je zřejmé, že uplatňování sni-
žujících opatření v počátečních krocích řetězce živočišné výroby může ovlivnit účinek (a účinnost)
jakýchkoli snižujících opatření uplatňovaných v pozdějších krocích. Například výživové složení
krmiva a strategie krmení jsou důležité pro užitkovost zvířat, ale zároveň ovlivňují složení hnoje,
a tím ovlivňují emise do ovzduší, půdy a vody z ustájení, skladování a aplikace hnojiv. Směrnice
2010/75/EU klade důraz na prevenci, proto tato kapitola také pojednává o vlivu řízení výživy,
na které navazují integrované nebo koncové techniky.

Je důležité si uvědomit, že výkon snižující techniky je úzce spjat se způsobem, jakým je
provozována, a pouhé použití snižujícího opatření nemusí dosáhnout nejvyšší dosažitelné redukce.
Tato kapitola proto začíná popisem prvků správné praxe environmentálního managementu, a až
následně se věnuje pozornost technickým opatřením pro snižování emisí.

Tato kapitola obsahuje informace o technikách, které se již používají v zemědělských podnicích,
včetně informací o souvisejících nákladech a kontextu, ve kterém lze techniky efektivně využít.

Tato kapitola obsahuje údaje o vypouštění emisí a úrovních emisí z konkrétních hospodářství.
Kvalita údajů se obvykle uvádí podle následujících popisů:

• Odvozené z měření: vyloučení nebo úroveň emisí odvozené jako průměr (nebo s převodními
jednotkami) z měřeních prováděných v ustájení zvířat.

• Naměřené údaje: úroveň emisí naměřená na farmě.

• Modelovaná hodnota: vylučování nebo úroveň emisí modelovaná pomocí modelovacího
nástroje, např. hmotnostní bilance dusíku.

• Analogický závěr: úroveň emisí odvozená analogií s podobným nebo odlišným systémem
ustájení.

4.1 Správná zemědělská praxe environmentálního managementu

Všechny organizační činnosti, produkty a služby se vzájemně ovlivňují a ovlivňují životní pro-
středí a jsou spojeny se zdravím, welfare, bezpečností zemědělce i zvířat, se všemi provozními
systémy a systémy řízení kvality hospodářství. Správný management hospodaření usiluje o řádný
environmentální výkon, což se ukázalo, že je úzce spjato se zvýšenou produktivitou zvířat.

Klíčem k dobré praxi je zvážit, jak mohou činnosti v hospodářství s chovem prasat nebo
drůbeže ovlivnit životní prostředí, a poté podniknout kroky k zamezení nebo minimalizaci emisí
nebo dopadů výběremnejlepší kombinace technik. Cílem je pevně začlenit environmentální aspekty
do rozhodovacího procesu. Manažeři by měli být schopni prokázat, že je zaveden systém, který
tyto problémy zohlední, z nichž mnohé jsou uvedeny v „Zásadách správné praxe“ vypracovaných
mnoha členskými státy. Taková činnost je v souladu s mnoha kroky podniknutými některými
podniky, jejichž cílem je formální akreditace v rámci uznávaného Systému environmentálního
managementu.

Každá z rozličných činností, které tvoří management farem, může potenciálně přispět k celko-
vému dosažení dobrého environmentálního výkonu. Je proto důležité, aby byl někdo určen a převzal
odpovědnost za řízení a dohled nad těmito činnostmi. Zejména ve větších podnicích tento člověk
nemusí být nutně vlastníkem, ale vedoucím hospodářství, který se musí ujistit že:
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• je zvážena správná poloha a prostorové aspekty;

• jsou zajištěny vzdělávací a školící kurzy;

• jsou činnosti řádně naplánovány;

• jsou vstupy a výstupy monitorovány;

• jsou zavedeny nouzové postupy;

• je zaveden program oprav a údržby.

Manažer a zaměstnanci by měli tyto činnosti pravidelně přezkoumávat a hodnotit, aby bylo možné
určit a provádět další rozvoj a vylepšení.

Výběr místa a prostorové aspekty

Dopad hospodaření na životní prostředí je často částečně způsoben nevhodným prostorovým uspo-
řádáním činností v místě hospodářství. Nevhodné prostorové uspořádání může vést k zbytečné
dopravě a dalším činnostem a dále k tvorbě emisí v blízkosti citlivých receptorů. Toto lze v ome-
zené míře kompenzovat správným managementem hospodaření, samozřejmě vše je usnadněno
v případě, že byla věnována pozornost územnímu plánování zemědělských činností. Vyhodnocení
a výběr místa pro nové zařízení pro chov hospodářských zvířat nebo plánování nového chovu na stá-
vajícím místě lze považovat za součást správné zemědělské praxe, jsou-li splněny tyto podmínky:

• Nepotřebná doprava a další činnosti jsou minimalizovány nebo eliminovány.

• Mezi ustájením/chovem a citlivými receptory vyžadující ochranu jsou zajištěny přiměřené
vzdálenosti, např. od sousedů, aby nedocházelo ke konfliktům způsobeným nepříjemným
zápachem a hlukem, nebo k zajištění ochrany vod před emisemi živin. Požadavky na mini-
mální standardní vzdálenosti se liší podle země a záleží také na typu citlivého receptoru. Lze
také provést rozptylové modely za účelem předpovědi/simulace koncentrace zápachu v okolí
chovu.

• Jsou zvažovány převažující klimatické podmínky (např. vítr) a jakékoli specifické topogra-
fické rysy, jako jsou kopce, hřebeny a řeky.

• Zohledňuje se potenciální budoucí rozvoj hospodářství.

• Jsou splněny všechny požadavky na územní plánování nebo plánování rozvoje lidských
obydlí.

• Je zabráněno kontaminaci vody.

Znečištění ovzduší lze na citlivých místech zabránit efektivním uspořádáním, přemístěním nebo
seskupením zdrojů emisí, jako je tomu v případě hlavních vzduchových kanálů, které shromažďují
veškerý odpadní vzduch ze všech subdivizí přístřešků. Například je možné zvětšit vzdálenost
mezi zdrojem emisí a jakýmkoli kritickým citlivým místem, nebo přemístit zdroje tak, aby ležely
v nepřevládajícím směru větru. Například oblasti s nízkými emisemi by mohly být umístěny blíže
k citlivým receptorům, zatímco chovy/ustájení produkující vyšší emise by mohly být umístěny dále
od citlivých receptorů.

Zajištění přiměřených vzdáleností mezi chovem/ustájením a citlivými receptory nemusí být
obecně použitelné pro stávající chovy/ustájení.
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Vzdělávání a školení

Zaměstnanci hospodářství by měli být obeznámeni s výrobními systémy a měli by být řádně pro-
školeni k plnění úkolů, za které odpovídají. Měli by být schopni spojit tyto úkoly a odpovědnost
s prací a povinnostmi ostatních zaměstnanců. Toto propojení může vést k většímu porozumění
dopadům na životní prostředí a důsledkům jakéhokoli selhání nebo poruchy zařízení. Zaměstnanci
však mohou pro sledování těchto důsledků vyžadovat zvláštní školení. Může být vyžadováno pra-
videlné školení a přeškolení, zejména při zavádění nových nebo revidovaných pracovních postupů
nebo vybavení. Vypracování záznamu o školení by mohlo poskytnout základ pro pravidelné pře-
zkoumání a hodnocení dovedností a schopností každého člověka. Zvláštní pozornost by měla být
věnována také tomu, aby si zaměstnanci byli vědomi příslušných předpisů týkajících se zdraví
a welfare zvířat a bezpečnosti práce.

Pro provoz a údržbu technik používaných pro snižování emisí, zejména pro ty sofistikova-
nější, jako jsou koncové techniky pro snižování emisí do ovzduší a techniky pro zpracování hnoje
v hospodářství, může být vyžadováno speciální školení.

Povědomí o předpisech a správných provozních postupech týkajících se managementu hnoje,
plánování aplikace hnoje, plánování a řízení nouzových situací, oprav a údržby atd. by mělo být
součástí školení osob odpovědných za přepravu a/nebo aplikaci hnoje, aby se zabránilo emisím do
vzduchu a vody. Pro příklad požadovaného školení jsou zde popsány některé z těchto hledisek:

• Míra aplikace hnojiv by se měla řídit správně vypracovaným plánem nakládání s hnojem
a měla by se provádět na poli rovnoměrně. Obsluha by měla být obeznámena s nastavením
rychlosti, dávkování a kapacity strojního zařízení.

• Chemické složení kejdy se při skladování může v různých místech velice lišit. Obsluha
by měla být obeznámena s možnostmi homogenizace kejdy před jejím naložením a jakým
způsobem používat rychlé zkušební metody k posouzení obsahu množství živin pro rostliny.

• K nechtěným únikům dochází zejména v souvislosti s nakládkou, přepravou nebo aplikací
na pole kejdy nebo jiného tekutého hnoje. Obsluha by měla být schopna přijmout preventivní
opatření, dále by měla být obeznámena s výstražnými systémy a bezpečnostními postupy,
aby se zabránilo rozlití, a měla by být připravena přijmout správná opatření v případě rozlití.

• Aplikaci na pole a přepravu hnoje lze regulovat podle ročního období, týdne, teploty/klimatu,
svažitosti polí, ochranných pásem atd. Obsluha by si měla být těchto předpisů vědoma.

• Obsluha by měla znát veškeré zákonné požadavky týkající se technologie aplikace hnoje
na pole.

Plánování aktivit

Plánování může zajistit prospěch mnoha činnostem (např. aplikace hnoje) tím, že zajistí hladké
fungování a sníží rizika zbytečných emisí.Mezi další činnosti, které budoumít prospěch z plánování,
patří dodávka paliva, krmiv a jiných materiálů do hospodářství (vstupy) a vyskladňování prasat,
drůbeže, vajec, jiných produktů, hnoje a odpadních materiálů z hospodářství (výstupy). Také
subdodavatelé a zásobovatelé musí být řádně informováni.

Nouzové plánování a řízení

Havarijní plán může zemědělci pomoci vypořádat se s neplánovanými emisemi a událostmi, jako
je znečištění vody, pokud k nim dojde. Ve Velké Británii je nouzový plán vyžadován podle Zásad
správné zemědělské praxe pro zemědělce a správce půdy. Havarijní plán může také pokrýt všechna
rizika požáru a možnost vandalismu. Havarijní plán může zahrnovat:
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• plán hospodářství znázorňující odtokové systémy a vodní zdroje;

• podrobnosti o vybavení dostupném, nebo k dispozici v krátké době, v hospodářství, které
může být použito k řešení problému znečištění (např. vybavení pro zajištění sesuvu půdy,
hradící desky, nebo zábrany pro zachycení úniků ropy);

• telefonní čísla tísňových služeb, regulačních orgánů a dalších, jako jsou majitelé pozemků
po proudu toků a odběratelé vody;

• akční plány pro určité potenciální události, jako jsou požáry, únik kejdy, zhroucení skladu
kejdy, vypuknutí nemoci, nekontrolovaný únik z hromad hnoje a úniky ropy;

• instalace záložních generátorů elektrické energie pro nouzové napájení k zajištění ventilace
během výpadku dodávky elektřiny.

Po každém incidentu je důležité přezkoumat postupy a zjistit, jaké ponaučení lze získat a jaká
zlepšení lze implementovat.

Oprava a údržba

Je nutné zkontrolovat budovy a vybavení, aby se zajistil jejich dobrý stav. Stanovení a implementace
strukturovaného programu pro tuto práci sníží pravděpodobnost výskytu problémů. Měly by být
k dispozici instruktážní knihy a manuály a personál být dostatečně proškolen.

Všechna opatření, která přispívají k čistotě farmy, pomáhají dosáhnout snížení emisí. Patří
sem sušení a čištění skladu krmiv, zařízení pro ustájení (oblasti pro vylučování, krmení a ležení
v ustájení prasat) a venkovních oblastí v okolí ustájení (viz kapitola 4.17 o emisích prachu).

Budovy pro hospodářská zvířata mohou mít izolaci a mechanismy, které vyžadují pravidelné
čištění, kontrolu, plnění a údržbu (např. ventilátory, kryty, přívody/vývody vzduchu, regulační
klapky, trusné pásy, filtry, teplotní senzory, elektronická ovládání, zabezpečovací zařízení, zařízení
pro zásobování vodou a krmivy, ochrana před škůdci, přístroje pod tlakem, systémy čištění vzduchu,
zásoby paliva a chemikálií).

Sklady kejdy je nutno pravidelně kontrolovat zda nevykazují známky koroze nebo úniku a pří-
padné závady opravit, v případě potřeby s odbornou pomocí. Sklady by měly být alespoň jednou
ročně, nebo tak často, jak je odůvodnitelné (v závislosti na kvalitě konstrukce a citlivosti půdy
a podzemní vody), vyprázdněny, aby bylo možné zkontrolovat vnitřní i vnější povrchy a jakékoli
konstrukční problémy, poškození nebo degradace opravit.

Provoz aplikátorů hnoje (pro tuhý i tekutý hnůj) lze zlepšit, pokud jsou po období, kdy byly
používány, vyčištěny a zkontrolovány a jsou provedeny opravy nebo renovace. Během provozu by
měla být prováděna pravidelná kontrola a odpovídající údržba, jak je popsáno v pokynech výrobce.
Kalová čerpadla, míchadla kejdy, separátory, zavlažovače a kontrolní zařízení vyžadují pravidelnou
pozornost a je třeba dodržovat pokyny výrobců.

Je rozumné mít v hospodářství k dispozici častěji opotřebitelné díly, aby bylo možné rychle
provádět opravy a údržbu. Běžnou údržbu obvykle provádí vhodně vyškolený zemědělský personál,
ale obtížnější nebo odbornější práci budou provádět odborníci přesněji.

Sklad krmiva

Nebyly popsány žádné konkrétní techniky pro snížení emisí do ovzduší ze skladů krmiv. Obecně
mohou sklady suchých krmiv způsobovat emise prachu, ale pravidelnými prohlídkami a údržbou
sil a dopravních zařízení, jako jsou ventily a trubky, tomu lze zabránit. Foukáním suchého krmiva
do uzavřených sil se minimalizují problémy s prachem.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 221



Správná zemědělská praxe environmentálního managementu

Aby bylo možné provádět inspekci a zabránit tak jakékoli biologické aktivitě v krmivu, je
nutné sila kompletně vyprázdnit. Inspekce sil jsou zvláště důležité v létě, aby se zabránilo zhoršení
kvality krmiva a tvorbě zapáchajících sloučenin. Při vyprázdnění zásobníků je třeba dbát na to, aby
nedošlo ke zvýšení emisí prachu.

4.1.1 Skladování a likvidace uhynulých zvířat

Popis Běžné postupy týkající se manipulace, skladování a likvidace uhynulých zvířat za účelem
předcházení nebo snížení emisí byly popsány v kapitole 2.12. Mezi schválenými postupy pro
likvidaci uhynulých zvířat je uvedeno spalování a spoluspalování odpadu. Existují zejména dvě
odlišné cesty:

a) Přesun uhynulých zvířat z chovů do centralizované spalovny zvířecího odpadu
Běžně se využívá specializovaných služeb ke sběru uhynulých zvířat a k jejich zpracování
v centrálních spalovacích zařízení.Velká centralizovaná spalovací zařízení, která zpracovávají
různé druhy odpadu, spadají do předpisového rámce a jsou navržena tak, aby splňovala
ustanovení směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v kapitole IV a příloze VI
nebo rovnocenné požadavky. Provozy spalující pouze uhynulá zvířata se řídí nařízením (ES)
č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu. Evropské referenční dokumenty
uvádějící nejlepší dostupné techniky pro tyto činnosti jsou Referenční dokument o BAT pro
jatka a průmysl zpracovávající jejich vedlejší produkty [581].
Správné hospodářské postupy jsou nezbytné pro zajištění hygienického skladování uhynu-
lých zvířat v hospodářství, která zde nebudou spalována. Do doby odklizu autorizovanou
organizací provádějící sběr odpadu by měla být uhynulá zvířata skladována v uzavřených,
nepropustných nádobách, aby nedošlo k úniku zápachu. V horkých dnech, když neprobíhá
časté odstraňování uhynulých zvířat (např. více než jednou týdně), může být vyžadováno
chlazení [624].

b) Spalování ve vyhrazené spalovně umístěné v hospodářství
Spalovny, které spalují pouze uhynulá zvířata, jako jsou spalovny umístěné v hospodářstvích,
jsou vyňaty z kapitoly IV směrnice 2010/75/EU a místo toho jsou upraveny nařízeními
(ES) č. 1069/2009 a (EU) č. 142/2011. Spalovny musí být schváleny v souladu s článkem
24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a musí být v souladu s článkem 6 a přílohou III nařízení
(EU) č. 142/2011 (tj. hygienické podmínky, provozní podmínky, požadavky na odstraňování
zbytků, požadavky na měření teploty, požadavky na řešení neobvyklých provozních pod-
mínek, požadavky na vypouštění vody, skladování vedlejších produktů živočišného původu,
které čekají na spalování, a skladování popela).
NařízeníKomise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 stanoví obecné a specifické provozní
podmínky pro spalovny a spoluspalovací zařízení zpracovávající pouze vedlejší produkty
živočišného původu a odvozené produkty pro dvě různé prahové hodnoty kapacity: více
než 50 kg za hodinu nebo na dávku (velkokapacitní spalovny nebo spoluspalovací zařízení)
a 50 kg a méně za hodinu nebo na dávku (nízkokapacitní spalovací nebo spoluspalovací
zařízení).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vhodným skladováním a likvidací uhynulých zvířat
je minimalizováno riziko biologické kontaminace lidí nebo zvířat a riziko znečištění životního
prostředí.
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Mezisložkové efekty Pokud se během skladování v hospodářství použije chlazení, výrazně se
zvýší spotřeba energie. Malé spalovny, které jsou vybaveny dospalovacími komorami, produkují
více oxidů dusíku než v případě spaloven bez dospalovacích komor. Zvýšená produkce oxidů dusíku
je způsobena prouděním tepla z dospalovacích komor do spalovny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje

a) Přesun uhynulých zvířat z chovů do centralizované spalovny zvířecího odpadu
Velké centralizované spalovny umožňují lepší kontrolu nežmalé spalovny, pokud jde o otázky
související se snižováním a dohledem nad emisemi do ovzduší. Na druhou stranu je obtížné
posoudit dopad na šíření nemocí mezi chovy odklizem a dodáváním uhynulých zvířat mimo
hospodářství do větších centralizovaných provozů.

b) Spalování ve vyhrazené spalovně umístěné v hospodářství
Emise z malých spaloven umístěných v hospodářství byly hlášeny pro různé druhy použitého
paliva a pro provozní podmínky s dospalovacími komorami nebo bez nich. Typické emise
ze spalování jsou prach, SOX, NOX, CO2 a CO.

Emise oxidu uhličitého jsou primárně určeny na základě obsahu uhlíku v použitém palivu a spa-
lovaném odpadu. Účinnost spalování je dalším důležitým činitelem, který určuje úplnou oxidaci
uhlíku na CO2. Použití dospalovacích komor je nezbytné pro minimalizaci emisí VOC a CO
a může dokonce snížit i množství pevných částic. Je však potřeba poznamenat, že i malé spalovny
vybavené dospalovacími komorami, které jsou ale špatně provozované a/nebo udržované (např. pře-
tížené), mohou vést k mnohem vyšším emisím většiny znečišťujících látek než v případě jednodušší
konstrukce bez dospalovací komory, která je pečlivě řízena [476].

Špatné plnění spaloven je považováno za hlavní problém způsobující neefektivní spalování
a zvýšené emise. Pokud je to možné, pec by měla být před naložením suroviny předehřátá
na nejméně 850 °C, aby se zabránilo doutnání při nižších teplotách. Pokud jsou uhynulá zvířata
naložena do relativně chladné pece, nastane pyrolýza následovaná špatným hořením.

V případě spalovny s dospalovací komorou by měla být dospalovací komora zprovozněna
v dostatečném předstihu před zapálením hořáku hlavní spalovací komory, aby pracovala při opti-
mální teplotě. Provoz hlavních hořáků by měl být propojen s teplotou v dospalovací komoře. Toto
propojení pomáhá minimalizovat emise během zahřívání hlavní spalovací komory. Pro zajištění
minimálních emisí znečišťujících látek by měly být hořáky obou komor zapnuty pro celý spalovací
cyklus [476].

Emise oxidu siřičitého jsou přímo úměrné obsahu síry v použitém palivu a spalovaném odpadu.
Rafinovaná plynná paliva mají zanedbatelná množství sloučenin síry, a proto jsou emise síry
způsobeny sírou v živočišných zbytcích. Příklady průměrné koncentrace emisí na pracovní cyklus
jsou uvedeny v tabulce 4.2 a tabulce 4.3.
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Tabulka 4.2: Příklady koncentrací emisí ve spalinách z malých spaloven umístěných v hospodářství

Jednotka Spalovny s dospalovacím
zařízením

Spalovny bez dospalovacího
zařízení

Kategorie zvířete Drůbež Drůbež Prase Drůbež Prase Prase
Palivo Propan Propan Nafta Petrolej Topný olej Olej
Prach (1) (mg/Nm3) 58 90 36 107 173 277
SO2 (mg/Nm3) 179 34 376 456 127 313
HCl (mg/Nm3) 58 8 24 112 26 56
CO (mg/Nm3) 1 030 1 620 1 650 348 1 180 5 840
NOX (2) (mg/Nm3) 381 303 376 225 129 352
VOC (3) (mg/Nm3) 61 484 117 869 78 3 490
Dioxiny
a furany (4) (ng I-TEQ/Nm3) 0,19 0,10 0,10 0,08 0,21 0,05

CO2 (%) 7,2 6,9 7,6 7,7 7,5 9,0
(1) Prach jako celkové prachové částice.
(2) NOX jako NO2.
(3) VOC jako celkový organický uhlík.
(4) I-TEQ = mezinárodní toxický ekvivalent.
Poznámka: Hmotnostní koncentrace jsou standardizovány při 11 % O2, suchý plyn, teplota 273,15 K,
tlak 101,3 kPa.
Zdroj: [476]

Tabulka 4.3: Příklady celkových emisí za provozní cyklus z malých spaloven umístěných v hospodářství

Jednotka Spalovny s dospalovacím
zařízením

Spalovny bez dospalovacího
zařízení

Kategorie zvířete Drůbež Drůbež Prase Drůbež Prase Prase
Palivo Propan Propan Nafta Petrolej Topný olej Olej
Prach (1) (kg/cyklus) 0,06 0,08 0,08 0,25 0,79 0,3
SO2 (kg/cyklus) 0,19 0,03 0,88 1,10 0,64 0,31
HCl (kg/cyklus) 0,06 0,01 0,06 0,26 0,12 0,06
CO (kg/cyklus) 1,10 1,40 3,90 0,84 5,30 6,30
NOX (2) (kg/cyklus) 0,41 0,27 0,88 0,51 0,58 0,38
VOC (3) (kg/cyklus) 0,07 0,43 0,27 1,80 0,35 3,80
Dioxiny
a furany (4) (ng I-TEQ/cyklus) 190 90 220 210 910 50

CO2 (kg/cyklus) 106 246 367 200 505 302
Poznámka: Viz poznámky pod čarou v tabulce 4.2.
Zdroj: [476]
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Skladování uhynulých zvířat při vhodných teplotách
je obecně použitelné. Doba skladování závisí na povětrnostních podmínkách a četnosti odstraňo-
vání.

Ekonomika, motivace pro implementaci: nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklady provozů V Belgii (Vlámsko) mohou být uhynulá zvířata menší velikosti, jako jsou
drůbež nebo selata, skladována v uzavřených, vzduchotěsných obalech, zatímco uhynulá zvířata
střední velikosti, jako jsou prasata, mohou být skladována na povrchu, který lze snadno čistit
a dezinfikovat, vhodně zakrytém trvanlivým a snadno udržovatelným materiálem zamezujícím
přístupu hmyzu a zvířat [631].

Referenční literatura [476, 581, 624, 631]

4.2 Systémy environmentálního managementu

Popis Směrnice definuje „techniky“ (podle definice „nejlepších dostupných technik“) jako
„používanou technologii a způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozo-
váno a vyřazováno z provozu“.

V tomto ohledu je systém environmentálního managementu (EMS) technikou, která umožňuje
provozovatelům zařízení systematicky a prokazatelně řešit environmentální problémy. EMS jsou
nejvíce efektivní a nejúčinnější, pokud tvoří nedílnou součást celkového řízení a provozu zařízení.

EMS zaměřuje pozornost operátora na environmentální výkonnost zařízení; zejména použitím
jasných provozních postupů pro obvyklé i neobvyklé provozní podmínky a stanovením souvisejících
linií odpovědnosti.

Všechny efektivní EMS zahrnují koncepci neustálého zlepšování, což znamená, že environ-
mentální management je nepřetržitý proces, nikoliv jeden projekt, který nakonec skončí. Existuje
několik návrhů procesů, ale většina EMS je založena na cyklu plán-provedení-kontrola-jednání
(který je široce používán v jiných kontextech řízení společnosti). Cyklus je iterativní dynamický
model, kde dokončení jednoho cyklu plyne na začátek dalšího (viz obrázek 4.1).

Obrázek 4.1: Neustálé zlepšování v procesu EMS
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EMS může mít podobu standardizovaného nebo nestandardizovaného („přizpůsobeného“) sys-
tému. Implementace a dodržování mezinárodně uznávaného standardizovaného systému, jako je
EN ISO 14001:2015, může dát EMS větší důvěryhodnost, zejména pokud je podrobeno řádně
provedenému externímu ověření. Evropský systém pro ekologické řízení a audit (EMAS) poskytuje
další důvěryhodnost díky interakci s veřejností prostřednictvím prohlášení o stavu životního pro-
středí a mechanismu, k zajištění souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí.
Nestandardizované systémy však mohou být v zásadě stejně účinné za předpokladu, že jsou řádně
navrženy a implementovány.

Zatímco standardizované systémy (EN ISO 14001:2015 nebo EMAS) i nestandardizované
systémy se v zásadě vztahují na organizace, tento dokument zaujímá užší přístup, který nezahrnuje
všechny činnosti organizace, např. pokud jde o jejich výrobky a služby, vzhledem k tomu, že
směrnice upravuje pouze zařízení/podniky.

EMS může obsahovat následující komponenty:

1. závazek managementu, včetně vrcholového managementu;

2. definováním politiky životního prostředí vedením, která zahrnuje neustálé zlepšování vlivu
zařízení na životní prostředí;

3. plánování a stanovení nezbytných postupů, cílů a cílů ve spojení s finančním plánováním
a investicemi;

4. provádění postupů se zvláštním zřetelem na:

(a) strukturu a odpovědnost,
(b) školení, informovanost a kompetence,
(c) komunikaci,
(d) zapojení zaměstnanců,
(e) dokumentaci,
(f) efektivní řízení procesu,
(g) programy údržby,
(h) pohotovostní připravenost a reakce,
(i) zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí;

5. kontrolu výkonu a provedení nápravných opatření se zvláštním zřetelem na:

(a) monitorování a měření (viz také referenční zpráva Společného výzkumného střediska
(JRC) o monitorování emisí ze zařízení spadající pod IED – ROM) [576],

(b) nápravná a preventivní opatření,
(c) vedení záznamů,
(d) nezávislý (pokud je to možné) interní nebo externí audit s cílem určit, zda EMS

odpovídá plánovaným opatřením a zda byl řádně proveden a udržován;

6. přezkum EMS a jeho vhodné pokračování, přiměřenost a účinnost ze strany vrcholového
vedení;

7. návaznost na vývoj čistších technologií;

8. zohlednění dopadů na životní prostředí vyplývajících z případného vyřazení zařízení z pro-
vozu ve fázi projektování nového zařízení a po celou jeho provozní životnost;
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9. pravidelné uplatňování sektorového benchmarkingu (např. Sektorový referenční dokument
EMAS).

Konkrétně pro odvětví intenzivního chovu drůbeže nebo prasat jsou v EMS v některých případech
tyto vlastnosti:

10. plán řízení hluku (viz kapitola 4.14);

11. plán řízení zápachu (viz kapitola 4.10.1.5).

Dosažené přínosy pro životní prostředí EMS podněcuje a podporuje neustálé zlepšování vlivu
zařízení na životní prostředí. Pokud má instalace již dobrý celkový vliv na životní prostředí, EMS
pomáhá operátorovi udržovat vysokou úroveň výkonu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hospodářství se mohou lišit velikostí
a složitostí. Od jediné budovy provádějící pouze jeden úkol (např. chov brojlerů nebo výkrm prasat),
kde jsou všechny materiály, jako je krmivo, zakoupeny připravené od výrobce a zaměstnávají jednu
osobu, až po velké hospodářství s více činnostmi a několika zaměstnanci.

V závislosti na úrovni složitosti hospodářství se může implementace systému environmentál-
ního managementu výrazně lišit, od základní kontroly chovného procesu a výkonnosti hospodářství
z hlediska spotřeby (tj. krmiva, energie, vody) a výroby (např. živá hmotnost zvířat, množství hnoje
a jiného odpadu), k plné implementaci se zaznamenáním několika provozních parametrů, sledování
emisí a validací externím ověřovatelem EMS.

Mezisložkové účinky Nebyly hlášeny. Systematická analýza počátečních dopadů na životní pro-
středí a prostor pro zlepšování v kontextu EMS vytváří základ pro hodnocení nejlepších řešení pro
všechna environmentální média.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Výše popsané součásti mohou být zcela nebo částečně
použity na všechna zařízení v rozsahu tohoto dokumentu. Rozsah (např. úroveň podrobnosti)
a povaha EMS (např. standardizovaná nebo nestandardizovaná) bude souviset s povahou, měřítkem
a složitostí hospodářství a rozsahem environmentálních dopadů, které může mít.

Ekonomika Je obtížné přesně stanovit náklady a ekonomické přínosy zavedení a udržování
dobrého EMS. Výsledkem používání EMS jsou také ekonomické výhody, které se v jednotlivých
odvětvích značně liší.

Externí náklady spojené s ověřováním systému lze odhadnout na základě pokynů vydaných
Mezinárodním akreditačním fórem [577].

Motivace pro implementaci Motivace pro zavedení EMS zahrnuje:

• zlepšení vlivu na životní prostředí;

• lepší přehled o environmentálních aspektech společnosti, které lze použít k plnění environ-
mentálních požadavků zákazníků, regulačních orgánů, bank, pojišťoven nebo jiných zúčast-
něných stran (např. lidí žijících nebo pracujících v blízkosti zařízení);

• lepší základ pro rozhodování;

• lepší motivace pracovníků (např. manažeři mohou mít jistotu, že dopady na životní prostředí
jsou kontrolovány a zaměstnanci mohou mít pocit, že pracují pro společnost odpovědnou
za životní prostředí);
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• další příležitosti pro snížení provozních nákladů a zlepšení kvality produktů;

• lepší image společnosti;

• snížené náklady na odpovědnost, pojištění a nedodržování předpisů.

Příklady provozů Nebyly hlášeny žádné příklady hospodářství, které používají EMS s auditem
ISO 14001. Některé členské státy implementují EMS jako součást povolení a auditu v rámci svého
inspekčního režimu (Velká Británie).

Referenční literatura [576–580]

4.3 Řízení výživy

Snížení vylučování živin (např. N, P) v hnoji může snížit emise, např. snížení množství N v hnoji
sníží nejen emise amoniaku, ale také další možné ztráty dusíku (vyluhování, denitrifikace). Řízení
výživy zahrnuje všechny techniky k dosažení tohoto snížení. Cílem je uspokojit nutriční potřeby
zvířat, bez negativního dopadu na zdraví awelfare zvířat, a zohlednit ekonomiku výrobního procesu.

Cílem odborníků na výživu je zajistit, aby zvířata nebyla krmena více živinami (zejménaN aP),
než je požadováno pro cílovou úroveň produkce, s cílem minimalizovat vylučování na úroveň, která
bude vyhovovat metabolické aktivitě. Jinými slovy, cílem nutričních opatření je snížit množství
dusíkatého odpadu z nestráveného nebo katabolizovaného dusíku, který se vylučuje hlavně ve formě
močoviny (kyselina močová v drůbežím hnoji) a rychle se rozkládá na amoniak a amonné ionty.
Kromě toho je snížení vylučování N účinné při snižování emisí ve všech fázích nakládání s hnojem
(ustájení, skladování, aplikace na poli).

V praxi jsou hladiny bílkovin v krmivech často vyšší, než je skutečně požadováno. Bezpečnostní
limity obsahu bílkovin ve stravě se používají k zohlednění:

• suboptimálního poměru aminokyselin;

• rozdílů v požadavcích mezi zvířaty s různými genotypy;

• rozdílů v požadavcích způsobené rozdíly ve věku nebo fázích výroby;

• změn skutečného obsahu a stravitelnosti esenciálních aminokyselin ve stravě.

Proto lze obsah bílkovin ve stravě a výsledné vylučování N snížit tím, že se obsah bílko-
vin/aminokyselin ve stravě co nejvíce přizpůsobí požadavkům zvířete [508].

Snaha o zvýšení stravitelnosti krmiv vedla v dnešní době k výrobě velkého množství enzymů
(fytáza, xylanáza, proteáza, glukanáza atd.) v krmivářském průmyslu. Pokrok v genetice a výživě
také vedl ke značnému zlepšení účinného využití krmiv. Zdokonalené využití krmiva umožňuje
snížení potřeby dusíku a tím i jeho vylučování.

4.3.1 Výživová opatření

Popis Hlavní výživové strategie ke snížení množství vylučovaného dusíku a fosforu jsou násle-
dující:

1. Snížení obsahu dusíkatých látek pomocí N-vyvážené stravy založené na netto energii pro
prasata a na metabolizovatelných energetických systémech pro drůbež a stravitelných ami-
nokyselinách [30, 281, 506, 624].
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Aby zvířata využila svého růstového potenciálu a dosáhla nejlepších úrovní užitkovosti
pomocí maximálních rychlostí syntézy proteinů, dodává se správné množství esenciálních
aminokyselin, a zabraňuje se jak přebytkům, tak nedostatkům. Strava, která není správně
vyvážená vzhledem k požadavkům zvířete na energii a stravitelné aminokyseliny, poskytuje
nezbytná množství omezujících živin pouze při předávkování jinými živinami, což vede ke
zvýšení vylučovaných živin, které způsobují vyšší emise do životního prostředí.

2. Vícefázové krmení se složením stravy přizpůsobené specifickým požadavkům produkčního
období (dusík a fosfor).
Požadavky na zvířata se během období růstu/produkce mění. V důsledku toho se lépe
přizpůsobí složení stravy požadavkům jednotlivého zvířete, např. podle věku a hmotnosti
zvířat se určuje obecná metoda snižování množství živin vylučovaných zvířaty (vícefázové
krmení).

3. Zlepšení charakteristik krmiva, např. pomocí následujících metod:

• aplikace nízkého obsahu dusíkatých látek (CP), použití syntetických aminokyselin
a příbuzných sloučenin ve stravě s nízkým obsahem dusíkatých látek (dusík);

• aplikace nízkého obsahu fosforu, použití fytázy ke zvýšení stravitelnosti a/nebo stravi-
telných anorganických krmných fosfátů (fosfor);

• použití jiných povolených krmných aditiv, včetně zootechnických aditiv, které příznivě
ovlivňují důsledky živočišné výroby na životní prostředí (dusík);

• zvýšené používání vysoce stravitelných surovin (dusík a fosfor).

Mezi výše uvedenými strategiemi je vícefázové krmení a použití přídavků stravy se sníženým
obsahem dusíkatých látek a fosforu popsáno v kapitole 4.3.2 a v kapitole 4.3.3. Techniky ke snížení
úrovně fosfátů v hnoji zvýšením stravitelnosti fosforu jsou popsány v kapitole 4.3.4 a 4.3.5. Použití
jiných krmných aditiv pro zvířata, což je další technika, která může být zavedena za účelem snížení
vylučování živin a/nebo emisí amoniaku (např. povolené zvýšení kyselosti solí ke snížení pH moči
nebo enzymů ke zlepšení stravitelnosti krmiva) je popsáno v kapitole 4.3.6.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Výrazného snížení vylučovaného N a P lze dosáhnout
omezením nadměrného příjmu živin a/nebo zlepšením účinnosti využití živin u zvířete. Snížení
vylučování umožňuje snížení emisí z chovu prasat nebo drůbeže, což nakonec zlepšuje všechny další
kroky výrobního řetězce, jenž vede k environmentálním výhodám ve všech následných operacích.

Mezisložkové efekty Řízení výživy je nejdůležitějším preventivním opatřením ke snížení zátěže
v zemědělských podnicích. Nebyl hlášen žádný vliv napříč složkami na životní prostředí.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V evropských zemědělských regionech
existuje mnoho rozdílů v zemědělských postupech, použitých druzích a řízení výživy; proto se
standardní výrobní podmínky mohou značně lišit. Příklady hlášených standardních úrovní vylučo-
vání dusíku (N) a oxidu fosforečného (P2O5) jsou uvedeny v tabulce 4.4. Tyto hodnoty se vztahují
k základní situaci, ve které jsou uplatňována netradiční opatření.
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Tabulka 4.4: Standardní úrovně vylučování dusíku (N) a oxidu fosforečného (P2O5) v Německu, Finsku
a Francii

Kategorie zvířat
N (kg/ap/rok) P2O5 (kg/ap/rok)

DE FI FR (1) DE FI FR (1)

Prasata
Odstávčata 4,30 – 4,03 2,30 – 2,02
Předvýkrm/výkrm 13,0 – 13,7 6,3 – 6,3
Kanci a prasnice 27,0–36,0 20,3–29,3 24,6 14,0–19,0 16,7 14,0
Drůbež
Nosnice 0,74 0,61 – 0,41 0,37 –
Brojleři 0,29 0,31 – 0,16 0,21 –
Krůty 1,64 1,19 – 0,52 0,62 –
(1) Roční údaje byly vypočteny pro typický počet produkčních cyklů za rok, což odpovídá 6,5 pro
odstávčata, 3 pro výkrm prasat, 6,15 pro standardní brojlery a 2,6 pro středně velké krůty.
Zdroj: [323, 329, 414]

Ve srovnání se standardními úrovněmi uvedenými v tabulce 4.4 jsou hlášeny snížené úrovně vy-
lučovaného dusíku a/nebo fosforu dosaženého použitím nutričních opatření, minimálně od 4 %
do > 30 %, v závislosti na typu použité techniky a kategorii zvířat. Příklady redukčních úrovní
vylučování spojených se specifickými výživovými technikami jsou uvedeny v jiných částech kapi-
toly 4.3. Příkladem je srovnání vylučovaných úrovní dusíku, fosforu a draslíku u standardní stravy
a dvoufázové stravy používané při chovu prasat v tabulce 4.5.

Tabulka 4.5: Příklady vlivu výživových opatření na vylučovaný dusík, fosfor a draslík pro chov prasat

Kategorie
zvířat

Strava/
Parametry

N (1) (kg/ap/rok) P (1) (kg/ap/rok) K (1) (kg/ap/rok)
Stand. Dvoufáz. Stand. Dvoufáz. Stand. Dvoufáz.

Prasnice Dvě fáze: CP
14 % březí;
16,5 % kojící;
1 200 kg krmiva/ap/rok

24,60 20,40 6,11 4,80 9,08 8,00

Odstávčata
(8–30 kg)

Dvě fáze: CP
20 % (1 fáze);
18 % (2 fáze);
FCR: 1,74 kg/kg

4,03 3,64 0,91 0,72 2,02 1,89

Prasata
na výkrm
(30–112 kg)

Dvě fáze: CP
16,5 % (předvýkrm);
15 % (výkrm);
FCR: 2,86 kg/kg během
výkrmu (+0,006 kg na-
víc nad 112 kg)

13,68 11,37 2,76 1,89 5,52 4,82

Za každý další kg (2) 0,20 0,18 0,05 0,03 0,08 0,08
(1) Úrovně se počítají pro typický počet produkčních cyklů za rok, což odpovídá 6,5 pro odstávčata
a 3 pro výkrm prasat, jak je uvedeno v odkazu.
(2) Korekce se použije, pokud je porážková hmotnost vyšší než 112 kg živé hmotnosti.
Zdroj: [329]
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Vlivy různých výživových strategií mají na emise amoniaku nezávislé účinky. To znamená, že se
tyto účinky sčítají [508].

Podle uvedeného příkladu kombinací čtyř různých výživových opatření by bylo možné do-
sáhnout v chovech prasat na výkrm 69% snížení celkových emisí amoniaku. Snížení je možné
uplatněním následujících opatření:

• snížení příjmu dusíkatých látek v kombinaci s přidáním aminokyselin;

• přesun vylučování dusíku z moči do tuhých výkalů přidáním zkvasitelných sacharidů
do stravy;

• snížení pH moči přidáním okyselujících solí do stravy;

• snížení pH tuhých výkalů přidáním zkvasitelných uhlohydrátů do stravy [324, 448].

Výživové programy

Prakticky v každé zemi existují programy pro poradenství farmářům o řízení výživy. Normy výživy
jsou zhotoveny tak, aby zemědělcům poskytovaly výživové informace pro účinnou výrobu, přičemž
se bere v úvahu welfare zvířat a potřeba ochrany životního prostředí.

Ve vlámské části Belgie jsou krmiva s nízkým obsahem dusíku nebo s nízkým obsahem fosforu
nebo jejich kombinace legálně uznána na základě smlouvy mezi výrobci krmiv a vládou [506].

V Německu vyvinuli zemědělci a výrobci krmiv programy výživy s nízkým obsahem dusíku
a fosforu (RAM). Spoléhají se také na smlouvy, které jsou kontrolovány regionálními zemědělskými
komorami.

Ve Francii CORPENdoporučuje programdvoufázového krmení pro každé fyziologické stádium
(např. první stadium odstavu pro prasata o hmotnosti přibližně 8 kg až 12 kg a druhé stadium pro
starší odstávčata, kojící/březí prasnice, prasata v předvýkrmu/výkrmu) na základě stravy s nízkým
obsahem proteinů nebo fosforu [329].

Doporučení pro krmení připravuje pro Finsko společnost MTT Agrifood Research Finland
a pro Velkou Británii Britská společnost pro vědu o zvířatech [323].

V Dánsku se pro výpočet skutečného průměrného obsahu dusíkatých látek a fosforu ve všech
krmných směsích použitých v daném období používají údaje o řízení výživy (např. spotřeba všech
krmných směsí, hmotnost a věk zvířat) a normovaná hodnota pro obsah N a P v hnoji; tyto
informace se shromažďují každý rok jako součást plánu řízení účetnictví hnojiv pro rostlinnou
výrobu. Veškerá dokumentace musí být uchována po dobu 5 let v zápisovém deníku [330].

V některých členských státech již existují povinné systémy řízení výživy a jsou podloženy
praktickými zkušenostmi. Většinou jsou provozovány dvěma způsoby, které jsou popsány níže.

Sledování vstupu a výstupu živin

V oblastech, kde je intenzivní živočišná výroba odpovědná za vysoký dopad na životní prostředí,
musí zemědělci vést evidenci aplikací dusíku a/nebo fosfátů. Systémy účetnictví minerálů monito-
rují vstupní a výstupní procesy na úrovni hospodářství. Příklady regulačních nástrojů jsou: zákon
o klasifikovaných zařízeních na ochranu životního prostředí ve Francii, akční plán pro hnojení
(MAP) a udržitelné hospodaření s dusíkem v zemědělství (PGDA) v Belgii, systém minerálního
účetnictví (MINAS) v Nizozemsku a Düngerverordnung v Německu.

Odhad vylučování živin z kejdy na základě charakteristik krmiva

Vzhledem k tomu, že produkce živin je ve velké korelaci s příjmem živin, měla by se vypočítat
na základě charakteristik krmiv z hlediska vzájemného vztahu s obsahem minerálů ve stravě.
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Ve skutečnosti se tak děje v těch členských státech, kde jsou systémy řízení výživy již zavedeny.
Označení systémůpoužívaných ve Francii (CORPEN),Belgii (Vlámsko) (MAP) aNěmecku (RAM)
jsou uvedena v této části a v následujících oddílech v části „Dosažené přínosy pro životní prostředí“.

Pokud je systém krmení odlišný a/nebo účinnější než použité výživové specifikace, umožňují
regresní systémy vypočítat skutečnou úroveň vylučování jako funkci charakteristik krmiva (obsah
bílkovin a/nebo fosforu). Soubor rovnic použitých v Belgii je uveden jako příklad v tabulce 4.6.

Tabulka 4.6: Regrese používané v Belgii (Vlámsko) pro výpočet skutečné úrovně vylučování

Kategorie zvířat
Vyloučený dusík (N) Vyloučený oxid

fosforečný (P2O5)
(kg/ks/rok) (kg/ks/rok)

Odstávčata s hmotností 7–20 kg Y = 0,10 · X - 1,322 Y = 1,62 · X - 0,819
Ostatní prasata s hmotností 20–110 kg Y = 0,13 · X - 3,046 Y = 1.94 · X - 1.698
Ostatní prasata s hmotností > 110 kg Y = 0.133 · X - 0.2208 Y = 1.8503 · X + 0.344
Prasnice, selata s hmotností < 7 kg Y = 0.133 · X - 0.2208 Y = 1.8503 · X + 0.344
Kanci Y = 0.133 · X - 0.2208 Y = 1.8503 · X + 0.344
Nosnice Y = 0.1496 · X - 0.2455 Y = 2.2254 · X - 0.0606
Nosnice/chovná drůbež Y = 0.1548 · X - 0.2305 Y = 2.2606 · X - 0.0587
Brojleři Y = 0.1541 · X - 0.5283 Y = 2.334 · X - 0.196
Plemenná drůbež pro brojlery Y = 0.1517 · X - 0.1918 Y = 2.2606 · X - 0.0587
Reprodukční chov plemenné drůbeže
– brojleři Y = 0.1571 · X - 0.1705 Y = 2.2152 · X - 0.0770
– nosnice/chovná drůbež Y = 0.1492 · X - 0.1149 Y = 2.2277 · X - 0.0512
Y = produkce dusíku a oxidu fosforečného (kg) na zvíře za rok.
X = spotřeba dusíkatých látek a fosforu (kg) na zvíře za rok.
Zdroj: [625]

Ve Francii se odhaduje množství vylučovaných živin, množství ztracené jako emise a množství,
které jsou k dispozici pro aplikaci na pole. U drůbeže se tabulky používají pro každý z mnoha typů
produkce zvířat. U prasat „zjednodušená výpočetní bilance“ zohledňuje hlavní faktory spojené
s vylučováním prasat, tj. techniku krmení a úroveň výkonnosti, a byla publikována jako výpočetní
list a jako počítačový model. Všechny toky surovin jsou brány v úvahu. Živiny poskytované
zvířatům se odhadují na základě živé hmotnosti prasat. Prvky spojené s hnojem a podestýlkou jsou
určeny počátečním složením krmiva a jeho množstvím. Toky emisí dusíku se počítají jako funkce
vylučovaného množství v závislosti na systému chovu. Emise z chovných objektů se poté odhadují
jako rozdíl mezi toky vstupů (zvíře + krmivo + podestýlka) a výstupem (zvířata a plynné ztráty)
[328, 329].

Příklady složení stravy používaných v různých členských státech jsou uvedeny v kapitole 9.2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Výživová opatření se považují za obecně použitelná
a jejich používání je v celé EU rozšířené.
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Ekonomika Odhady nákladů na nutriční opatření zohledňují následující faktory:

• dodatečné náklady na krmivo (nebo úspory v závislosti na tržních cenách surovin);

• dodatečné náklady na zvýšené potřeby skladování při zavádění nové strategie fázové výživy;

• úspory nákladů na vodu;

• úspory nákladů na přepravu a zpracování kejdy nebo náklady na aplikaci

• úspory v kapitálových investicích, např. menší skladovací kapacita potřebná pro suroviny.

Tam, kde se úroveň proteinů ve stravě snižuje s rostoucím používáním obilovin v krmivu, jsou
změny v ceně obilovin důležité pro udržitelnost opatření pro řízení výživy. S postupnými reformami
Společné zemědělské politiky bylo upřednostňováno zahrnutí vyšších úrovní obilovin a náklady
na provádění stravy s omezenými proteiny se odpovídajícím způsobem snížily.Náklady a dostupnost
opatření na krmení závisí namístní dodávce komodit (jako je například dostupnost obilovin), místní
dostupnosti půdy pro aplikaci hnoje (omezená dostupnost zvýší hodnotu krmiva) a na světovém
trhu s cenou krmiv bohatých na proteiny. Vysoké ceny proteinových krmiv zvyšují atraktivnost
krmných opatření, stejně jako zvyšující se dostupnost syntetických aminokyselin.

Náklady na krmiva závisí na kolísání cen krmiv na trhu. Tyto výkyvy cen jsou příliš velké
na to, aby bylo možné odvodit univerzální odhad (viz tabulka 4.7). Obecně lze však předpokládat,
že dodatečné náklady na krmivo u prasat a drůbeže se budou pohybovat od 0 % do 3 % celkových
nákladů na krmivo; Federace evropských výrobců krmných směsí odhadovala nárůst u drůbeže
o 2–3% a u výkrmových prasat o 1–1,5 % [704]. V období extrémně nízkých cen sójových mouček
se dodatečné náklady na krmivo mohou zvýšit až o 5 % v závislosti na cenách aminokyselin [506].

Příklady smluvních cen surovin použitých v krmných směsích pro prasata jsou uvedeny v ta-
bulce 4.7.

Tabulka 4.7: Smluvní ceny surovin a odhady nákladů na suroviny pro vyvážené krmné směsi pro prasata

Krmivo Únor 2010 Listopad 2010 Září 2011
(EUR/t) (EUR/t) (EUR/t)

Pšenice 116 215 202
Ječmen 99 195 203
Kukuřice 125 214 226
Pšeničné otruby 84 163 131
Kukuřičný krmný lepek 144 200 –
Hrách 170 242 256
Sojová moučka 329 350 318
Řepková moučka 199 236 204
Slunečnicová moučka s plevami 143 191 149
Rostlinný olej 741 978 953
Melasa z cukrové třtiny 168 178 –
L-lysin HCl 2 100 1 750 1 950
DL-methionin 3 650 3 800 3 650
L-threonin 2 200 1 900 1 880
L-tryptofan 21 000 16 000 10 000
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Krmivo Únor 2010 Listopad 2010 Září 2011
(EUR/t) (EUR/t) (EUR/t)

Uhličitan vápenatý 50 50 50
Fosforečnan vápenatý 330 380 560
3-Fytáza 9 500 9 500 9 500
Vyvážené složení pro prasata v předvýkrmu 146,9 228,5 212,6
Vyvážené složení pro prasata ve výkrmu 135,1 219,6 207,6
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [281, 450]

Příklady vlivu kolísání cen krmných surovin a aminokyselin na dodatečné náklady (nebo úspory),
které vznikají v souvislosti s prováděním stravy s nízkým obsahem proteinů při chovu prasat
na výkrm jsou uvedeny v tabulce 4.22.

Motivace pro implementaci Nutnost dodržovat zatížení dusíkem v zranitelných oblastech nebo
plány hospodaření dle evropské legislativy na ochranu vody je pro zemědělce hlavní motivací
snižovat a kontrolovat pomocí výživových technik koncentraci živin ve výživě zvířat a exkremen-
tech. Uplatnění výživových opatření může být také dáno užitkovostí zvířat, konkurenceschopností
a finanční životaschopností podniku. Ve skutečnosti to bude obvykle hlavní motivace pro zavá-
dění technik, pokud je populace zvířat v rámci únosnosti půdy a kde jsou lokální půdy schopny
zužitkovat živiny z produkovaných hnojiv a kejdy.

Tržní ceny (za obilí a zejména za sóju) mohou při použití výživových opatření přinést úspory
nákladů.

Příklady provozů Mnoho hospodářství nacházejících se ve zranitelných oblastech (podle nit-
rátové směrnice (91/676/EHS)), jako jsou hospodářství v Bretani (Francie), Nizozemsku, Belgii
a Německu, již splňují některá výživová omezení za účelem kontroly jejich znečištění [506].

Ve Francii bylo od zveřejnění doporučení CORPEN pro prasata v roce 1996 velmi rozvinuté
dvoufázové krmení nízkoproteinovými krmivy, zejména u prasnic. Do konce roku 1997 byla takto
krmena téměř třetina výkrmových prasat a téměř 60 % všech prasnic [704].

V Německu je krmení přizpůsobené N povinné pro intenzivní chovy hospodářských zvířat
od roku 2002.

Dánsko zavedením svého systémuBATv rámci právních předpisů o emisích amoniaku stanovilo
od roku 2011 požadavek, aby řízení krmiv v zemědělských podnicích vedlo ke snížení emisí
amoniaku o 30 % ve srovnání se standardním krmením pro všechny nové chovy a 25 % ve srovnání
se standardním krmením pro chovy s částečně roštovými podlahami (25 % plná podlaha) [330].

Referenční literatura [30,281, 323, 324, 328-330, 396, 414, 448, 450, 506, 624, 625, 704]

4.3.2 Vícefázové krmení

Při vícefázovém krmení se obsah živin ve stravě přizpůsobuje odlišným požadavkům a rozdílnému
příjmu krmiva zvířat v různých růstových fázích. Toho je dosaženo poskytováním různých krmných
dávek nebo stravy pro hospodářská zvířata v jiných fázích růstu nebo užitkovosti, aby se krmná
dávka přesně přizpůsobila měnícím se požadavkům zvířat.
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4.3.2.1 Drůbež

Popis Byly vyvinuty různé strategie krmení, jejichž cílem je dosažení správné rovnováhy mezi
požadavky na energii a aminokyselinami, nebo které mají za cíl ovlivnit příjem živin zlepšeným
průchodem krmiva trávicím traktem drůbeže.

Vícefázové krmení pro nosnice je způsob krmení, který zahrnuje úpravu hladinCa aP v různých
fázích produkce. Vyžaduje se jednotná skupina zvířat a postupný přechod z jednoho krmiva na další.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Primárním účinkem vícefázového krmení je potenciál
ke snížení vylučování živin (zejména N a P).

Hlavní environmentální přínos zavedení vícefázového krmení v produkci drůbeže se uvádí jako
snížení množství vyloučeného dusíku o 4–10 % [281, 414]. Pro snížení obsahu N vylučovaného
brojlery se uvádějí hodnoty až 15–35 %.

Mezisložkové efekty Nižší obsah živin v trusu vede k nižším emisím živin z aplikace na poli, ale
také k vyššímu používání minerálních hnojiv v případě, že nutriční potřeby plodin nelze uspokojit
pouze aplikací hnoje.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U brojlerů se v některých zemích EU
používá vícefázové krmení. To zahrnuje rozdělení jejich požadavků do tří až pěti fází, ve kterých
brojleři vykazují významnou změnu svých nutričních požadavků. V každé fázi je cílem optimali-
zovat poměr konverze krmiva (FCR). Použití mírně omezeného režimu krmení v první fázi vede
k efektivnějšímu růstu v pozdější fázi. Proteiny a aminokyseliny musí být zkrmovány na vysoké
úrovni a vyváženým způsobem. Ve druhé fázi se zdokonalí trávicí funkce kuřete, takže může být
vykrmováno větším množstvím krmiva s vyšším energetickým obsahem. Ve třetí fázi se snižuje
obsah proteinů a aminokyselin, což má za následek stejné nebo snížené množství energie. Ve všech
fázích zůstává rovnováha Ca-P stejná, ale celková koncentrace v krmivu klesá [281].

Krůty ve srovnání s brojlery vyžadují větší množství krmiva. Jejich požadavky v různých
fázích se liší stejně jako požadavky brojlerů. Požadovaná koncentrace proteinů a aminokyselin
se s rostoucím věkem snižuje, ale potřebná energie krmiva se zvyšuje. V závislosti na druhu
chované krůty se počet použitých fází může lišit, přičemž čtyři až pět je běžnou praxí. Například
v Nizozemsku se používá pěti-fázové krmení, což znamená pět různých krmiv, ačkoli lze rozlišit
více fází a příslušně upravit dávky. U krůt ovlivňuje tvar, ve kterém je krmivo nabízeno, poměr
konverze krmiva a růst. Testy ukázaly, že pelety vykazují lepší poměr konverze krmiva a růst
než šrot.

Příklady složení stravy pro vícefázové režimy krmiva (omezené dusíkaté látky s doplňkem
aminokyselin) jsou uvedeny v tabulce 4.8, spolu s přidruženými výsledky výtěžnosti, co se týče
celkového dusíku a amoniaku v exkrementech. Údaje se týkají hospodářství provozovaných v Ně-
mecku.
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Tabulka 4.8: Příklady vícefázových režimů krmení a souvisejících emisí v odvětví drůbeže

Brojleři Kuřice Nosnice Kachny
(Pekingské)

Krocani Krůty

Fáze (1) 3 4 3 2 4 3

Fáze 1 (dny) (1–10) 1–3 – 1–3 5–8 5/6–8/9
Dusíkaté látky (%) 22,0 20,5 18,0 22,0 24,0 24,4
Aminokyseliny (%) 0,55 0,48 0,40 0,44 1,40 1,45
Fáze 2 (dny) (11 až

27/32)
4–8 – 4–7 9–12 9/10 až

12/13
Dusíkaté látky (%) 21,0 18,5 17,0 18,0 20 20
Aminokyseliny (%) 0,55 0,40 0,35 0,43 1,25 1,25
Fáze 3 (dny) (28/33 až

35/42)
9–15/16 – – 13–16 13/14 až

16/17
Dusíkaté látky (%) 19,5 14,5 16,5 – 18,0 18,0
Aminokyseliny (%) 0,50 0,33 0,35 – 1,00 1,05
Fáze 4 (dny) – 16/17 – – > 17 –
Dusíkaté látky (%) – 17,5 – – 16,0 –
Aminokyseliny (%) – 0,36 – – 0,85 –
Účinnost krmiva
(kg krmiva/kg
získané hmotnosti)

1,75 (0,20)(2) 2,05(3) 2,30 2,67 2,58

Počáteční hmotnost
(kg)

0,035 až
0,045

0,040 až
0,050

1,100 až
1,500

0,053 až
0,060

1,900 až
1,950

1,520 až
1,590

Konečná hmotnost
(kg)

1,60 až
3,30

1,10 až
1,50

1,70 až
2,20

2,50 až
3,40

19,45 až
21,4

9,50 až
11,50

Počet zvířat/ap/rok 6,5–8,1 2,4–2,9 – 6,6–7,4 2,0-2,9 2,2–2,9
Chovné období
(dny)

39–46 119–140 360–420 45 (40–49) 133–154 70–84

Množství hnoje (kg/
kg živé hmotnosti)

0,60 (0,54
až 0,65)

2,73 1,40 (4) 3,20 1,45 (1,23
až 1,53)

1,21

Obsah sušiny (%) 60.00
(57,00 až
62,3)

52,00
(50,00 až
75,00)

55,20 20,46
(20,15 až
22,00)

52,00
(41,70 až
59,80)

50,00

Celkový N (g/kg
živé hmotnosti)

18,2 (16,0
až 19,6)

66,0 (66,0
až 73,0)

40,0 (36,0
až 45,7)

(5)

26,5 (25,8
až 33,5)

39,0 (28,0
až 41,7)

39,0 (39,0
až 44,0)

Celkový N
(kg/ap/rok)

0,207 až
0,420 (6)

– 0,626 až
0,794 (7)

0,477 až
0,752 (6)

1,198 až
2,352 (6)

0,987 až
1,212 (6)

NH4-N (g/kg živé
hmotnosti)

12,80
(3,50 až
14,80)

– – 10,38
(10,38 až
11,48)

15,80
(11,00 až
18,40)

–

P2O5 (g/kg živé
hmotnosti)

3,79 (3,59
až 4,00)

53,18
(17,30 až
53,18)

20,00
(8,40 až
36,00) (5)

13,70 (8,23
až 13,90)

30,60
(23,00 až
38,00)

7,00 (6,60
až 9,90)

P2O5 (kg/ap/rok) 0,047 až
0,086 (6)

– 0,146 až
0,626 (7)

0,152 až
0,312 (6)

0,984 až
2,143 (6)

0,167 až
0,250 (6)
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

(1) Přesný program krmení je uveden v kapitole 9.2.2.
(2) Hodnota vyjádřená v kg získané hmotnosti/kg krmiva.
(3) Hodnota vyjádřená v kg získané hmotnosti/kg vajec.
(4) Hodnota vyjádřená v kg hnoje/kg vajec.
(5) Hodnota vyjádřená v g/kg vajec.
(6) Rozpětí se počítá z konečné hmotnosti zvířete, počtu cyklů a rozsahu zaznamenaného vylučování.
(7) Rozpětí se počítá z roční produkce 278 vajec a průměrné hmotnosti 1 kg pro 16 vajec.
Zdroj: [327]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vícefázové krmení se v odvětví drůbeže považuje za
obecně použitelné. Počet fází a potenciál pro snížení vyloučení dusíku závisí na živočišném druhu
a může vyžadovat přizpůsobení místním podmínkám [508].

Dostupnost krmiv pro zvířata s nízkým obsahem proteinů a syntetických aminokyselin může
vést k určitým omezením použitelnosti této techniky, zejména pokud jde o dosažitelné úrovně
snížení.

Ekonomika Při přechodu z jednofázového na dvoufázové krmení mohou být dodatečné náklady
na doplňující skladování. Se zvyšujícím se počtem fází může implementace této techniky vyžadovat
vysoké dodatečné investice do skladovacích, míchacích a zásobovacích zařízení, měřících zařízení,
dopravní techniky atd. a pro malá hospodářství mohou být nedostupné.

Motivace pro implementaci Optimalizace růstu zvířat a nákladů na krmiva.

Příklady provozů Uvádí se, že vícefázové krmení pro chov drůbeže se v několika členských
státech běžně používá.

Referenční literatura [281, 327, 414, 508]

4.3.2.2 Prasata

Popis Vícefázové krmení pro prasata spočívá v postupném podávání dvou až pěti krmiv prasatům
s hmotností v násobcích 25 kg až 100–110 kg (porážková hmotnost). Programy krmení se v jed-
notlivých zemích liší. Program dvoufázového krmení (25–60 kg a 60–110 kg) je dobře vyvinut,
ale mohl by být dále rozvíjen tak, aby zahrnoval environmentální zájmy a zlepšoval ekonomickou
hodnotu. Italské programy výživy se výrazně liší od programů jiných zemí EU, protože pracují
s mnohem vyšší porážkovou hmotností (140–150 kg).

Vícefázové krmení pro prasata také spočívá v tom, že se prasatům poskytne krmná směs, která
odpovídá požadavkům na aminokyseliny, minerály a energii. Toho je dosahováno pravidelným
mícháním krmiva s vysokým a nízkým obsahem živin (od denního po týdenní), protože ideální
výživové požadavky na zvířata se neustále mění v důsledku zvyšování živé hmotnosti. Vícefázové
krmení umožňuje vhodnější přizpůsobení zásobování živinami nutričním požadavkům zvířete.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Primárním účinkem vícefázového krmení je potenciál
ke snížení vylučování živin (zejména N a P).

Hlavním dosaženým environmentálním přínosem zavedení vícefázového krmení při produkci
prasat je hlášeno 10–30% snížení vylučovaného N, pokud je použito v kombinaci s nízkoproteino-
vou stravou [281, 414].

Mezisložkové efekty Nižší obsah živin v hnoji vede k nižším emisím živin z aplikace na pole, ale
také k vyššímu používání minerálních hnojiv v případě, že výživové potřeby plodin nelze uspokojit
pouze aplikací hnoje.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U prasat se obvykle používá jiné složení
stravy pro odstávčata (< 30 kg živé hmotnosti), prasata v předvýkrmu (od 30 kg do 60 kg živé
hmotnosti) a výkrmu (od 60 kg do 112 kg živé hmotnosti). V některých případech se pro mladá
odstávčata (první fáze od 8 kg do 12 kg) a pro starší odstávčata (druhá fáze odstavení > 12 kg)
používá odlišné složení stravy.

U prasnic se fázové krmení skládá z podávání alespoň dvou různých krmiv: jedno pro laktaci
a druhé pro březost. Tato diferenciace je v celé Evropě dobře rozvinutá. V některých případechmůže
být před porodem podáno specifické krmivo [506]. Příklady podrobných programů vícefázového
krmení jsou popsány v příloze 9.2.2. Souhrn redukčního potenciálu pro emise amoniaku spojené
s vícefázovým krmením při produkci prasat ve výkrmu je uveden v tabulce 4.9 pro různé strategie
krmení a složení stravy.

Tabulka 4.9: Potenciál snižování emisí amoniaku ve výkrmu prasat s rozdílným krmivem s ohledem na du-
síkaté látky

Strategie krmení Redukční potenciál (1) (%) Poznámky

Vícefázové krmení
(2 fáze) Nad 10

Úprava mezi předvýkrmem a obdobím
hlavního výkrmu (od 18 % do 15 % du-
síkatých látek)

Vícefázové krmení
(3–4 fáze) Nad 20

Úprava každých pár týdnů; od 18 % do
13 % dusíkatých látek; vyvážení esenciál-
ních aminokyselin (lysin, methionin)

Vícefázové krmení plus
vyvážené aminokyseliny Nad 40

Denní úprava; od 18 % do 13 % dusíkatých
látek; vyvážení esenciálních aminokyselin
(lysin, methionin)

(1) Referenční režim krmení: Bez vícefázového krmení, 18 % obsahu dusíkatých látek.
Zdroj: [571]

Příklady snížení vylučovaného dusíku spojené s používáním dvoufázových programů krmení kom-
binovaných s nízkoproteinovou stravou používanou ve Francii a Německu jsou uvedeny v tabulce
4.10, spolu s uvedením použitého složení stravy.
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Tabulka 4.10: Příklady snížení vylučovaného dusíku pro programy dvoufázového krmení v odvětví prasat
ve srovnání s jednofázovým krmením

Kategorie prasat Zdroj Strava/Parametry Snížení
vyloučeného
dusíku (%)

Odstávčata Francie CORPEN 1 Dvě fáze: CP
20 % (1 fáze);
18 % (2 fáze)

9

Francie CORPEN 2 Dvě fáze: CP
20 % (1 fáze);
17 % (2 fáze)

18

Prasata na výkrm Francie CORPEN 1 Dvě fáze: CP
16,5 % (předvýkrm);
15 % (výkrm)

17

Francie CORPEN 2 Dvě fáze: CP
15,5 % (předvýkrm);
13 % (výkrm)

30

Německo RAM Dvě fáze: CP
17,0 % (< 60 kg živé hmotnosti);
14 % (> 60 kg živé hmotnosti)

19

Prasnice Francie CORPEN 1 Dvě fáze: CP
16,5 % (laktace);
14 % (březí)

17

Francie CORPEN 2 Dvě fáze: CP
16,0 % (laktace);
12 % (březí)

27

Německo RAM Dvě fáze: CP
16,5 % (laktace);
14 % (březí)

19–22

Zdroj: [329, 414]

Třífázový program krmení pro prasata v předvýkrmu/výkrmu může snížit vylučování N o 16 %
ve srovnání s jednofázovým programem krmení [448].

Ve Velké Británii byly provedeny zkoušky s pětifázovou stravou s nízkým obsahem CP/SE
(dusíkaté látky/stravitelná energie) u výkrmových prasat (předvýkrm/výkrm), které soustavně
ukázaly, že celkový dusík a amonium-N v kejdě byly sníženy ve srovnání s úrovní vyplývající
z komerční strategie dvoufázového krmení [539, 540]. Za účinnost této techniky se ve Velké
Británii uznává snížení emisí NH3 až o 5 % a snížení emisí rozpuštěného P až o 10 % [648].

V provozní studii provedené veVelkéBritánii bylo ve srovnání s jednofázovou stravou provedeno
celkové vyhodnocení denního upraveného vícefázového krmení pro výkrmprasat chovaných na plně
roštových podlahách nebo v ustájení na slámě. Vícefázová strava byla složena tak, že celkový poměr
lysinu k stravitelné energii byl upraven, aby vyhovoval požadavkůmprasat podle jejich skutečné živé
hmotnosti, zatímco jednofázové krmení bylo stanoveno na cílový požadavek 70 kg živé hmotnosti
(18,5 % CP). U tohoto složení stravy nebyly zjištěny žádné významné účinky na emise prachu
a amoniaku a tvorbu kejdy [654].

Příklad změny užitkovosti pozorované při použití dvoufázového režimu krmení a pětifázového
režimu krmení pro výkrm prasat je uveden v tabulce 4.11. Podrobné složení různé stravy používané
pro obě strategie krmení je uvedeno v příloze 9.2.2.
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Tabulka 4.11: Příklad vlivu vícefázového krmení na vylučovaný dusík a fosfor u výkrmových prasat

Provozní a užitkové údaje
Strategie krmení (1) 2 fáze 5 fází
Fáze Fáze 1: 25–60 kg Fáze 1: 30–40 kg

Fáze 2: 60–110 kg Fáze 2: 40–60 kg
Fáze 3: 60–80 kg
Fáze 4: 80–100 kg
Fáze 5: 100–110 kg

Parametry výkalů
Celkový dusík (2) (kg/ap/rok) 7,80 7,35
Vyloučený dusík (kg/m3 hnoje) ∼ 5,20 4,90
Celkový P2O5 (kg/ap/rok) 4,80 4,50
Vyloučený P2O5 (kg /m3 hnoje) ∼ 3,20 ∼ 3,00
Množství hnoje (m3/ap/rok) 1,5 s 7,5% obsahem sušiny
Užitkovost zvířete
Spotřeba krmiva (kg/den) 2,15 (2,10–2,30)
Průměrný denní přírůstek (g/den) 720 (650–850)
Účinnost krmení (přírůstek kg/kg krmiva) 0,34 (0,31–0,37)
Chovný cyklus (den) 125 (110–140)
Počet zvířat na místo za rok 2,8 (2,5–3,0)
(1) Přesné programy krmení jsou uvedeny v kapitole 9.2.2. Doplnění aminokyselin
a přidání kyseliny benzoové. Přidání fytázy a anorganického P.
(2) Odečteny ztráty z ustájení a skladování.
Zdroj: [326]

Vyloučené množství spojené s aplikací fázové stravy s nízkým obsahem dusíkatých látek s dopl-
něním aminokyselin pro odstávčata, březí a kojící prasnice jsou uvedena v tabulce 4.12.

Tabulka 4.12: Příklad vlivu vícefázového krmení s přídavkem aminokyselin a fytázy na vyloučený dusík
a fosfor u prasnic a odstávčat

Provozní a užitkové údaje
Kategorie zvířat Prasnice Odstávčata
Strategie krmení (1) Březí prasnice:

fázové krmení
s doplňováním
aminokyselin.
Přidání fytázy

a anorganického P.

Kojící prasnice:
jednofázové krmení

s doplňováním
aminokyselin.
Přidání fytázy

a anorganického P.

Fázové krmení
s aminovými

doplňky, přidání
kyseliny benzoové
a enzymů NSP.
Přidání fytázy

a anorganického P.
Fáze Fáze 1: 1. až 84. den Fáze 1: ∼ 25 dní Fáze 1: 8–20 kg

Fáze 2: 85. až
115. den pro
nezapuštěné
prasnice

(21–28) Fáze 2: 20-30 kg
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Parametry výkalů
Celkový dusík (2) (kg/ap/rok) 18,0 (17,2–18,4) (3) 1,5 (1,4–1,6)
Vyloučený dusík (kg/m3 hnoje) ∼ 4,5 (4,3–4,6) (3) ∼ 2,5 (2,3–2,7)
Celkový P2O5 (kg/ap/rok) 12,4 (11,2–13,6) 2,2
Vyloučený P2O5 (kg/m3 hnoje) ∼ 3,1 (2,8–3,4) ∼ 3,7
Množství hnoje (m3/ap/rok) 4 (3,6–7,7) s obsahem sušiny 4 % 0,6 (0,5–1,1)
Užitkovost zvířete
Spotřeba krmiva (kg/den) 2,80 (2,50–3,10) 6,50 (3,50–7,00) 0,80 (0,65–0,90)
Průměrný denní přírůstek (g/den) – – 500 (450–550)
Účinnost krmení (přírůstek kg/kg
krmiva)

0,25 (0,23–0,28) 0,25 (0,23–0,28) 0,60 (0,50–0,65)

Chovný cyklus (den) 115 25 (21–25) 47 (41–48)
Počet vrhů nebo zvířat na ap/rok 2,3 2,3 6,7 (5,0–7,0)
(1) Přesné programy krmení jsou uvedeny v kapitole 9.2.2.
(2) Odečteny ztráty z chovu a zásob.
(3) Hodnota se vztahuje na prasnice (s 22 odchovanými selaty o hmotnosti 8 kg) bez rozlišení mezi
různými stádii (kojící, březí nebo nezapuštěné).
Zdroj: [326]

Strategie krmení se sníženým obsahem fosforu přijaté ve Francii jsou uvedeny v kapitole 9.2.2.5.
Ve srovnání se strategií jednofázového krmení redukuje dvoufázová strategie krmení s omezeným
obsahem P příjem a vyloučení P o 19 %, respektive 28 %, na jatečné prase (0–115 kg) [590].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vícefázové krmení se obecně považuje za použitelné
v odvětví prasat. U velkých skupin výkrmových prasat nemusí být pětifázový krmný program
(nebo více) použitelný kvůli variabilitě v hmotnosti jednotlivých prasat v rámci skupiny kotců,
která může překrývat počáteční a konečnou hmotnost [624].

Ekonomika Při přechodu z jednofázového na dvoufázové krmení mohou být dodatečné náklady
na doplňující skladování. Se zvyšujícím se počtem fází může implementace této techniky vyžadovat
vysoké dodatečné investice do skladovacích, míchacích a zásobovacích zařízení, měřících zařízení,
dopravní techniky atd., které mohou být pro malé hospodářství nedostupné. V Dánsku se proto tato
technika nepovažuje za použitelnou pro hospodářství s méně než cca 1 300 ap [330].

Údaje o nákladech ze Španělska [379] uvádějí dodatečné náklady ve výši 0,7–1,02 EUR/ap/rok
nebo 2,4–4,0 EUR/t, pokud se při produkci výkrmových prasat použije dvoufázové krmení (jedna
fáze v rozsahu 20–60 kg a další pro výkrm 60–100 kg).

V jiné studii ve Velké Británii nepřineslo vícefázové krmení s denní úpravou krmiva výhodu
nižších nákladů v jedné fázi krmení; celkové náklady na dokončení (EUR/kg mrtvé váhy) byly
u vícefázového systému přibližně o 2 % vyšší (s přihlédnutím ke všem variabilním a pevným
výrobním nákladům) [654].

Motivace pro implementaci Vícefázové krmení nabízí nákladově efektivní způsob snižování
vylučování živin z prasat a mohlo by být provedeno v krátkodobém horizontu [508].
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Příklady provozů Vícefázové krmení je konsolidovaná technika běžně používaná v celé Evrop-
ské unii.

Referenční literatura [281, 326, 329, 330, 379, 414, 448, 506, 508, 539, 540, 571, 590, 624,
648, 654]

4.3.3 Přídavek aminokyselin k nízkoproteinové stravě

Popis Obsah dusíkatých látek ve stravě lze snížit, pokud je optimalizován přísun aminokyselin
přidáním syntetických aminokyselin tak, aby vyhovovaly požadavkům zvířat. Nízkoproteinová
strava je tvořena krmivem méně bohatým na bílkoviny, např. sójová moučka pro prasata. Do stravy
je zahrnuto odpovídající množství esenciálních aminokyselin potřebných pro optimální užitkovost.
Aminokyselinový doplněk může být dodáván prostřednictvím jednofázového nebo vícefázového
režimu krmení. V důsledku toho se sníží zkrmování nadbytečného proteinu a následně se redukuje
vyloučený dusík (obrázek 4.2 [396]).

Obsah dusíkatých látek ve stravě může být snížen, pokud je současně regulován energetický
obsah stravy a hladina výživných aminokyselin je vyvážena doplňováním syntetických amino-
kyselin ve vhodných množstvích a poměrech s obilovinami. Aminokyseliny jako lysin (L-lysin),
methionin (DL-methionin a pod.), threonin (L-threonin), tryptofan (L-tryptofan) a valin (L-valin)
jsou registrovány jako aditiva a jsou komerčně dostupné.

Obrázek 4.2:Příklad sníženého příjmu proteinů u zvířat dosaženého doplňováním syntetických aminokyselin
do nízkoproteinové stravy při současném zachování dostatečného přísunu aminokyselin

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení příjmu bílkovin ve stravě (vstup) vede k vý-
znamnému snížení vylučovaného dusíku (výdej), takže emise lze snížit ve všech fázích zpracování
hnoje. Pro každé procento (absolutní hodnota) snížení obsahu proteinu v krmivu pro zvířata se
emiseNH3 z ustájení zvířat, skladování hnoje a aplikace na pole sníží o 5%až 15%, také v závislosti
na pH moči a hnoje. Krmení zvířat potravou s nízkým obsahem proteinů také snižuje emise N2O
a zvyšuje účinnost využití N v živočišné výrobě [508]. Níže je uveden přehled výhod spojených
s používáním nízkoproteinové stravy dosažených syntetickým doplňováním aminokyselin.
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Drůbež

• Snížení obsahu bílkovin ve stravě o 1 % vede u drůbeže ke snížení vyloučení dusíku
o 10 % [414].

• Strava s nízkým obsahem bílkovin přispívá ke snížení emisí amoniaku z drůbežáren. V ex-
perimentech na chovu brojlerů došlo ke snížení dusíkatých látek o 2 % a ke snížení emise
amoniaku o 24 %.

• Snížení spotřeby vody o 8 % je možné v případě, že se úroveň bílkovin v krmivu sníží
o 3 % [414].

• Podle nizozemského modelu navrženého pro Evropskou komisi se díky snížení obsahu
bílkovin v krmivu o 10 % sníží obsah dusíku v trusu u nosnic, kachen, krůt a brojlerů
o 14 %, 15 %, 15 % a 19 % [281].

• Kvalita podestýlky je zvýšena sníženýmobsahemdusíku, cožmá za následek snížení výskytu
kožních problémů, jako je popálené hlezno, sternální burzitida, fokální ulcerativní dermati-
tida a dermatitida nášlapných ploch běháků (také důležité pro zlepšení pracovních podmínek
pro zemědělský personál).

Prasata

• Pro každých 10 g/kg sníženého obsahu dusíkatých látek ve stravě lze dosáhnout o 10 %
nižšího obsahu TAN v kejdě a o 10 % nižších emisí NH3 u prasat v předvýkrmu/výkrmu
vzhledem k základní hodnotě s obsahem bílkovin 170 g/kg [508].

• Snížením až o 2 % počáteční úrovně proteinů v krmivech pro všechny kategorie prasat
a bez vyžadování jakýchkoli specifických technických dovedností je možné snížit vylučování
dusíku až o 20 % [34]. Je však nutné přidat čtyři esenciální aminokyseliny (lysin, methionin,
threonin a tryptofan) a utvořit stravu, která respektuje požadavky na netto energii, aby se
zabránilo zhoršení růstu a jatečné kvality.

• Obsah proteinu se postupně snižuje podle potřeby aminokyselin, a tím se zabraňuje vysokému
přebytku dusíku.Nižší vylučování dusíku ledvinami a tuhými výkaly snižuje střevní problémy
a fyziologický „stres“ procesu vylučování [330].

• Obecně mají snížené úrovně dusíkatých látek tendenci snižovat emise zápachu (viz kapi-
tola 4.10) a emise pachových složek, jako je H2S [414]. Tento efekt je uváděn jako neexis-
tující, pokud se již používá strava s relativně nízkým obsahem proteinů [330, 326]. Snížení
spotřeby vody asi o 6–9 % bylo zaznamenáno, když byla úroveň proteinů ve stravě pro vý-
krm prasat snížena o 3 % (ze 17,5 % na 14,5 % dusíkatých látek) [414]. Úspora vody má
za následek snížení objemu hnoje, který má být zpracován. S vyšším obsahem sušiny může
kejda získat na hodnotě, pokud jde o její kvalitu hnojení.

Mezisložkové efekty Snížení úrovně proteinů nemá žádné důsledky na zdraví a welfare zvířat,
pokud jsou splněny požadavky na všechny esenciální aminokyseliny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení dusíkatých látek o 2–3 % v kr-
mivu (20–30 g/kg krmiva) lze dosáhnout při přiměřeně vyvážené a optimální dávce stravitelných
aminokyselin v závislosti na produkční kategorii prasete. U drůbeže lze obvykle dosáhnout snížení
obsahu bílkovin o 1–2 % (10–20 g/kg krmiva) v závislosti na kategorii [508]. Výsledné rozmezí
obsahu dusíkatých látek je uvedeno v tabulce 4.13 a v tabulce 4.14.
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Tabulka 4.13: Orientační hladiny dusíkatých látek v krmivech s nízkým obsahem bílkovin pro prasata

Kategorie prasat Fáze Obsah dusíkatých
látek (% v krmivu)

Poznámka

Odstávčata < 10 kg 19–21

S přiměřeně vyváženým
a optimálním přídavkem
stravitelné aminokyseliny

< 25 kg 17–19
Prasata na výkrm 25–50 kg 15–17

50–110 kg 14–15
Prasnice Březí 13–15

Kojící 16–17
Zdroj: [43]

Tabulka 4.14: Orientační hladiny dusíkatých látek v krmivech s nízkým obsahem bílkovin pro drůbež

Kategorie drůbeže Fáze Obsah dusíkatých
látek (% v krmivu)

Poznámka

Brojleři Startovací fáze výkrmu 20–22

S přiměřeně vyváženým
a optimálním přídavkem
stravitelné aminokyseliny

Výkrm 19–21
Konečná fáze výkrmu 18–20

Krůty < 4 týdny 24–27
5–8 týdnů 22–24
9–12 týdnů 19–21
13+ týdnů 16–19
16+ týdnů 14–17

Nosnice 18–40 týdnů 15,5–16,5
40+ týdnů 14,5–15,5

Zdroj: [43]

Hodnoty rozmezí nejlepší praxe v řízení krmiv jsou orientačními cílovými úrovněmi a může být
nutné je přizpůsobit místním podmínkám. Dosažitelné úrovně závisí na manažerských schopnos-
tech zemědělce a dostupnosti krmiv pro zvířata s nízkým obsahem proteinů, včetně syntetických
aminokyselin [508]. Řada příkladů je uvedena v tabulce 4.15, která ukazuje environmentální a eko-
nomické účinky snížení množství dusíkatých látek (CP) u prasat a drůbeže, spolu s odpovídajícím
doplňováním aminokyselinami.
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Tabulka 4.15: Environmentální a ekonomické přínosy nízkoproteinových krmiv s doplňováním syntetických
aminokyselin

Složka krmiva
Kategorie zvířat

Nosnice(1) Brojleři Krocani(2) Prasata na výkrm
Zdroj [316] [312] [313] [314] [315]

Fáze 1
Počáteční úroveň CP (%) 19,0 22,0 27,7 17,5 17,5
Počáteční přídavek aminokyselin (%) 0,210 0,350 0,320 0,202 0,066
Snížení CP (%) -2,9 -2,0 -1,9 -3,0 -1,5
Konečná úroveň CP ve stravě (%) 16,1 20,0 25,8 14,5 16,0
Dodatečný přídavek aminokyselin (%) +0,380 +0,250 +0,320 +0,426 +0,242
Celkový doplněk aminokyselin ve stravě se sníženým CP (%stravy)
L-lysin HCl (%) 0,240 0,200 0,290 0,490 0,156
L-lysin HCl (%) 0,280 0,310 0,270 NA 0,088
L-Threonin (%) 0,070 0,070 0,080 0,124 0,064
L-Tryptofan (%) NA 0,020 – 0,014 NA
Fáze 2
Počáteční úroveň CP (%) NA 20,6 23,3 NA 15,5
Počáteční přídavek aminokyselin (%) NA 0,220 0,370 NA 0,116
Snížení CP (%) NA -2,4 -1,7 NA -2,0
Konečná úroveň CP ve stravě (%) NA 18,2 21,6 NA 13,5
Dodatečný přídavek aminokyselin (%) NA +0,190 +0,310 NA +0,325
Celkový doplněk aminokyselin ve stravě se sníženým CP (%stravy)
L-lysin HCl (%) NA 0,170 0,380 NA 0,255
L-lysin HCl (%) NA 0,240 0,220 NA 0,090
L-Threonin (%) NA 0,070 0,080 NA 0,096
L-Tryptofan (%) NA 0,01 NA NA NA
Celkové výsledky
Snížení celkového N ve výkalech (%) 22,9 19,9 23,0 29,2 16,2
Celkový N ve výkalech (kg/ap/rok) (3) NI 0,352 2,511 5,050 6,220
Celkový vyloučení N (kg/ap/rok) 0,601 NI NI 7,090 NI
Roční úspora na zvíře (EUR) 0,320 0,116 0,410 8,006 5,210
Roční úspora na produkci (EUR/kg (4)
nebo EUR/vejce)

(0,016 4) 0,018 0 0,025 0 0,039 1 0,030 7

(1) Čtyři fáze. Strava prezentovaná ve fázi 1 představuje všechny fáze (18 až 80 týdnů).
(2) Dvě další fáze testu nebyly zveřejněny.
(3) Získané vynásobením g N/kg živé hmotnosti počtem cyklů za rok a konečnou hmotností.
(4) Výpočty cen jsou založeny na cenách aminokyselin a krmných surovin z prosince 2009.
Poznámka: NA = nelze použít; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 245



Řízení výživy

Během dvou provozních pokusů byly testovány účinky u nízkoproteinové stravy výkrmových prasat
s částečnou nebo úplnou náhradou sóji syntetickými aminokyselinami; výsledky jsou uvedeny
v tabulce 4.16.

Tabulka 4.16: Dvě nízkoproteinové stravy s částečnou nebo úplnou substitucí sójových bobů esenciálními
aminokyselinami na výkrm prasat

Parametr Popis stravy a údaje o užitkovosti

Strava Nízkoproteinová strava 1
Sójové boby jsou

redukovány a částečně
nahrazeny syntetickými

aminokyselinami

Nízkoproteinová strava 2
Bez sójových bobů, které

jsou plně nahrazeny
syntetickými

aminokyselinami
Období aplikace Léto Zima
Hmotnost zvířete 98,6–163,8 kg 102,8–160,2 kg
Dusíkaté látky (%) 11–12 9
Průměrné snížení dusíku ve srovnání
se standardní stravou (1) (%)

21,9 37,9

Průměrné snížení emisí
amoniaku do vzduchu
ve srovnání se standardní
stravou (1) (%)

Odhad
(bilance dusíku)

26,2 50,3

Měřeno 26,2 54,6

Průměrné snížení dusíku na poli
po ztrátách do vzduchu ve srovnání
se standardní stravou (1) (%)

18 30

(1) Běžná strava s 13–14 % dusíkatých látek.
Zdroj: [325]

V přehledu literatury, který zveřejnila Ajinomoto Animal Nutrition, byla data z uváděných studií
o účincích nízkoproteinové stravy (a doplněné syntetickými aminokyselinami) na produkci dusíku
a kejdy z prasat vybrána z velkého množství zdrojů v Evropě i mimo ni. Lze dospět k závěru, že
vylučování dusíku klesá o 10 % při snížení obsahu proteinů o 1 % ve stravě pro prasata mezi 25 kg
a 110 kg, s lineárním trendem v rozmezí 12 až 20 % dusíkatých látek [34]. Tabulka 4.17 shrnuje
účinky snížení množství dusíkatých látek a použití nízkoproteinové stravy.

Tabulka 4.17: Shrnutí účinku snížení bílkovin ve stravě a vliv používání nízkoproteinové stravy na vylučování
dusíku a emise amoniaku

Parametr Účinek snížení
bílkovin o 1 % (%)

Použití nízkoproteinové stravy
Běžný kumulativní

účinek (%)
Nejlepší kumulativní

účinek (%)

Celkový vylučovaný dusík −10 −25 −50

Obsah amoniaku v kejdě −10 −30 −50

pH kejdy – −0, 5 bodu −1 bod
Emise amoniaku do ovzduší −10 −40 −60

Spotřeba vody (ad libitum) −2 až −3 −10 −28

Objem kejdy −3 až −5 −20 −30

Zdroj: [34]
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Výsledky pokusu provedeného v chovu prasat na výkrm (30–115 kg v systému ustájení na slámě),
při použití strategie jednofázového krmení, při níž byla aplikovaná úroveň dusíkatých látek 17,5 %
snížena o 3 % po přidání doplňkové syntetické aminokyseliny (lysin, threonin a tryptofan) jsou
uvedeny v tabulce 4.18. Výsledky experimentu jsou v souladu s výsledky uvedenými v tabulce 4.19.

Tabulka 4.18: Účinky snížení úrovně dusíkatých látek s doplňováním aminokyselin v jednofázové výživě
prasat na výkrm

Parametr Běžná jednofázová
výživa

Modifikovaná
jednofázová výživa

Dusíkaté látky ve stravě (%) 17,5 14,5
Aminokyseliny ve stravě (%) 0,201 9 0,627 4
Celkový vyloučený dusík (g/kg živé hmotnosti) 15,37 10,88
Snížení NH3+N2O (emise plynného N) (%) NA 30
Úspora nákladů na krmivo (1)
EUR/ap/rok NA 8,006
EUR/kg produkce/rok NA 0,039 1
(1) Výpočty nákladů založené na cenách aminokyselin a surovin z prosince 2009.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [572]

Přechod z jednofázového na dvoufázový systém krmení s cílem přizpůsobit krmivo fyziologickému
stádiu prasete a současně snížit vylučovaný dusík může lépe splnit požadavky zvířete během růstu.
V již aplikované strategii fázového krmení, založené na potřebách zvířete v různých životních
stádiích, může být příjem proteinu dále snížen přidáním syntetických aminokyselin do krmiva.

Změna jednofázového programu krmení s 17,5 % dusíkatých látek na dvojfázový program, kde
je hladina dusíkatých látek snížena o 1 % v první fázi a o 2 % ve druhé fázi, přičemž do stravy se
správně integrují dávky aminokyselin (celkem0,4%), poskytuje snížení vylučování dusíku o 18,5%
(viz tabulka 4.19) [317, 318]. Zavedení druhé fáze se snížením úrovně dusíkatých látek o 2 %
vede ke snížení vylučovaného dusíku o přibližně 8 % [319]. Změna nákladné stravy s proteinem
malými dávkami syntetických aminokyselin stále umožňuje snížení nákladů na přípravu krmiva, jak
ukazuje tabulka 4.19 pro dvě různé složení dvoufázového krmení ve srovnání s dříve aplikovanou
jedinou fází.
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Tabulka 4.19: Příklady snížení emisí a nákladů u plánů dvoufázové výživy po přechodu z plánu jednofázové
výživy pro výkrm prasat

Výživový plán CP (%) Snížení
celkového
vyloučeného
N (%)

Snížení
nákladů
na krmivo
(1) (%)

Úspora z ceny krmiva
Fáze 1
(předvý-
krm)

Fáze 2
(výkrm)

EUR/
ap/rok

EUR/kg
vyproduko-
vaného
masa

Běžná jednofázová
výživa 17,5 NA NA NA NA

Přechod z jednofázové na dvoufázovou výživu
– Snížení úrovně
CP ve výkrmovém
období

17,5 15,5 7,8 5,76 5,675 0,033 4

– Snížení úrovně
CP v období před-
výkrmu i výkrmu

16,5 15,0 18,5 5,47 5,250 0,025 6

(1) Náklady na krmivo vypočtené na základě cen z prosince 2009.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [317–319]

Ve Španělsku byl proveden pokus u výkrmových prasat pomocí nízkoproteinové stravy. Ve fázi 1
je použita úroveň dusíkatých látek 14,6 % (1,04 % lysinu) a ve fázi 2 je užito 13,6 % (0,91 %
lysinu). Uvádí se, že u tohoto složení stravy bylo dosaženo 60% snížení emisí amoniaku [335].
Obecně je možné snížit emise amoniaku o 30–40 %, pokud se při chovu prasat na výkrm použije
strava s nízkým obsahem proteinů s doplněním aminokyselin [379].

Dalším krokem ve strategii krmení by mohl být přechod ze systému dvoufázového krmení
na strategii třífázového krmení. Výsledky, které byly získány v komerčních hospodářstvích v Bel-
gii, týkající se tří různých situací odpovídajících minimálnímu, střednímu a vysokému snížení
dusíkatých látek ve stravě a související kompenzaci doplňováním aminokyselin, jsou shrnuty v ta-
bulce 4.20 (negativní úspory jsou zvýšené náklady).

Tabulka 4.20: Účinnost přechodu z dvoufázové na trojfázovou výživy pro výkrm prasat a různé redukce
dusíkatých látek

Parametr Snížení dusíkatých látek
Minimální Střední Vysoké

Dvoufázová výživa

Fáze 1
(30–45 kg)

Obsah dusíkatých
látek (%)

17,5 17,5 17,5

Přídavek amino-
kyseliny (%)

0,43
(Lys, Thr, Met)

0,43
(Lys, Thr, Met)

0,43
(Lys, Thr, Met)

Fáze 2
(45–110 kg)

Obsah dusíkatých
látek (%)

15,5 15,5 15,5

Přídavek amino-
kyseliny (%)

0,38
(Lys, Thr, Met)

0,38
(Lys, Thr, Met)

0,38
(Lys, Thr, Met)

Vyloučený N (kg/ap/rok) 10,834 10,834 10,834
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Parametr Snížení dusíkatých látek
Minimální Střední Vysoké

Třífázová výživa

Fáze 1
(30–45 kg)

Obsah dusíkatých
látek (%)

17,5 16,5 15,5

Přídavek amino-
kyseliny (%)

0,43
(Lys, Thr, Met)

0,61
(Lys, The,Met, Trp)

0,79
(Lys, The, Trp,Met)

Fáze 2
(45–75 kg)

Obsah dusíkatých
látek (%)

16,5 15,5 14,5

Přídavek amino-
kyseliny (%)

0,36
(Lys, Thr, Met)

0,52
(Lys, The, Met)

0,69
(Lys, The,Met, Trp)

Fáze 3
(75–110 kg)

Obsah dusíkatých
látek (%)

14 13 12

Přídavek amino-
kyseliny (%)

0,48
(Lys, Thr, Met)

0,60
(Lys, The, Met)

0,73
(Lys, Thr,Met, Trp)

Přírůstek (g/den) 607 629 631
Přírůstek (kg/ap/rok) 215,25 222,77 224,81
Účinnost vyloučení dusíku
Vyloučený N (kg/ap/rok) 9,89 9,49 8,55
Snížení vyloučeného N (%) 8,7 12,4 21,1
Ekonomika (1)
Úspora/ap/rok (EUR) 2,33 7,15 7,57
Úspora/ap/rok (%) 2,24 6,87 7,27
Úspora/kg vyprodukovaného masa/rok
(EUR)

-0,002 0,037 0,042

Úspora/kg vyprodukovaného masa/rok
(%)

-0,42 7,85 8,92

(1) Úspora nákladů na krmivo vypočtena na základě cen z října 2009.
Poznámka: Lys = Lysin; Met = Methionin; Thr = Threonin; Trp = Tryptofan.
Zdroj: [320–322]

Z Dánska je hlášeno snížení emisí amoniaku o 6 % na 22 % u výkrmových prasat ve srovnání
se standardní stravou s obsahem dusíkatých látek 157 g na krmnou jednotku (1 dánská krmná
jednotka pro prasata = 7 380 kJ), což je ekvivalentem 150 g na kg krmiva (průměrná dánská strava
pro výkrm prasat má energetický obsah přibližně 1,05 dánských krmných jednotek na kg krmiva).
Zejména tři úrovně dusíkatých látek ve stravě pro výkrm prasat (161 g, 154 g a 148,5 g na dánskou
krmnou jednotku odpovídající přibližně 153 g, 147 g a 141,5 g na kg krmiva) se používají s fázovým
krmením a použitím syntetických aminokyselin [330]. Účinek aplikace nízkého obsahu dusíkatých
látek na charakteristiky kejdy a emise N je uveden v tabulce 4.21.
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Tabulka 4.21: Vliv obsahu bílkovin ve výkrmu prasat na vlastnosti kejdy a emise dusíku

Obsah CP ve stravě (%) 20 16 12

Složení kejdy
Množství (kg/ks/den) 5,7 5,1 3,6
Sušina (%) 4,4 4,6 5,9
Celkový N (g N/kg) 5,48 4,30 3,05
Celkový N-NH4 (g N/kg) 4,32 3,13 1,92
pH – 8,92 8,61 7,57
Bilance N

Metabolizovaný N (g/ks/den) 23,2 23,5 21,9
Vyloučený N (g/ks/den) 40,7 27,6 15,0
Emise NH3 (g/ks/den) 17,4 13,8 6,4
Zdroj: [451, 590]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je již implementována v celé Evropě.
Pro aplikaci nízkoproteinové stravy nejsou nutné žádné zvláštní technické požadavky. Použité
úrovně dusíkatých látek se však mohou v jednotlivých zemích lišit.

Krmení stravou s nízkým obsahem proteinů může snížit produkované teplo zvířaty způsobené
různými fyziologickými procesy. To se považuje za výhodu, zejména ve středomořských členských
státech během horkých letních období. Tento účinek je ještě výraznější u kojících prasnic. Obecně
nejsou prasata citlivá na úrovně dusíkatých látek ve stravě, pokud dostávají esenciální aminokyseliny
v množství a poměru odpovídajícím jejich požadavkům.

Ve studiích Portejoie et al. [451] byl protein výrazně snížen z 20 % na 12 %, v průběhu celého
procesu bylo pozorováno snížení emisí amoniaku až o 63 % a vliv na užitkovost prasat a kvalitu
jatečných těl byl negativní [281]. Na druhou stranu lze tvrdit, že neexistuje žádné biologické
omezení pro snížení obsahu dusíkatých látek, pokud je profil aminokyselin vyvážený a čistý obsah
energie ve stravě prasat je upraven. Důvodem výše uvedeného zhoršení užitkovosti by měl být
nedostatek aminokyseliny valinu, který nebyl doplněn a bylo zjištěno, že ve stravě je velmi nízký
poměr k aminokyselině lysinu. Přepočet profilu aminokyselin ve stravě na základě tabulek INRA
(2004) ukázal, že poměr valinu k lysinu 12 % dusíkatých látek byl příliš nízký (58 %) ve srovnání
s doporučeným poměrem nejméně 65 %.

Komerční linie brojlerů se mohou stát velmi citlivými na snížení obsahu proteinů. V mnoha
komerčních stravách, které jsou již dobře optimalizovány s ohledem na obsah proteinů, by další
snížení proteinů mohlo ohrozit určité hladiny aminokyselin, které je obtížné vyvážit syntetickými
aminokyselinami, které nejsou dostupné za komerční ceny. Výsledný nedostatek aminokyselin
by měl mít negativní vliv na rychlost růstu zvířat. Podle hlášení jakékoli další snížení obsahu
proteinů ve stravě ve Velké Británii bude s největší pravděpodobností ohrožovat hladiny valinu,
a tím ovlivňovat růst zvířat.

V podmínkách Velké Británie odborníci na výživu drůbeže uvádějí, že pro nosnice ve věku
18 až 40 týdnů je tryptofan, který není přidáván do krmiva, také omezující aminokyselinou. Proto
hladina dusíkatých látek 15,5–16,5 % není technicky dosažitelná a za podmínek Velké Británie
bude pro tuto třídu drůbeže nutná vyšší hladina dusíkatých látek. Tento přístup k výživě lze velmi
snadno implementovat ve velkém měřítku, protože:

• je zapotřebí jen málo investic a na farmě nejsou nutné žádné konstrukční změny;
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• jedna výrobna krmných směsí obecně pokrývá velké množství hospodářství, čímž se snižují
náklady jednotlivých hospodářství.

Optimální hladina dusíkatých látek bude záviset na místních surovinách a bude se lišit v závislosti
na regionu, např. kde převažují obiloviny s vyšším obsahem proteinů, bude výsledkem optimali-
zace krmiva s vyšší úrovní proteinů. Substituce aminokyselinami je možná pouze tehdy, jsou-li
k dispozici také obiloviny [624].

Ekonomika Obecný popis posouzení nákladů na řízení výživy je uveden v kapitole 4.3.1. Pro
krmení s nízkým obsahem proteinů není nutné používat žádné speciální vybavení a není třeba pro-
vádět žádné nové investice. Přechod z konvenční stravy na nízkoproteinovou může vést k mírnému
nárůstu nákladů na krmivo, zejména pokud jsou krmiva bohatá na proteiny levná. Ekonomický
přínos se samozřejmě mění v závislosti na relativních nákladech na přísady; obecně, pokud mají
krmiva bohatá na proteiny vysoké ceny, stejně jako v posledních několika letech, očekává se pokles
nákladů na krmivo.

Ceny krmných surovin, jako je sójová moučka a jiná krmiva a obiloviny bohaté na proteiny,
jakož i syntetických aminokyselin, podléhají kolísání, které definují konečné náklady na krmivo.
Při snižování hladiny dusíkatých látek ve stravě mohou vzniknout další náklady, ale může se jednat
i o zisk v závislosti na počátečním složení krmiva, snížení vypařování NH3 a tržních cenách složek
krmiva (obiloviny, sójová moučka a ostatní krmiva bohatá na proteiny) a syntetické aminokyseliny
(lysin, threonin a methionin). Pokud mají krmiva bohatá na proteiny vysoké ceny, jako tomu bylo
v posledních několika letech, očekává se snížení nákladů na krmiva. Použití dalších syntetických
aminokyselin v krmivu, jako je tryptofan a valin, umožňuje větší snížení, ale může vést k nárůstu
nákladů na krmivo [337]. Ekonomické náklady se obecně pohybují od −2 EUR do +2 EUR za kg
uchovaného N [508]. Snížení nákladů na manipulaci s vodou a kejdou navíc přispívá ke snížení
výrobních nákladů [290].

Příklad výpočtu dodatečných nákladů na stravu s nízkým obsahem proteinů a vlivu kolísání
cen krmných surovin a aminokyselin při chovu prasat na výkrm je uveden v tabulce 4.22. Obrá-
zek 4.4 [338] ukazuje vypočtené dodatečné náklady na stravu s nízkým obsahem proteinů s do-
plněním syntetických aminokyselin ve srovnání s běžnou stravou. Vývoj cen soji a aminokyselin
použitých ve vybraném období je uveden na obrázku 4.3 [338].

Obrázek 4.3: Kolísání cen syntetických aminokyselin a krmiva s vysokým obsahem proteinů (sója) od roku
2004 do roku 2008
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Tabulka 4.22: Příklad dodatečných vypočtených nákladů pro strategii nízkoproteinové potravy pro výkr-
mová prasata

Parametr výpočtu Hodnota

Referenční strava
Fáze 1 úroveň CP (20–60 kg) 19 %
Fáze 2 úroveň CP (60–100 kg) 16 %
Nízkoproteinová strava s doplňkem aminokyselin
Fáze 1 úroveň CP (20–60 kg) 16,5 %
Fáze 2 úroveň CP (60–100 kg) 13,5 %
Trvání 1. fáze (20–60 kg) 55 dní
Trvání 2. fáze (60–100 kg) 45 dní
Průměrná spotřeba krmiva
Fáze 1 úroveň CP (20–60 kg) 1,4 kg/ks/den
Fáze 2 úroveň CP (60–100 kg) 2,2 kg/ks/den
Poměr konverze krmiva 2,93
Obsazenost budovy 85 %
Čištění a dezinfekce 10 dní
Doba obsazenosti (20–100 kg) 124 dní
Počet cyklů za rok 2,94 cyklů/ap/rok
Produkce na místo 294 kg/ap/ok
Dodatečné náklady (1)
Nízkoproteinová strava s aminokyselinovým doplň-
kem za nepříznivých tržních podmínek

1,61 EUR/ap/rok (5,3 EUR/t produktu)

Nízkoproteinová strava s aminokyselinovým doplň-
kem za příznivých tržních podmínek

−1,92 EUR/ap/rok (−6,4 EUR/t produktu)

(1) Údaje o nákladech vycházejí pouze z nákladů na suroviny. Vliv vybavení a manipulace atd.
není zahrnut.
Zdroj: [335, 338, 500]

Obrázek 4.4: Příklad rozdílu nákladů mezi stravou s nízkým obsahem proteinů a konvenční stravou ve Špa-
nělsku
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ZDánska je hlášeno zvýšení nákladů na krmivo o 0,26 až 0,39 EUR na prase (1 DKK = 0,13 EUR),
pokud je u již standardní stravy s nízkým obsahem proteinů u výkrmových prasat uplatněn režim
krmení s nízkým obsahem proteinů, je dosažena redukce amoniaku nad 15 % [624]. Náklady
na doplnění aminokyselin se zvyšují, pokud je cílový obsah proteinů v krmivu pro zvířata snížen.

Motivace pro implementaci Krmení zvířat nízkoproteinovou stravou je jedním z cenově neje-
fektivnějších a strategických způsobů snižování emisí NH3 [508]. Spolu s cílem snížit emise je tato
technika zavedena pro paralelní optimalizaci užitkovosti zvířat, zdravotního stavu zvířat a nákladů
na krmivo. Formulace s omezením na každou aminokyselinu umožňuje přizpůsobení živin poža-
davkům zvířat. Snížení přebytku proteinů v žaludku zvířete také snižuje výskyt průjmu. Na úrovni
Evropské unie umožňuje snížení využití proteinových surovin snížení dovozu sójové moučky ze
zemí mimo Evropskou unii.

Příklady provozů Strava s nízkým obsahem proteinů a aminokyselin se již používá v celé Evropě.

Referenční literatura [34, 43, 281, 290, 312–322, 325, 326, 330, 335, 337, 338, 379, 396, 414,
451, 500, 508, 590, 624]

4.3.4 Přídavek fytázy k dosažení fosforem vyvážené stravy pro drůbež a prasata

Popis Fosfor, který je obsažen ve fytátu (kyselině fytové), hlavní skladovací formě fosforu v krm-
ných surovinách rostlinného původu (viz tabulka 4.23), nelze snadno strávit monogastrickými zví-
řaty, jako je drůbež a prasata, protože jim chybí vhodná enzymatická aktivita v zažívacím traktu.
Zejména pouze asi 30 % fosforu v krmivech rostlinného původu je stravitelné prasaty a drůbeží.
Anorganický fosfor je tradičně doplňován ke krmení, aby uspokojil výživové potřeby zvířat. Přidání
fytázy do stravy umožňuje uvolňování fosforu z fytátu, takže je k dispozici pro trávení, čímž se
snižuje úroveň doplňování anorganického fosforu. Snížení vylučování fosforu je tak dosaženo:

• přidáním fytázy;

• zvýšením dostupnosti (stravitelnosti) fosforu v rostlinných krmných surovinách;

• snížením používání anorganického fosfátu v krmivech.

Některé šlechtitelské společnosti vyvíjejí nové přístupy, které zahrnují vývoj odrůd rostlin s vysokou
fytázovou aktivitou a/nebo nízkým obsahem kyseliny fytové [30, 453].

Tabulka 4.23: Celková aktivita fosforu, fytátu-fosforu a fytázy ve vybraných rostlinných krmivech

Krmivo Celkový P (%) Fytát-P (%) Fytázová aktivita (U/kg)

Kukuřice 0,28 0,19 15
Pšenice 0,33 0,22 1 193
Ječmen 0,37 0,22 582
Triticale 0,37 0,25 1 688
Žito 0,36 0,22 5 130
Čirok 0,27 0,19 24
Pšeničné otruby 1,16 0,97 2 957
Rýžové otruby 1,71 1,10 122
Sojová moučka 0,61 0,32 8
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Krmivo Celkový P (%) Fytát-P (%) Fytázová aktivita (U/kg)

Arašídová moučka 0,68 0,32 3
Řepková moučka 1,12 0,40 16
Slunečnicová moučka 1,00 0,44 62
Hrách 0,38 0,17 116
Zdroj: [452]

Dosažené přínosy pro životní prostředí Níže uvedené údaje o prasatech a drůbeži lze nalézt
v mnoha publikacích o používání fytázy v krmivech. Poskytují shrnutí výsledků získaných při
různých krmivech a v různých situacích s možným snížením uváděným v relativních hodnotách.

Výhody pro prasata zahrnují následující:

• zahrnutí fytázy do krmiva zlepšuje stravitelnost fosforu v rostlinách o 20 % až 30 % u od-
stávčat a 15 % až 20 % u prasat v předvýkrmu a výkrmu, jakož i u prasnic;

• obecně platí, že snížení obsahu fosforu o 0,1 % v krmivu pomocí fytázy vede ke snížení
vylučování fosforu o 35 % až 40 % u odstávčat, 25 % až 35 % pro prasata v předvýkrmu
a výkrmu a 20 % až 30 % pro prasnice.

Výhody pro drůbež zahrnují následující:

• zahrnutí fytázy do krmiva zlepšuje stravitelnost fosforu v rostlinách o 20%až 30%ubrojlerů,
nosnic a krůt. Odchylky ve výsledcích jsou spojeny s hladinou fytátu a fosforu obsaženého
v rostlinných materiálech používaných ve složení stravy.

• obecně platí, že snížení o 0,1 % celkového fosforu v krmivu pomocí fytázy má za následek
snížení vylučování fosforu o více než 20 % u nosnic a brojlerů.

Zlepšení stravitelnosti fytického fosforu může být ještě vyšší (kolem 50 %) v závislosti na krmivu,
typu a koncentraci fytázy [624].

Strava s nízkým obsahem fosforu, doplněná fytázou, jak byla použita ve studiích, neovlivnila
růst, poměry konverze krmiva ani produkci vajec v porovnání s referenční stravou obsahujícími
vyšší koncentraci fosforu.

Bylo zjištěno, že fytáza zlepšuje nejen stravitelnost fosforu, ale také stravitelnost proteinů [170].
V důsledku požadavku na snížení nebo eliminaci přidávání minerálních fosfátů do stravy umožňuje
fytáza snížit využívání vzácných a neobnovitelných zdrojů z minerálních rezerv v P. S ohledem
na složení krmiva by se mělo použít snížení fosforu s přídavkem fytázy, aby se zabránilo nekontro-
lované úpravě poměru fosforu a vápníku. Na úrovni hospodářství nejsou zapotřebí žádné specifické
technické dovednosti pro používání krmiva s nízkým obsahem fosforu a fytázy.

Mezisložkové efekty Po nahrazeníminerálního fosforu fytázoumusí následovat paralelní redukce
vápníku, aby se udržel růst a mineralizace kostí na správné úrovni. Snížení vápníku nemůže být
nadměrné, aby nedošlo k omezení rychlosti růstu [281].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Vzhledem k tomu, že fytáza je krmným
aditivem, hodnotí se její účinnost před povolenímpro použití ve výživě zvířat. Hodnocení vědeckých
informací podporujících účinnost fytázy provádí Vědecká komise pro přísady a produkty používané
ve výživě zvířat (FEEDAP). FEEDAP vyhodnotil různé typy fytázy a jejich hodnocení vedlo
systematicky k povolování těchto přípravků na základě jejich bezpečnosti a účinnosti.
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Fytáza může být začleněna do krmiv v práškové, granulované nebo tekuté formě. Práškové
a granulované formy se používají ve výrobních procesech, pouze pokud teplota nepřesahuje 75 °C
až 80 °C. Existují komerční potahované formy, které prokázaly stabilitu při teplotách vyšších
než 80 °C a až 90 °C. Při vyšší kondicionační teplotě se doporučuje použít kapalnou formu
(po peletování).

Příklady redukce vylučovaného oxidu fosforečného (P2O5) spojené s použitím stravy s nízkým
obsahem fosforu, s přidáním nebo bez přidání fytázy, jsou uvedeny v tabulce 4.24 pro produkci
prasat, spolu s uvedením použitého složení stravy.

Tabulka 4.24: Příklady snížení vylučovaného fosforu pro různé programy krmení v odvětví prasat, použití
stravy s nízkým obsahem fosforu s přidáním nebo bez přidání fytázy

Kategorie prasat Zdroj Strava/Parametry Snížení
P2O5 (%)

Odstávčata Francie
CORPEN 1

Dvě fáze:
CP 20 %; P 0,85 % (1. fáze)
CP 18 %; P 0,70 % (2. fáze)

11

Francie
CORPEN 2

Dvě fáze:
CP 20 %; P 0,77 % (1. fáze) + fytáza
CP 17 %; P 0,60 % (2. fáze) + fytáza

29

Německo
RAM

Jedna fáze
CP 18 %; P 0,55 % (< 30 kg hmotnost zvířete)

22

Belgie
(Vlámsko)

Jedna fáze:
P 0,60 % (7–20 kg hmotnost zvířete)

31

Prasata na výkrm Francie
CORPEN 1

Dvě fáze:
CP 16,5 %; P 0,52 % (předvýkrm)
CP 15,0 %; P 0,45 % (výkrm)

31

Francie
CORPEN 2

Dvě fáze:
CP 15,5 %; P 0,47 % +fytáza (předvýkrm)
CP 13,0 %; P 0,40 % + fytáza (výkrm)

44

Německo
RAM

Dvě fáze:
CP 17,0 %; P 0,55 % (< 60 kg živé hmotnosti)
CP 14,0 %; P 0,45 % (> 60 kg živé hmotnosti)

29

Belgie
(Vlámsko)

Dvě fáze:
P 0,55 % (20–40 kg živé hmotnosti)
P 0,50 % (40–110 kg živé hmotnosti)

19

Prasnice Francie
CORPEN 1

Dvě fáze:
CP 16,5 %; P 0,65 % (kojící)
CP 14,0 %; P 0,50 % (březí)

21

Francie
CORPEN 2

Dvě fáze:
CP 16,0 %; P 0,57 % + fytáza (kojící)
CP 12,0 %; P 0,42 % + fytáza (březí)

35

Německo
RAM

Dvě fáze:
CP 16,5 %; P 0,55 % (kojící)
CP 14,0 %; P 0,45 % (březí)

21

Belgie
(Vlámsko)

Dvě fáze:
P 0,55 % (20–40 kg živé hmotnosti)
P 0,50 % (40–110 kg živé hmotnosti)

19

Zdroj: [329, 414]
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Technické úvahy týkající se použitelnosti V hospodářství nejsou zapotřebí žádné zvláštní do-
datečné požadavky pro aplikaci nízkofosforové, fytázou doplněné stravy ve srovnání se stravou
s vysokým obsahem fosforu, pokud jsou aplikovány za stejných podmínek (jednofázové nebo
vícefázové krmné programy).

Tento přístup ke snižování znečištění fosforem lze realizovat velmi snadno ve velkém měřítku
protože:

• pro prášek a granulovanou fytázu není nutná žádná investice, ačkoli je třeba investovat
do výroby krmných směsí používajících kapalnou fytázu;

• v hospodářství nejsou nutné žádné strukturální změny;

• jedna výroba krmných směsí obecně pokrývá velké množství farem [452].

Fytáza nemusí být použitelná v případě ekologické živočišné produkce.

Ekonomika Pro krmení stravou s nízkýmobsahem fosforu a fytázou není zapotřebí žádné zvláštní
vybavení na úrovni hospodářství ani další investice. Kromě toho může přizpůsobení krmiva přidá-
ním fytázy a přizpůsobení úrovní živin vést ke snížení nákladů na krmivo [452]. Fytáza je nákladově
efektivní pro snížení celkového fosforu v krmivu o 15–20% jeho obsahu (0,1% v surovém krmivu),
s úsporami až 0,88 EUR za tunu krmiva (1 EUR = 0,88 GBP) [290].

Motivace pro implementaci Snížení fosforu ve stravě snižuje nejen náklady na krmení, ale
v konečném důsledku také snižuje požadavky na povrch půdy pro aplikaci hnoje, protože zatížení
fosforem ve výkalech je menší. V některých členských státech existují omezení pro aplikaci fosforu
na polích.

Příklady provozů Přidání fytázy je dobře zavedenou technikou a obecně se používá.

Referenční literatura [30, 170, 281, 290, 329, 414, 452, 453, 624]

4.3.5 Vysoce stravitelné anorganické krmné fosfáty/fosforečnany

Popis Stravitelnost fosforu je zlepšena použitím zvýšeného množství vysoce stravitelných anor-
ganických fosfátů ve stravě. Anorganické krmné fosfáty jsou klasifikovány jako minerální krmné
složky. Jsou uvedeny v katalogu krmných surovin zveřejněném v souladu s nařízením (ES)
č. 767/2009 o uvádění krmiv na trh. Tyto krmné fosfáty se liší svým minerálním obsahem a che-
mickým složením, a proto mají různou stravitelnost fosforu. Vysoce stravitelné fosfáty se používají
k nahrazení konvenčních zdrojů fosforu v krmivu.

Krmné fosfáty se přidávají do krmiv pro zvířata buď ve formě prášku, nebo granulí, v závislosti
na fyzikálních vlastnostech konečného produktu. Anorganické krmné fosfáty jsou předvídatelné
z hlediska svého chemického složení a obsahu stravitelného fosforu, částečně proto, že nejsou
citlivé na podmínky procesu (jako je teplo nebo vlhkost).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení celkového množství fosforu ve složení krmiva
má za následek snížení vylučování P a následné ztráty do okolního prostředí.
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Mezisložkové efekty Použití vysoce stravitelného fosforu nemá žádné mezisložkové účinky,
protože snížení vylučování je přímým důsledkem stravitelnosti fosforu. Není žádný dopad na vylu-
čování fosforu vázaného na fytát, který se přenáší neabsorbovaný a poté se udržuje v hnoji. Mělo
by se však vzít v úvahu, že dodávky krmiv s nejvyšší stravitelností by se mohly stát nedostatkovými
v případě pokrytí celkové potřeby krmiv pro zvířata na trhu, zejména pokud jsou zásoby fosforu
omezené.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Tabulka 4.25 uvádí příklad sníženého
vylučování fosforu pomocí vysoce stravitelných krmných fosfátů. Stejný typ výpočtu lze použít
pro prasata, což má za následek stejné snížení vylučování fosforu.

Tabulka 4.25: Vypočítané snížení vylučování fosforu na základě stravitelnosti pro drůbežářský sektor

Krmný fosfát Stravitelnost Míra ukládání Absorbovaný P (1) Vyloučený P (1)
(%) (%) (g P) (g) (g)

Defluorovaný fosfát 59 1,56 28,0 16,5 11,5
Fosforečnan vápenatý 84 0,87 19,6 16,5 3,1
(1) Pochází z anorganického krmného fosfátu.
Zdroj: [542]

Z Dánska se uvádí výživový systém pro výkrm prasat, jehož cílem je snížit emise fosforu. Tento
systém je kombinací následujících technik:

• vyšší koncentrace fytázy (1,5 násobek standardní dávky);

• přidání monocalcia fosfátu;

• fázové krmení s úrovněmi fosforu v krmivu kolem 0,47 % pro prasata o hmotnosti 25–50 kg
a 0,45 % pro prasata o hmotnosti 50–110 kg.

Ve srovnání s typickou strategií krmení (přidání dikalciumfosfátu a jednofázové krmení s 0,63 %
P v krmivu) vede výše uvedená kombinace ke snížení o 17–18 kg P aplikovaného na hektar.
Náklady na výše uvedenou kombinovanou výživovou strategii se uvádějí jako 0,067 EUR na jedno
vyprodukované prase [650].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Použití vysoce stravitelných krmných fosfátů může
být realizováno velmi snadno.Nejsou zapotřebí žádné investice na úrovni hospodářství, ani na úrovni
krmných směsí [542].

Ekonomika Obecný popis posouzení nákladů na řízení výživy je uveden v kapitole 4.3.1. Pro
zemědělce nevznikají žádné náklady na změnu používání vysoce stravitelných anorganických
krmných fosfátů. Krmné fosfáty se běžně prodávají na základě celkového obsahu fosforu. Vysoce
stravitelné anorganické krmné fosfáty se ve skutečnosti počítají na obsah stravitelného fosforu
a hospodárnost použití ve srovnání s jinými krmivovými fosfáty.

Vylučuje se méně fosforu, což pro zemědělce znamená nižší náklady na zpracování hnoje.
V závislosti na dostupnosti anorganického fosforu je cena těchto zdrojů fosforečnanu velmi nestálá
a může vést ke zvýšení cen krmiva a anorganického fosforu [542]. Při použití kombinace technik
závisí množství přidané fytázy na tržní ceně fytázy a monocalcia fosfátu. Je vybrána nejlevnější
kombinace [650].
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Motivace pro implementaci Fosfor je znečišťující látka, která místně vyvolává zvláštní obavy
a může podléhat přísným požadavkům na dodržování předpisů.

Příklady provozů Někteří výrobci krmiv a farmy v regionech, které mají problémy s okolním
prostředím kvůli vysoké koncentraci intenzivního chovu zvířat, již začaly používat více stravitelné
anorganické fosfáty. Zejména k tomu došlo v Nizozemsku, kde neměly negativní dopad na užitko-
vost zvířat, ale měly pozitivní vliv na vylučování fosforu [542].

Referenční literatura [542, 650]

4.3.6 Další krmná aditiva

Popis Enzymy a další povolená krmná aditiva se přidávají do krmiva v malém množství, aby
došlo ke zvýšení užitkovosti zvířat zlepšením trávení živin a využití krmiva. V důsledku toho
dosáhnou zvířata vyšší rychlosti růstu a/nebo lepšího poměru konverze krmiva a vyloučí se snížené
množství živin. Krmná aditiva která se přidávají v malémmnožství do krmiva pro drůbež a prasata,
jsou:

• enzymy (xylanázy, glukanázy, proteázy atd.);

• látky zrychlující růst (neantimikrobiální);

• mikroorganismy;

• organické kyseliny.

Několik skupin aditiv používaných ve výživě zvířat je povoleno a regulováno na úrovni Evropské
unie (např. druh zvířat, ochranná lhůta, minimální a maximální dávkování v krmivech). Příloha I
nařízení (ES) č. 1831/2003 ze září 2003 uvádí seznam skupin aditiv v krmivech, z nichž mnohé
nejsou v této části zahrnuty, protože jejich použití není spojeno se specifickými přínosy pro životní
prostředí. To platí zejména pro mnoho technologických a senzorických přísad. Nařízení Komise
(ES) č. 429/2008 stanoví prováděcí pravidla k zajištění účinnosti doplňkové látky z hlediska vlivu
na životní prostředí.

Dosažené přínosy pro životní prostředí V důsledku zlepšeného poměru konverze krmiva lze
dosáhnout snížení celkových živin vylučovaných prasaty o 3 %; u drůbeže to může být přibližně
5 %. Očekává se, že toto snížení se zlepší při poměru konverze krmiva o 0,1 jednotky [543].

Některá aditiva, jako jsou enzymy, mohou také umožnit použití krmných surovin s nižším ener-
getickým obsahem a vysokým obsahem neškrobových polysacharidů v krmivu, což má pozitivní
vliv na zdravotní stav střev u prasat.

Mezisložkové efekty Nebyly hlášeny žádné specifické mezisložkové účinky. Podmínky pro povo-
lení aditiv v krmivech podle článku 5, nařízení (ES) č. 1831/2003 vyžadují, aby tyto látky neměly
nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Informace a údaje týkající se používání
různých aditiv v krmivech jsou uvedeny ve zvláštních kapitolách (viz kapitola 4.3.6.1, 4.3.6.2,
4.3.6.3 a 4.3.6.4).

258 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

Technické úvahy týkající se použitelnosti Krmná aditiva (např. enzymy) jsou začleněny do kr-
miv v práškové, granulované, potahované nebo kapalné formě. Práškové a granulované formy se
používají ve výrobních procesech pouze pokud teplota není příliš vysoká (do 80–85 °C). Potahované
formy lze použít při vyšších teplotách až do 90–95 °C.

Stabilita účinnosti se může u jednotlivých produktů lišit, proto si může dodavatel vyžádat
informace o stabilitě. Kapalná krmná aditiva jsou použitelná, pokud procesy vedou k vysokým
teplotám vmatrici pomocí zvláštního zařízení, které dodává produkt po peletizaci. Některé výrobny
krmných směsí jsou již těmito systémy vybaveny.

Pro použití aditiv v krmivech v hospodářství neexistují žádné zvláštní dodatečné požadavky.
Tento přístup ke snížení vylučování živin lze realizovat velmi snadno ve velkém měřítku:

• není nutná žádná investice do práškových a granulovaných aditiv, přestože je třeba investovat
do výrobny krmných směsí používajících kapalná aditiva;

• na farmách nejsou nutné žádné strukturální změny;

• jedna výrobna krmných směsí obecně pokrývá velké množství farem [543].

Ekonomika Obecný popis posouzení nákladů na řízení výživy je uveden v kapitole 4.3.1. Počá-
teční náklady jsou obecně pokryty lepší užitkovostí zvířat [543].

Motivace pro implementaci Hlavní motivací při používání těchto aditiv jsou zlepšení užitkovosti
zvířat spolu s možným pozitivním účinkem na zdraví zvířat a snížení vylučovaných živin.

Příklady provozů Krmná aditiva se obvykle používají v intenzivní živočišné výrobě.

Referenční literatura [543]

4.3.6.1 Kyselina benzoová

Popis Kyselina benzoová se přidává hlavně do krmiva a ve zvířeti se rozkládá na kyselinu
hippurovou, která snižuje pH moči a následně pH kejdy uložené v ustájení. Na použití kyseliny
benzoové (C6H5-COOH) jako zootechnického aditiva se vztahuje nařízení (ES) č. 1831/2003.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Při nižším pH se amoniakální dusík udržuje v roztoku,
a proto se očekává nižší uvolňování amoniaku do ovzduší. Ne všechny důkazy však naznačují,
že dochází ke snížení emisí amoniaku, přestože kyselina benzoová je účinná při snižování pH
moči [664].

Protože nižší pH snižuje aktivitu bakterií zodpovědných za methanogenezi, lze očekávat, že se
rovněž sníží přímé emise CH4 z hnoje. Pokusy s přidáním 1 % však ukázaly, že kyselina benzoová
nemá žádný přímý účinek na emise zápachu nebo skleníkových plynů [288], nebo tento účinek
není významný (17% snížení emisí zápachu po přidání 1 % kyseliny benzoové) [651].

Bylo zjištěno, že přidání 0,5 % kyseliny benzoové do krmiva ve výkrmu prasat má pozitivní
vliv na trávení živin a využití krmiva. Zejména je zaznamenáno statisticky významné snížení
o 0,14 u poměru konverze krmiva pro celé období výkrmu pozorované v konečném období [281].
V jiných pokusech s přidáním 0,5 % nebo 1 % kyseliny benzoové se však tato zlepšení ukázala
jako nevýznamná [284].

Protože v hnoji může být zadrženo více dusíku, může to vést ke snížené spotřebě minerálních
hnojiv a nižším nepřímým emisím (spojených s výrobou hnojiv).

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 259



Řízení výživy

Mezisložkové efekty Protože v hnoji je zadrženo relativně větší množství dusíku, je třeba vzít
v úvahu následné změny ve složení hnoje v postupech, od vyššího přísunu živin po zvýšený poten-
ciál pro emise NH3 a skleníkových plynů ze zpracování. Protože je přidávání kyseliny benzoové
relativně vysoké (od 0,5 % do 1,0 %), je to třeba vzít v úvahu při přípravě krmiva, aby se zabránilo
snížení výživové hodnoty krmiva.

Bylo zaznamenáno zvýšení pachových emisí na bázi síry u vyšších dávek (2 %) kyseliny
benzoové u stravy doplněného o metioanin [454].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje O této látce bylo provedeno mnoho vý-
zkumných studií s různými výsledky. Většina studií pozitivně hodnotí vlivy na životní prostředí,
které jsou shrnuty v tabulce 4.26. Uváděné údaje ukazují, že přidání kyseliny benzoové je trvale
spojeno s nižším pH moči. V tabulce jsou uvedeny dodatečné informace týkající se dalších dů-
ležitých charakteristik a výsledků zkoušek, zejména průměrného obsahu proteinů ve stravě nebo
rozdílu v nákladech ve srovnání s neošetřeným krmivem. Účinky na průměrný denní hmotnostní
přírůstek, rychlost konverze krmiva a na jatečnou kvalitu byly hlášeny jako nevýznamné nebo
s pozitivním účinkem. Pouze v jednom případě s přidáním 1 % kyseliny benzoové byl zaznamenán
negativní vliv na kvalitu jatečného těla.

Tabulka 4.26 ukazuje, že přidání 1 % kyseliny benzoové může snížit emise amoniaku ze
systému ustájení. Redukce se pohybuje od 6 % do 24 %, v závislosti na provozních podmínkách.
Pro přidání 0,5 % kyseliny benzoové do krmiva je uveden potenciál redukce amoniaku 3,6–5,0 %.

Měření prováděná v Dánsku s přídavkem 1 % kyseliny benzoové v krmivu pro výkrm prasat
odhalila snížení emisí amoniaku o 7,5 % a 14 %. Účinek kyseliny benzoové na snížení emisí
amoniaku byl nezávislý na proteinu ve stravě, zatímco statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn
pro pH kejdy [651, 652].

Tabulka 4.26: Naměřené výsledky účinků kyseliny benzoové podle míry přidávání a podle charakteristik
testů u prasat v předvýkrmu a výkrmu

Strava Výsledky testů (1)(2) Zdroj

Kyselina benzoová v krmivu 0,5 % (0,5 % v 1. fázi; 0,5 % v 2. fázi)
Dvoufázové krmení: CP 16,6–15,1 % Snížení NH3: 5 %

∆ pH moči: 0,45
Další náklady: 7,7 EUR/ap

[283]

Dvoufázové krmení: CP 16,6–15,5% Snížení NH3: 3,6 %
∆ pH moči: 0,3
Další náklady: 7,93 EUR/ap

[284]

Třífázové krmení: CP 18,0–16,4–15,0 % Snížení NH3: 40 %
∆ pH moči: nedostupné
Další náklady: -2 EUR/ap (3)

[285]

Kyselina benzoová v krmivu 1 % (0,5 % v 1. fázi; 1 % v 2. fázi)
Dvoufázové krmení: CP 16,6–15,5 % Snížení NH3: 24 %

∆ pH moči: 0,9
Další náklady: 11,74 EUR/ap

[284]

Dvoufázové krmení: CP 17,0–16,0 % Snížení NH3: 21 %
∆ pH moči: 0,96
Další náklady: 6,94 EUR/ap

[282,
284]

Dvoufázové krmení: CP 18,1–15,5 % Snížení NH3: 13 %
∆ pH moči: 1,3
Další náklady: 8,1 EUR/ap
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Krmivo Výsledky testů (1)(2) Zdroj

Dvoufázové krmení: CP 18,1–15,0 % Snížení NH3: 6,4 %
∆ pH moči: 1,72
Další náklady: 7,3 EUR/ap

Dvoufázové krmení: CP 18,1–16,2 % Snížení NH3: 6,4 %
∆ pH moči: 1,39
Další náklady: 9,36 EUR/ap
Průměrné snížení NH3 ve výše uvedených
4 pokusech: 15,8%.Emise amoniaku se po-
hybují od 2,58 kg do 2,17 kg/ap/rok

Kyselina benzoová v krmivu 1 %. Jednofázové krmení
CP 17,5 % a CP 14,5 % Snížení NH3: 7,5 %

∆ pH moči: 0,56 (CP 17,5 %)
až 1,15 (CP 14,5 %)
Další náklady: 2,6 EUR/ks
(1 DKK = 0,13 EUR)

[651]

CP 17,5 % Snížení NH3: 14,5 % [652]
(1) Náklady na krmivo vypočtené na základě cen z března 2010 a na ap v hospodářství od 2,8 do 3,5 ks/rok.
(2) ∆ pH moči označuje rozdíl mezi neošetřenou a ošetřenou močí.
(3) Údaj se týká snížení nákladů na krmivo o 2,00 EUR na ks.

Hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost potravin týkající se povolení kyseliny benzoové jako
krmného aditiva pro prasata na výkrmdospělo k závěru, že účinnost kyseliny benzoové při snižování
emisí amoniaku není přímá, přestože kyselina benzoová byla trvale účinná při snižování pH moči
ve výkrmech prasat. Ne všechny předložené studie prokázaly významné snížení při nejvyšší hladině
10 000 mg kyseliny benzoové na kg krmiva, zatímco nižší úroveň 5 000 mg na kg nebyla ve všech
studiích účinná [664].

Technické úvahy týkající se použitelnosti V době vzniku textu (2013) je kyselina benzoová
v EU povolena jako zootechnické aditivum patřící do funkční skupiny „jiné zootechnické aditiva“
pro zlepšení užitkovosti zvířat, pro odstávčata (nařízení (ES) č. 1730/2006) a prasata na výkrm
(nařízení (ES) č. 1138/2007) v dávkách 5 000 mg/kg, respektive mezi 5 000 mg/kg a 10 000 mg/kg
kompletního krmiva.

Ekonomika Údaje o nákladových variacích krmiva s přidáním souvisejícího procenta kyseliny
benzoové jsou uvedeny v tabulce 4.26, vyjádřené ap. Tato technika nevede k dodatečným inves-
tičním nákladům. Přidání kyseliny benzoové do krmiva obvykle provádí výrobny krmných směsí
a nevyžaduje pro zemědělce žádné zvláštní vybavení.

Motivace pro implementaci Ve srovnání s jinými technikami snižování amoniaku se zdá, že
přidání kyseliny benzoové do krmiva pro prasata je snazší a levnější [281]. Tato technika je
považována za nejlepší dostupnou techniku snižování emisí amoniaku v Nizozemsku.

Příklady provozů Průmyslové organizace uvádějí, že se použití kyseliny benzoové v krmivech
pro prasata se zvyšuje.

Referenční literatura [281–285, 288, 454, 651, 652, 664]
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4.3.6.2 Probiotika

Popis Probiotika jsou mikroorganismy, které mohou příznivě ovlivnit účinnost krmení.
Mikroorganismy Bacillus jsou specificky vybrány pro zlepšení růstu a rozkladu hnoje. Druhy

Bacillus produkují extracelulární degradující enzymy (amylázy, celulázy, lipázy, proteázy atd.). Při-
dání těchto mikrobů do krmiva pro prasata poskytuje zvířatům zdroj enzymů, zlepšuje trávení živin
a využití krmiva, a tím zlepšuje účinnost krmiva. Tyto enzymatické aktivity jsou pravděpodobně
vysvětlením rychlejšího rozptylu hnoje v kotcích, kde jsou prasata krmena mikroorganismy kmene
Bacillus. Ve skutečnosti spóry přežívají trávicím procesem a klíčí v trávicím traktu, takže zralé
mikroby jsou vylučovány fekální hmotou a mohou tak vyvolávat enzymatický účinek ve vnějším
prostředí. Kmeny Lactobacillus a Enterococcus faecium se rychle introdukují do zvířecích střev
a zlepšují zdravotní stav a růst.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zvýšená užitkovost zvířat při konverzi krmiva snižuje
vylučování dusíku a fosforu, protože dochází k zadržování více živin v tělech zvířat. Vědecké důkazy
však nejsou přesvědčivě pozitivní ohledně dlouhodobé účinnosti probiotik. Některé výsledky testů
ukázaly, že růstový výkon, poměry konverze krmiva a mortalita se po použití probiotik u brojlerů
významně nelišily [477].

Vylepšená odbouratelnost hnoje vyvolaná mikroorganismy kmene Bacillus usnadňuje čištění
kotce, protože zkracuje čas potřebný k rozptýlení hnoje po podložce.

Mezisložkové efekty Nejsou hlášeny žádné negativní účinky.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Kmen Bacillus subtilis a Bacillus
licheniformis se přidává do krmiva v množství asi 0,05 % doplňku stravy, který obsahuje asi
10e+8–10e+9 cfu/g produktu. Enterococcus faecium NCIMB 10 415 je dodáván v dávkách
7, 0 × 10e+8 cfu/kg krmiva pro prasnice a úvodní stravy a v dávkách 3, 5 × 10e+8 cfu/kg
krmiva ve stravě pro prasata v předvýkrmu a výkrmu. U Bacillus i Enterococcus se uvádí, že
zlepšení konverzních poměrů krmiv se pohybuje v rozmezí 0,37–0,38.

Účinkem těchto probiotik je snížené vylučování dusíku a fosforu v důsledku zvýšené účinnosti
konverze krmiva. Odhadované účinky u prasat jsou uvedeny v tabulce 4.27.

Tabulka 4.27: Snížení vylučování u přímo krmených mikrobiálních kmenů u prasat

Mikrobiální
kmeny

Vyloučený dusík Vyloučený P2O5

(g N/
kg LW)

(kg N/
prasnice/rok)

(kg N/
prase)

(g P2O5/
kg LW)

(kg P2O5/
prasnice/rok)

(kg P2O5/
prase)

Lactobacillus (1) −1,15 −2,29 −0,120 −0,65 −2,02 −0,068
Enterococcus (2) NI −2,86 −0,147 NI −2,52 −0,085
Poznámka: Srovnání se provádí se stejnou stravou bez přísad. Typ dat = naměřená data, založená
na statistické analýze. NI = nebyly poskytnuty žádné informace. LW = živá hmotnost
Zdroj: (1) [301] (2) [302]

Účinek Lactobacillus na brojlery se může lišit v závislosti na kombinaci dávky a obsahu proteinů
ve stravě. Příklad je uveden v tabulce 4.28, kde jsou účinky na výkrmové brojlery zobrazeny pro
různé dávky smíchané s různými úrovněmi obsahu proteinů a minerálů (Ca a nefytinový fosfor).
Průměrné snížení celkového vylučovaného dusíku je 7,2 %. Některé z těchto Lactobacillů jsou
registrovány jako silážní aditiva.
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Tabulka 4.28: Snížení vylučování přímými krmnými mikrobiálními kmeny lactobacillus u výkrmových
brojlerů

Druh stravy Věk (dny) Dávka
probiotik
(kg/t)

Snížení
celkového
dusíku
(g/ks)

Snížení
P2O5 (%)

Běžný vysoký obsah proteinu (19 %) 28–42 0,90 -0,54 -3,2
Střední obsah proteinu (17,3 %) 28–42 0,90 -4,10 -7,0
Střední obsah proteinu (16,8 %) 32–42 0,95 -0,80 -8,2
Střední obsah proteinu (17,0 %),
nízký obsah Ca a nefytinu P

32–42 0,45 -1,60 -2,7

Poznámka: Srovnání se provádí se stejnou stravou bez nutričních přísad.
Typ dat = naměřená data, založená na statistické analýze
Zdroj: [303]

Tabulka 4.29 ukazuje poměry konverze krmiva získané s dávkou 2 kg komerčních probiotik na tunu
krmiva pro brojlery. Průměrné snížení celkového vylučovaného dusíku je 7,1 %.

Tabulka 4.29: Zisky z hlediska FCR (míra konverze krmiva) s využitím probiotik u brojlerů

Testované
krmivo bez

probiotického
přídavku

Krmivo
s přídavkem
Lactobacillus

Krmivo
s přídavkem
Bacillus

Krmivo
s přídavkem
Pediococcus

Poměr konverze krmiva 0,480 0,510 0,476 0,427
Ekonomický zisk na kus
(nad náklady na krmiva) 0 +35,9 % +23,7 % +6,2 %

Zdroj: [306]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Probiotika lze snadno přidat do stravy pro masnou
drůbež. Probiotika se také snadno mísí v krmivu pro březí prasnice, kojící prasnice, odstávčata
a výkrmová prasata. Účinky Lactobacillus u krůt jsou v souladu s účinky u brojlerů. Byla proká-
zána ochrana před patogeny (Salmonella) [307]. Tato technika je použitelná pouze pro povolené
přípravky podle nařízení (ES) č. 1831/2003, které zlepšují stravitelnost krmiv vedoucí ke snížení
vylučování živin.

Ekonomika Zvýšená účinnost konverze krmiva na maso přináší vyšší ekonomický zisk díky
ušetřenému krmivu, jak je uvedeno v tabulce 4.29.

Motivace pro implementaci Probiotika se také používají ke zlepšení welfare zvířat omezením
kolonizace střeva patogeny. Tento účinek v zásadě zvyšuje produktivní užitkovost díky zvýšené
metabolizaci živin. V důsledku toho je vyvolán kladný účinek na úmrtnost selat (přibližně o 40 %
méně úmrtí) a také větší odolnost vůči zlomeninám kostí u drůbeže.

Příklady provozů Používání probiotik v EU za posledních 10 let výrazně vzrostlo, zejména
po zákazu používání antibiotik jako růstových stimulátorů. Skutečné použití těchto aditiv se liší
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podle typu zvířete, země a požadavků zákazníka. Míru pronikání na trh s prasaty odhadují výrobní
společnosti v průměru na 10 %, s maximy 20 % v případě tekutých krmiv a až 40–50 % v kon-
krétních zemích. Na trhu s drůbežími krmivy se prostupnost tohoto produktu odhaduje na 8 %
u nosnic, 10 % u brojlerů a 15–20 % u krůt [472].

Referenční literatura [301–303, 306, 307, 472, 477]

4.3.6.3 Enzymy

Popis Pokud je kvalita krmiva nízká (vysoký obsah vlákniny a nízká stravitelnost krmiva),
mohou enzymy pomoci zvýšit stravitelnost. Když stravitelnost krmiva klesá (např. při vysokých
úrovních neškrobového polysacharidu – NSP), zvyšuje se vylučování živin. Degradující neškrobové
polysacharidy (enzymy NSP), jako jsou xylanázy, celulázy a glukanázy, jsou začleněny do krmiva
pro zvířata, aby se umožnilo štěpení NSP, a proto bylo dosaženo rychlejšího a úplnějšího trávení
krmiva, což vede ke zlepšení výživové hodnoty. Kromě toho je enzymová proteáza doplněna
krmivem pro zvýšení stravitelnosti proteinu obsaženého v rostlinných krmných materiálech.

Použití enzymů a proteáz NSP umožňuje zvýšení stravitelnosti řady krmiv s nízkou stravitel-
ností, i když se prokáže, že tento prospěšný účinek závisí na použitém kultivaru pšenice [485].
Účinek kultivaru se vztahuje na většinu obilovin [624].

Enzymy lze použít jednotlivě nebo v kombinaci; jejich synergický účinek závisí na stravě [281].
Příznivě byla posouzena účinnost enzymů jako látek zvyšujících stravitelnost u prasat a drůbeže
(viz seznam krmných aditiv podle nařízení (ES) č. 1831/2003).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Nižší obsah proteinů v krmivu obvykle vede k nižšímu
vylučování dusíku a nižším emisím amoniaku. Proto postupy, které umožňují snížení obsahu
dusíkatých látek v krmivu, buď zvýšením stravitelnosti proteinu, jako je přidání enzymové proteázy,
nebo zvýšením celkové užitkovosti zvířat (např. konverze krmiva), mohou naopak snížit emise
amoniaku.

Použití krmných enzymů často snižuje viskozitu stravitelných látek degradací neškrobových
polysacharidů (NSP), čímž se snižuje obsah vlhkosti v tuhých výkalech. Následně dochází ke
snížení možné fermentace drůbežího steliva a tím snížení emisí amoniaku [543].

Mezisložkové efekty Nebyly hlášeny žádné mezisložkové efekty.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje
Drůbež
Reakce jednotlivých přidaných enzymů může záviset na složení stravy [479, 481]. Zlepšená stra-
vitelnost proteinů pro širokou škálu přírodních složek je uváděna v rozmezí 3–8 %, je-li do stravy
brojlerů přidána proteáza [573].

Účinkem směsí proteázy, xylanázy a fytázy je vyšší metabolizace dusíku než u krmiva neob-
sahujícího enzymy. Díky lepší účinnosti tráven lze větší množství dusíku metabolizovat, a proto se
ho vylučuje menší množství (viz tabulka 4.30).
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Tabulka 4.30: Průměrná denní bilance dusíku u brojlerů s přídavkem krmných aditiv (enzymů a bez nich)

Dusík (g/ks) Řízení krmiva
(bez enzymů)

Krmivo s přidáním
NSP enzymů

Změna dusíku (%)

Přijatý N 124,62 123,75 −0,7
Uchovaný N 68,52 71,63 +4,5
Vyloučený N 56,10 52,12 −7,1
Zdroj: [305]

Podle některých autorů je použití enzymů prospěšné pouze během první fáze růstu. Účinnost aditiv
je shrnuta v tabulce 4.31, kde je pozitivní účinek zobrazen znaménkem „+“ a znaménko „−“
znamená, že v daném stádiu není významný účinek.

Tabulka 4.31: Účinek různých aditiv u drůbeže v různých fázích výkrmu

Kategorie drůbeže Druh přídavku 1. fáze 2. fáze 3. fáze

Nosnice Kokcidiostatikum - - -
Enzym NSP - + +
Fytáza + + +

Broiler Kokcidiostatikum + + -
Enzym NSP + - -
Fytáza + + +

Kachna Kokcidiostatikum - - .
Enzym NSP + + .
Fytáza + + .

Krůta předvýkrm Kokcidiostatikum + + .
Enzym NSP - + .
Fytáza + + .

Krocan Kokcidiostatikum + + +
Enzym NSP + + +
Fytáza + + +

Krůta Kokcidiostatikum + + -
Enzym NSP + + +
Fytáza + + +

Zdroj: [327]

Xylanázy se přidávají do komerčního krmiva na základě pšenice pro brojlery, aby se zlepšil růst a po-
měr konverze krmiva. Současně se snižuje střevní viskozita a množství vylučovaných živin [478].
Kombinované poskytování xylanázy, amylázy a proteázy zlepšuje využití krmiva a zvyšuje tělesnou
hmotnost přibližně o 6 % až 7 %. Zlepšením stravitelnosti některých živin mohou enzymy také
zlepšit užitkovost brojlerů krmených neoptimální stravou pro Ca a P [482, 483].

Doplnění kmenů glukanázy v kuřecí stravě může snížit střevní viskozitu o 21 % až 46 %
( ve srovnání se stravou bez doplňkového krmiva) [478]. Proteázou doplněná strava může vést
ke zlepšení přírůstku hmotnosti a rychlosti konverze krmiva [479–481]. V komerčních výrobcích
v Německu se enzymatická aktivita pohybovala od 280/125 TXU/TGU do 560/250 TXU/TGU
(xylanáza/glukanáza) na kg kompletního krmiva [327].
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Prasata
Ve studii provedené v Dánsku bylo vypočítáno, že přidání enzymu NSP (xylanázy) do krmiv pro
výkrm prasat v důsledku zvýšení stravitelnosti umožňuje úpravu výživových charakteristik krmiva
snížením úrovně proteinů nebo zlepšením užitkovosti zvířat. (např. poměru konverze krmiva).
Modelované výsledky ukázaly, že při použití NSP enzymů byla úroveň dusíkatých látek snížena
ze 16,59 % na 15,35 % (o 1,24% dusíkatých látek nebo 7,8 % méně ve srovnání s neošetřenou
stravou), spotřeba krmiva klesla o 2,5 %, zatímco účinnost konverze krmiva se zlepšila z 2,89
na 2,83. Výpočty ukázaly, že celkový vyloučený N byl snížen o 6,2 g/kg živé hmotnosti a množství
hnoje bylo sníženo o 0,012 kg/kg živé hmotnosti [304].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Používají se pouze schválená krmná aditiva podle
nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato technika je obecně použitelná pro prasata a drůbež. Může být
použita samostatně nebo v kombinaci s jinými výživovými opatřeními (např. přídavek průmyslové
aminokyseliny, fázové krmení) pro další snížení vylučovaného dusíku [573]. Reakce jednotlivých
přidaných enzymů může záviset na složení stravy, její aktivitě a původu jejích kmenů [281, 479,
481].

Ekonomika Přidání enzymů do krmiva pro brojlery v průměru zvyšuje náklady ekvivalentní
nákladům na méně než 1 % ceny neošetřeného krmiva. Na tomto základě se v případě produkce
brojlerů zvyšují náklady na krmivo o 0,3%, z 6,78 EUR/ap za rok (neošetřené krmivo) na 6,80 EUR
s přidanými enzymy. Úspory nákladů jsou také možné v závislosti na tržních cenách krmných
surovin bohatých na proteiny [305]. Úspory nákladů ve výši 2 až 6 EUR za tunu krmiva se uvádějí
v souvislosti s přidáním proteázy do stravy brojlerů [573].

Motivace pro implementaci Motivací je místní dostupnost levného krmiva s relativně špatnou
stravitelností. Enzymy xylanázy jsou výhodné většinou s krmivem bohatým na vlákninu. Použití
enzymů umožňuje vyšší začlenění do krmných surovin s nižší stravitelností. Může proto umožnit
použití lokálně pěstovaných krmných surovin a vedlejších produktů a následně přispět ke snížení
nákladů na krmné směsi.

Příklady provozů Tato strategie krmení se již používá v produkci prasat a drůbeže a lze ji použít
v jakémkoliv výrobním procesu a nevede k dalším investicím. Přidávání enzymů do krmiv provádějí
výrobny krmných směsí a pro zemědělce nevyžaduje žádné zvláštní vybavení.

Referenční literatura [281, 304, 305, 3237, 478–483, 485, 543, 573, 624]

4.3.6.4 Fytogenní krmná aditiva

Popis Fytogenní krmná aditiva v krmivech jsou produkty, které jsou standardizovány pro jejich
účinné látky pocházející z rostlin a používají se ve výživě zvířat zejména s cílem zlepšit jejich
užitkovost a zdraví. Účinné látky zOreganum vulgare, Piper Nigrum, Syzygium aromatum, Thymus
vulgaris, Yucca schidigera a Quillaja saponaria prokázaly účinky na stabilizaci střevní mikroflóry
zvířat. Konkrétní účinky jsou:

• antagonistická aktivita vůči mnoha subkulturám patogenních enterobakterií, jako je C. perf-
ringens nebo E. coli, S. typhimurium, L. monocytogenes, Y. enterocolitica nebo S. aureus;

• zlepšení metabolismu zvířat zvýšeným krevním oběhem (štiplavé látky);

• posílení imunitního systému, růstového a reprodukčního výkonu zlepšením propustností
střevních buněčných stěn;
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• inhibice aktivity ureázového enzymu a tím snížení odpařování amoniaku (saponiny).

Standardizace aktivních složek a doporučení dávkování těchto přísad jsou základem pro dosažení
reprodukovatelných výsledků ve výživě zvířat. Hlavní látky jsou definovány specifikací produktu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vdůsledku zvýšené sekrece trávicích šťáv jsou dusíkaté
látky stále více tráveny v aminokyselinách, které jsou absorbovány ve větší míře. Zvířata dále
dosahují vyšších rychlostí růstu, pro maso se používá více dusíkatých látek a následně se snížené
množství přebytečných proteinů vylučuje výkaly [331].

Saponiny obsažené v produktech snižují aktivitu enzymu ureázy, který je tvořen bakteriemi
v tlustém střevě a který rozkládá močovinu na amoniak a oxid uhličitý. Inhibice aktivity vede
k nižší produkci amoniaku.

Uvádí se však také, že důsledná účinnost emisí amoniaku zůstává neprokázaná, což vede
k nejistotě ohledně účinnosti těchto aditiv. Dostupné výsledky experimentů uvádějí údaje týkající
se komerčních produktů vyrobených ze směsí různých fytogenních látek. Údaje o účinnosti každého
typu a dávky účinných látek obsažených v komerčních produktech a jejich možných interakcích
s jinými složkami krmiva nejsou dosud k dispozici [484].

Mezisložkové efekty Nebyly hlášeny žádné mezisložkové efekty.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U drůbeže bylo hlášeno snížení koncentrací
amoniaku v halách ze 14,4 % na 53,8 % ( ve srovnání s neošetřeným krmivem) a zlepšení konverze
krmiva o 2 % a konečné tělesné hmotnosti o 3,2 % [332, 333].

V jiné studii pro výkrm prasat provedené v Rakousku byla zkoumána účinnost fytogenního
aditiva v krmných směsích na snižování plynných emisí a účinky na užitkovost zvířat. Výsledky
uvádějí, že obsah dusíku (celkový dusík i NH4-N) v hnoji byl snížen o 60 % ve srovnání s obsahem
vyučovaným prasaty, která jsou krmena neošetřeným krmivem, a následným snížením koncentrací
amoniaku v chovech asi 38 % a 34 % pro zápach [331].

Podobné výsledky byly zaznamenány po přidání dvou podobných fytogenních aditiv na bázi
éterických olejů a saponinů do krmiva výkrmových prasat se snížením koncentrace amoniaku
v chovu v rozmezí 32–38 % [458]. Další zkoumání prasat na výkrm v Dánsku ohledně účinku
aditiva založené na srovnatelné účinné látce však neprokázalo žádný významný účinek na emise
amoniaku [632].

Testy prováděné na kojících prasnicích a na selatech ukazují, že úbytek tělesné hmotnosti je
snížen u prasnic krmených fytogenními aditivy ve srovnání s prasnicemi krmenými bez aditiv.
Výsledky testu se liší od 33 % do 67 %, v závislosti na typu produktu. Rovněž bylo zjištěno, že
přírůstky tělesné hmotnosti selat se významně zlepšily, když byla strava kojících prasnic doplněna
o aditiva od 90. dne březosti do 25. dne po porodu [455].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Používají se pouze povolená aditiva v krmivech podle
Směrnice (ES) č. 1831/2003. Není zapotřebí žádné zvláštní řízení, kroměmíchání přísad do krmiva.
Tato technika je obecně použitelná jak pro drůbež, tak pro prasata.

Ekonomika Náklady na fytogenní krmná aditiva u brojlerů se pohybují mezi 0,06 EUR/ap/rok,
pokud nejsou zohledněny výhody z užitkovosti, a −0,05 EUR/ap za rok (zisk), pokud jsou zo-
hledněny výhody [380]. U prasat se náklady pohybují mezi 2,10 EUR/ap za rok, pokud nejsou
zohledněny výhody, a −1,92 EUR/ap za rok (zisk), pokud jsou zohledněny přínosy [456].

Motivace pro implementaci Přínosy pro životní prostředí jsou důsledkem lepší užitkovosti, která
neovlivňuje jatečnou výtěžnost a kvalitu.
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Příklady provozů V roce 2010 bylo v celé EU krmeno nejméně 427 milionů brojlerů přidáním
jedné značky přírodních fytogenních aditiv, zejména pro zlepšení užitkovosti. Převážně asi 80 %
brojlerů v České republice a 60 % v Nizozemsku bylo krmeno stravou s doplňky [381]. V roce
2010 bylo krmeno více než 600 000 prasat na výkrm více než 167 000 tunami krmiva s přidanými
fytogenními aditivy [457].

Referenční literatura [331–334, 380, 381, 455–458, 484, 632]

4.4 Techniky pro účinné využívání vody

Popis Snížení spotřeby vody na farmách lze dosáhnout snížením jejího úniku při napájení zvířat
a snížením všech ostatních použití, která bezprostředně nesouvisejí s nutričními potřebami. Ro-
zumné využívání vody a snižování spotřeby vody je primárně záležitostí správného hospodaření
farem a může zahrnovat následující akce:

• Předčištění (např. mechanické suché čištění) a čištění ustájení zvířat a vybavení pomocí
vysokotlakých čističů po každém výrobním cyklu, čímž se vyvažuje čistota s minimalizací
spotřeby vody.

• Pravidelné ověřování kalibrace a v případě potřeby provádění kalibrace zařízení na pitnou
vodu, aby nedošlo k úniku.

• Vedení záznamů o spotřebě vody jejím měřením (např. každých 6 měsíců), případně rozli-
šování mezi fyziologickými fázemi chovného cyklu a funkčním použitím (např. napájení,
mytí). Tento postup umožňuje stanovit index spotřeby vody podle kategorie zvířat.

• Detekce (např. vizuální kontrolou) a oprava úniků v okruhu distribuce vody.

• Používání odděleně nashromážděné nekontaminované dešťové vody a její opětovné použití
pro účely čištění, pokud je to z hygienických důvodů přiměřené (viz kapitola 4.15.2.1).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení spotřeby vody.

Mezisložkové efekty Obvykle v ustájení prasat vstupuje mycí voda do kejdového systému, což
znamená, že snížené použití čisticí vody povede k hustší kejdě; vyšší obsah sušiny způsobí zvý-
šené emise amoniaku během následné aplikace kejdy kvůli nižší míře vsakování do půdy (viz
kapitola 4.13.4.1).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje
Spotřeba zvířat
Zásobování vodou musí vždy splňovat požadavky welfare stanovené příslušnými předpisy. Snížení
spotřeby vody u zvířat se nepovažuje za praktické, protože nesmí být ohrožena potřeba čerstvé vody
zvířaty. Zařízení na pití by mělo být vybráno přiměřeně s ohledem na pitné návyky zvířat.

U drůbeže se používají různé typy systémů napájení, například (viz také kapitola 2.2.5.3):

• kapátkové napáječky s odkapávací miskou nebo bez ní;

• vodní žlábky;

• kloboukové napáječky;
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U prasat, se běžné používají odlišné napájecí systémy, jako jsou (viz také kapitola 2.3.3.3):

• ventilové (niplové) napáječky korytové nebo miskové

• korytové hladinové napáječky;

• napáječky s tlakovou trubicí;

• kolíkové napáječky.

Tabulka 4.32 ukazuje výsledky šesti testů provedených u prasat na výkrm, které porovnávají
spotřebu vody a tvorbu kejdymezi integrovanými ventilovými napáječkami v suchémkrmnémžlabu
a napáječkami oddělenými od suchého krmného žlabu. Tabulka 4.33 uvádí výsledky podobných
testů provedených u březích prasnic.

Je zjevné, že celková spotřeba vody u oddělených napáječek je téměř dvojnásobná v porovnání
s integrovanými ventilovými napáječkami, což je způsobeno plýtváním vodou zvířaty; v důsledku
toho je tvorba kejdy také mnohem vyšší. Zdá se, že rozdíl v rychlosti růstu, příjmu krmiva nebo
účinnosti přeměny krmiva u zvířat není výrazně ovlivněn konstrukcí nebo umístěním napáječky
v kotci a souvisejícím zvýšením spotřeby vody [534]. Výhradní použití integrovaných napáječek
však nemusí být povoleno (např. v Německu) [624].

Bylo zjištěno, že umístění napáječek od sebe, spíše než vedle sebe v kotci, vede ke snížení
spotřeby vody v důsledku snížení výměny mezi napáječkami, zejména při použití nízkých prů-
toků [534].

Tabulka 4.32: Příklady vlivu napájecího zařízení na spotřebu vody a tvorbu kejdy u výkrmových prasat

Spotřeba vody/
tvorba kejdy

Integrované ventilové napáječky
v suchém krmném žlabu

Napáječky oddělené od suchého
krmného žlabu

Test 1 (1) Test 2 (2) Test 3 (2) Test 4 (3) Test 5 (3) Test 6 (4)
(l/ks/den) (l/ks/den) (l/ks/den) (l/ks/den) (l/ks/den) (l/ks/den)

Nároky prasete pro
napájení (požitá + vy-
plýtvaná voda prase-
tem)

6,88 5,40 5,97 13,52 19,51 6,14

Voda na mytí 0,47 0,29 1,31 0,50 0,16 2,76 (5)
Celková spotřeba
vody 7,35 5,69 7,28 14,02 19,67 8,90

Tvorba kejdy 3,71 2,70 5,38 8,98 11,80 6,64
(1) Krmivo je navlhčeno.
(2) Krmivo není navlhčeno.
(3) Individuální kolíková napáječka.
(4) Misková napáječka.
(5) Dodatečné vnější chodby připojené k budově byly denně umývány.
Zdroj: [376]
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Tabulka 4.33: Příklady vlivu napájecího zařízení na spotřebu vody a tvorbu kejdy u březích prasnic

Spotřeba vody/
tvorba kejdy

Tlaková
napáječka

Misková
napáječka

Individuální
kolíková
napáječka

Tlaková
napáječka

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
Skupinové ustájení v kotcích Individuální ustájení v boxu

(l/ks/den) (l/ks/den)

Nároky prasnice pro napá-
jení (požitá + vyplýtvaná
voda prasnicí)

23,99 9,65 17,58 16,34

Voda na mytí 0,64 2,36 (1) 0,26 0,24
Celková spotřeba
vody 24,63 12,01 17,84 16,59

Tvorba kejdy 11,51 5,30 10,90 9,18
(1) Extra vnější chodby připojené k budově byly denně umývány.
Zdroj: [376]

Krmivo pro prasata může být dodáváno do žlabu v kapalné formě, a proto je nutné přidávat vodu.
Objem přidané vody závisí na mnoha faktorech a obecné pravidlo kvantifikace není možné.

Pokud jde o řízení výživy, kapitoly 4.3.2 a 4.3.3 uvádějí účinky nutričních opatření na spotřebu
vody a následně na objem vyprodukované kejdy. Například u drůbeže bylo prokázáno, že snížená
hladina bílkovin o 3 % vedla k 8% snížení příjmu vody.

Když je prasatům voda dána ad libitum, přirozeně se snižuje příjem vody. Literatura ukazuje,
že strava se sníženým obsahem bílkovin přispívá ke snížení spotřeby vody. Výsledky jsou shrnuty
na obrázku 4.5 [34].

Obrázek 4.5: Účinek stravy se sníženým obsahem dusíkatých látek na příjem vody prasaty
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Čištění vody
Pro minimalizaci infekčních chorob je nutná dezinfekce ustájení; ustanovení pro pravidelné čištění
a dezinfekci jsou rovněž stanovena směrnicemi o welfare (např. 1999/74/ES a 2007/43/ES pro
drůbež a 2008/120/ES pro prasata). Spotřeba vody na čištění velmi úzce souvisí se zemědělskými
návyky a skladbou ustájení (např. vnější pasáže podél obvodových stěn, které je třeba často čistit,
aby se snížil potenciál zápachu) [376]. Použití schválených čisticích a dezinfekčních prostředků
může snížit škodlivost odpadních vod.

Rozsáhlým využitím metod suchého čištění s následným použitím tryskových čističů lze vý-
razně snížit spotřebu vody a produkci odpadní vody. Použití vysokotlakých čističů a použití horké
vody nebo parních čističů místo studené vody snižuje spotřebu vody [361]. Zejména použití teplé
vody může snížit spotřebu vody o 50 %. Mezi finskou a nizozemskou farmou pro chov brojlerů
byl zaznamenán desetinásobný rozdíl v množství použité vody na čištění. Parní čištění, které po-
užívá malý objem vody, je ve finských farmách široce používáno a může vysvětlit výše zmíněný
rozdíl [624].

U farmy pro nosnice v Rakousku, které provozují systém voliérového ustájení, se uvádí, že
každá hala (asi 14 500 ks/hala) po čištění vysokotlakými čističi bez použití detergentů produkuje
40 až 50m3 odpadních vod [373].
Chladicí voda
Spotřeba vody a účinnost systémů používaných pro regulaci teploty v ustájení zvířat v teplých
obdobích, např. mlha, je variabilní podle přijatého systému. Velká variabilita spotřeby souvisí
s klimatickými podmínkami.
Systémy čištění vzduchu
Systémy čištění vzduchu mohou vyžadovat použití vody. Od biofiltrů k biologickým zkrápěným
ložím po vícestupňové pračky se voda ztrácí hlavně odpařováním a také odpadem. Požadavky
na čistou vodu se pohybují od 5 l do 7 l na 1000m3 upraveného vzduchu.
Měření spotřeby vody
Instalace měřicího zařízení v praxi je účinná, pokud lze poruchu zjistit v jednotlivých fázích
výroby. Na spotřebu vody mohou mít vliv různé systémy používané ve výrobních fázích, konkrétně
podlahový systém, zařízení pro krmení a napájení, ventilační systémy a vlastnosti budovy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Potřeba čerstvé vody pro zvířata musí být vždy
uspokojeny.

Omezení se týká čištění ustájení pro zvířata a vybavení vysokotlakými čističi, což se nevztahuje
na drůbežárny používající systémy suchého čištění.

Ekonomika Úspory jsoumožné spojením svědomitého chování a návyků spolu s řádným řízením
jednotlivých specifických technik. Snížení odpadní vody snižuje objem tekutého hnoje, který bude
aplikován v zemědělství, čímž se sníží náklady na aplikaci na půdu. Požadavky na skladovací
kapacitu kejdy jsou sníženy, a proto může být dosaženo snížení stavebních a provozních nákladů
spojených s čerpáním, dopravou nebo dokonce rekuperací energie.

Motivace pro implementaci Hlavní motivací pro provádění opatření na úsporu vody je snižování
environmentální stopy hospodářství a snižování nákladů. Menší objemy odpadní vody a kejdy mají
za následek snížené požadavky na skladovací kapacitu kejdy a nižší náklady na zapracování do
půdy.

Příklady provozů Tato opatření jsou široce uplatňována.

Referenční literatura [34, 361, 373, 376, 534, 624]
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4.5 Techniky pro účinné využívání energie

4.5.1 Úvod

Opatření ke zlepšení účinnosti při využívání energie zahrnují správné zemědělské postupy, jakož
i výběr a použití vhodného vybavení a správné uspořádání ustájení zvířat. Opatření přijatá ke
snížení spotřeby energie rovněž přispívají ke snížení ročních provozních nákladů.

Možnosti úspor energie lze řadit podle priorit, které jsou uvedeny níže:
• vytápění;

• ventilace;

• osvětlení;

• jiná spotřeba (např. příprava a distribuce krmiva).
Faktory, které ovlivňují vnitřní teplotu, jsou:

• tepelný výkon zvířat podle jejich hmotnosti a hustoty ustájení;

• jakýkoli přívod tepla (např. plynový ohřívač, lampy nebo tepelné podložky pro selata, teplo
z osvětlení a slunečního záření);

• míra ventilace;

• teplo absorbované vnitřním vzduchem, včetně mlžení a rozstřiku vody;

• teplo používané k odpařování vody z napáječek, krmných žlabů, rozlité vody a moči;

• tepelné ztráty prostřednictvím stěn, střechy a podlahy;

• přítomnost stromů se stínícím efektem (v teplém podnebí);

• venkovní teplota.
Regulace míry ventilace je nejjednodušší metodou regulace vnitřní teploty ustájení zvířat. Opatření
na úsporu energie také úzce souvisí s ventilací chovu hospodářských zvířat. Ventilační systém by
měl být navržen tak, aby v teplých letních měsících odváděl dodatečné teplo při nejvyšší možné
hustotě ustájení a aby měl také schopnost zajistit minimální míru ventilace v chladnějších zimních
měsících při nejnižší hustotě ustájení. Z důvodů welfare zvířat by minimální míra ventilace měla
být dostatečná k zajištění čerstvého vzduchu, dostatečné vlhkosti a odstranění nežádoucích plynů.

Dosažené úspory energie jsou významné, je-limíra ventilace řádně řízena (viz kapitola 4.5.4.2.1
a 4.5.4.2.2) [339, 349]. Například v ustájení prasat představují roční průměrné ztráty spojené
s obnovou vzduchu přibližně 75 % celkových tepelných ztrát. Špatné nastavení míry ventilace
může mít za následek značné plýtvání energií.

Nároky na elektřinu mohou být významně sníženy, pokud jsou stáje vybaveny přirozenou
ventilací, spíše než systémy nucené ventilace. To však není vždy možné nebo žádoucí pro všechny
druhy hospodářských zvířat a pro všechny zemědělské záměry.

Dalším významným zdrojem spotřeby energie je osvětlení hospodářských budov. Systém osvět-
lení musí být navržen tak, aby splňoval požadavky týkající se welfare zvířat, jejich zdraví a aby
zajistil dobré pracovní podmínky pro ty, kteří pracují ve stájovém objektu. Aby se vyhovělo po-
třebám zvířat, musí být zajištěna minimální intenzita světla v závislosti na kategorii zvířat. Kromě
toho je třeba zajistit pravidelné střídání světla a tmy. Oba faktory významně ovlivňují chování
zvířat. V drůbežárnách musí být navíc zajištěno osvětlení bez blikání.

Úroveň spotřeby energie je také spojena s vysokotlakými čistícími zařízeními, které jsou použí-
vány v chovech hospodářských zvířat a odstraňováním hnoje. Nakládání s hnojem zahrnuje míchací
zařízení používaná pro míchání hnoje ve skladovací nádrži před aplikací.
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4.5.1.1 Obecná opatření na úsporu energie

Jako obecná provozní opatření ke snížení spotřeby energie v chovech prasat jsou používána lepší
využití dostupné kapacity ustájení a optimalizace hustoty zvířat.

Tam, kde je elektrické vytápění a osvětlení stále ovládáno ručně, může přijetí jednoduchých ter-
mostatických ovládacích prvků se „stmívači“ značně ušetřit energii. Použití automaticky řízených
systémů řízení přináší další úspory energie. Investiční náklady a kulturní odolnost vůči používání
takového zařízení (které je často pokládáno za složité a obtížně ovladatelné) brání využívání [355].

Sluneční záření lze snadno přeměnit na teplo. Obě techniky, „nepřímé“ (panely obsahují horkou
vodu, která přenáší teplo přes topnou spirálu na tekutinu, která semá ohřívat) a „přímé“ (horká voda
z panelu se používá přímo), jsou vhodné pro použití v zemědělství [355]. Využití této technologie
na farmách roste, protože je v mnoha členských státech nákladově efektivní (např. v Německu
malé farmy zpracovávají kejdu rentabilně), zejména se jedná o státy s vysokou roční sluneční
energií. V jiných zemích jsou farmy motivovány k přijetí této technologie finanční podporou
a nižšími kapitálovými náklady vyplývajícími z vládních dotací pro obnovitelné vytápění [624].
Tato technologie je však nevhodná pro použití v oblastech s velmi tvrdou vodou.

Možné využití tepla vyrobeného kombinovanou výrobou tepla a energie využívající bioplyn
a využití jiné biogenní energie nebo obnovitelné energie k pokrytí části energetické poptávky farmy
jsou také možnosti s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Dalším zdrojem spotřeby elektrické energie je příprava a distribuce krmiva. V odvětví prasat
může být spotřeba energie při přípravě krmiva snížena asi o 50 %, když se šrot z přípravny do místa
míchání nebo skladování přenáší mechanicky, nikoli pneumaticky (foukáním). Systémy kapalných
krmiv mají vyšší požadavky na energii pro míchání a distribuci než systémy suchého krmení [350].
U integrované farmy kde se chovají prasata od kojících prasnic až po prasata na výkrm, která
používá tekuté krmení, je hlášeno zvýšení celkové spotřeby elektřiny přibližně o 18% [344].

Poptávka po energii může být snížena v horkých podnebích, kde je třeba budovy ochladit stromy
se stínícím efektem, přednostně původními druhy vysazenými podél dlouhých stran přístřešků. Tyto
stromy rovněž podporují snižování emisí prachu, emisí zápachu a snižování vlivu na krajinu [624].
Je třeba vzít v úvahu potenciální rizika biologické bezpečnosti v důsledku přítomnosti vegetace
v blízkosti stájových objektů (např. mohou být přitahováni volně žijící ptáci).

Podrobné informace o účinném využívání energie jsou uvedeny v dokumentu BREF o Energe-
tické účinnosti [703].

4.5.1.2 Přístup k managementu energie

Vytvoření energetického akčního plánu je nezbytným krokem ke snížení spotřeby energie. Energe-
tické plány berou v úvahu všechny informace dostupné provozovatelům. Klíčovými prvky akčních
plánů v oblasti energetiky jsou jednoduchá plánovaná pravidla, srovnání výkonů s referenčními
čísly a výběr opatření a akcí. Včasná náprava problému povede k úsporám energie. Obecně platí,
že první opatření, která se provádějí, jsou nízkonákladová a bezplatná.

Dva příklady porovnávacího přístupu použitého u chovu prasat k porovnání spotřeby energie
jsou uvedeny pro podmínky ve Velké Británii níže v tabulce 4.34 a tabulce 4.35. Pokud je spotřeba
nad obvyklou hodnotou, je třeba okamžitě snížit spotřebu energie.
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Tabulka 4.34: Porovnání hodnot pro spotřebu energie v chovu prasat

Produkční fáze
Spotřeba energie (kWh/ks)

Hlavní vliv
Obvyklá Dobrá praxe

Kojící 8 4 Použití doupat pro selata s termosta-
tickým ovládáním poskytuje nejnižší
provozní náklady. Podlahové topné
podložky jsou obecně energeticky
účinnější než infračervené žárovky.

Odstav 9 3 Hlavními problémy jsou izolace bu-
dov (nebo boud) a hlavně kontrola
ventilace.

Výkrm 10 6 Efektivní výběr ventilátoru, dobrý de-
sign vstupů a výstupů a čištění sys-
tému jsou klíčovými body pro mini-
malizaci spotřeby energie.

Krmný systém 3 1 Systémy suchého krmení spotřebují
pro dopravu malé množství energie.
Mokré krmení je obecně energeticky
náročnější z důvodu potřeby míchání
a čerpání krmiva tlakovým potrubím.

Nakládání s kejdou 6 2 Výběr vysoce účinných čerpadel, pro-
vzdušňovačů a separátorů.

Zdroj: [356]

Tabulka 4.35: Porovnání hodnot pro spotřebu energie v ustájení odstávčat

Vytápění Osvětlení Ventilace
Obvyklé Dobrá

praxe
Obvyklé Dobrá

praxe
Obvyklé Dobrá

praxe

Průměrné roční vyu-
žití (kWh/ks)

7,5 3,0 2,0 1,0 0,8 0,6

Poznámka: Místnost měřící 26m2, 120 prasat chovaných ve věku 3 až 7 týdnů, čtyři elektrické ohřívače
o výkonu 1,5 kW a dva 355 mm ventilátory.
Zdroj: [356]

Než bude možné vypracovat akční plán v oblasti energetiky, je nezbytné sledovat energii a porozu-
mět jejím modelům spotřeby. Monitorování v reálném čase, často začleněné do systémů ventilace
a interního řízení životního prostředí, může poskytnout nezbytná data ve formátu, ve kterém lze
snadno identifikovat možná zlepšení a oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost. Úroveň poskyt-
nutých údajů je komplexnější a má větší hodnotu než lokální měření, zejména pokud lze zároveň
sledovat několik měření prováděných současně v průběhu času. Opatření, která mohou být součástí
energetického akčního plánu, jsou uvedena níže:

Nízkonákladová nebo beznákladová opatření

• Pravidelně odečítat údaje z měřidel, včetně kontroly hladiny paliva a systematicky zazname-
návat výsledky. Toto opatření umožňuje pochopit změny, ke kterým dochází při používání
energie, a srovnávat výkony. Shromážděné informace musí co nejvíce souviset s procesy, vý-
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robními fázemi, domy a vnějšími ovlivňujícími parametry (např. počasím), s dílčímměřením
samostatných budov nebo procesů.

• Provádění údržby a oprav ustájení a vybavení (např. udržovat regulační klapky, utěsnit budovy
a zamezit průvanu).

• Prach a koroze jsou hlavní problémy pro topná tělesa, ventilační komponenty a regulátory.
Všechny komponenty musí být vyčištěny na konci každé chované skupiny (např. čištění
ventilátorů a vstupů/výstupů vzduchu).

• Pravidelné kontroly správné funkce senzorů, např. ty, které jsou vystaveny teplotě, vlhkosti,
oxidu uhličitému a světlu.

• Využívání informací z řídicích systémů. Řada monitorovacích systémů pro řízení prostředí
a krmiv může být vybavena zařízeními pro dodávání aktuálních dat v reálném čase. Přístup
k těmto informacím je možný i na dálku, např. prostřednictvím zařízení smartphone.

Uvádí se, že potenciální úspory energie spojené s pravidelnýmmonitorováním a srovnávacím testem
představují přibližně 10 % celkové spotřeby energie v drůbežářském a vepřovém odvětví ve Velké
Británii, s dobou návratnosti 0–2 roky [355].

Střednědobá a dlouhodobá opatření se středními až vysokými náklady

• Znovu izolovat budovy.

• Aktualizovat ovládací prvky vytápění a ventilace, např. použití vylepšených ovládacích
zařízení, jako jsou stmívače nebo termostatické ovládací prvky (např. pro zahřívání selat).

• Instalace účinných ventilátorů a potrubí [356]].

• Zvažovat vysoce účinné motory při specifikaci nebo modernizaci motorů v systémech ma-
nipulace s krmením nebo kejdou a při údržbě proměnné poptávky zvážit čerpadla s pohony
s proměnnými otáčkami [356].

• Překonfigurovat ventilaci pro získání lepší kontroly nad minimální úrovní [356].

• Instalace kompaktního zářivkového osvětlení nebo vysoce účinného trubicového zářivkového
osvětlení.

• Dosáhnout vysoké měrné rychlosti přenosu kyslíku na jednotku energie přiváděné do pro-
vzdušňovače (kg O2/kWh), když je aplikováno provzdušňování suspenze.

Nejdůležitějšími střednědobými a dlouhodobými opatřeními na úsporu energie v odvětví intenziv-
ního chovu jsou:

• izolace budov (viz kapitola 4.5.2);

• použití účinného osvětlení (viz kapitola 4.5.3);

• optimalizace vytápění a ventilace v obytných systémech (viz kapitola 4.5.4);

• rekuperace tepla (viz kapitola 4.5.5);

• přirozená ventilace (viz kapitola 4.5.6).
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4.5.2 Izolace

Popis Izolace brání průchodu tepla do nebo ze stáje pro zvířata tím, že do stěn, podlahy a střechy
je vložen tepelně nevodivý materiál.

Protože vlhkost je hlavní příčinou poškození izolačního materiálu, některé izolační materiály
jsou přirozeně nepropustné nebo opatřeny neprodyšným povlakem při výrobě, aby se zabránilo
vlhkosti. Propustné materiály by měly být opatřeny parotěsnou zábranou nainstalovanou podle
pokynů výrobce, aby byly po instalaci chráněny proti vnikání vlhkosti. Izolační materiál by měl
být také odolný vůči volně žijícím ptákům, hlodavcům a hmyzu.

Potřeba izolace závisí také na:

• druhu ventilačního systému; některé otevřené systémy ustájení nevyžadují vůbec žádnou
izolaci;

• izolačních vlastnostech materiálů používaných ve stavebnictví.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dobrá izolace omezuje nadměrné energetické ztráty
stěn, střechy a podlahy, proto pomáhá udržovat budovy teplé v zimě a chladné v létě. Pokud se
zlepší kvalita izolace a utěsnění budov, přinese to podstatné výhody, pokud jde o úspory energie
pro vytápění a ventilaci.

Mezisložkové efekty Většina materiálů je přizpůsobena na míru a není znovu použitelná, a proto
se po využití zlikvidují.

Motivace pro implementaci Snížení variability vnitřní teploty zachovává nebo zlepšuje užitko-
vost a welfare zvířat. Extrémní klimatické podmínky ještě více zvyšují potřeby izolace. U systémů
s podestýlkou zabraňuje kondenzaci při teplotních výkyvech mezi zemí a podestýlkou.

4.5.2.1 Izolace v ustájení drůbeže

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Přibližně 70 % tepelných ztrát uniká
zastřešením, a proto musí být dobře izolováno. Ztráty závisí na různých úrovních izolace a venkovní
teplotě.

Těsnění je také velmi důležité při kontrole nákladů na vytápění, zejména v zimě a na místech
vystavených větru. Nežádoucí přívod vzduchumůže pocházet z poklopů, záclon, dveří, bran a spojů
panelů. Starší dřevěné budovy jsou náchylné k úniku v okolí konstrukčních spár, dveří a ventilačních
prvků. Opravné prostředky jsou poměrně snadné a za rozumnou cenu. Jednoduché a relativně levné
úpravy a opravy ventilačních klapek, ventilátorových kanálů a dveří snadno povedou ke snížení
nákladů na vytápění.

Běžné izolační materiály používané pro ustájení hospodářských zvířat jsou uvedeny v ta-
bulce 4.36 spolu s průměrným celkovým součinitelem prostupu tepla (U).
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Tabulka 4.36: Součinitel prostupu tepla (U) pro různé izolační materiály o tloušťce 2,54 cm pro drůbežárny

Typ izolace U (W/m2/°C)

Volně plněný sklolaminát 0,44
Perlit/Vermikulit 0,47
Volně plnitelná minerální vlna 0,49
Sklolaminát, role nebo vata (1) 0,56
Volně plněná celulóza 0,61
Expandovaná polystyrenová deska 0,67
Extrudovaná polystyrenová deska 0,84
Polyisokyanurátová deska, bez povrchové úpravy 1,02
Stříkaná polyuretanová pěna 1,04
(1) Vata je standardní komerční způsob dodávání předem řezaných
přikrývek z izolačního materiálu.
Zdroj: [459]

Pro severozápadní Evropu, kde se plánují nové drůbežárny, se pro izolaci budov doporučují hodnoty
součinitele prostupu tepla 0,4 W/m2/°C nebo nižší (nižší hodnoty U), které se přibližují přibližně
50–60 mm extrudovaného polyuretanu [95]. Ve Francii jsou doporučení pro izolaci nových drůbe-
žáren kolem 0,6 W/m2/°C u stěn a 0,35–0,4 W/m2/°C u střech.

Ve Velké Británii se v minulosti široce používaly izolační materiály z vláknité vlny kvůli
jejich nízkým nákladům, ale když degradují, nahrazují se výrobky z foukané izolace z vláken
a desek [355].

Dobře izolovaný systém ustájení drůbeže umožňuje úspory mezi 30 % a 50 % spotřeby plynu
ve srovnání s drůbeží halou s průměrným stupněm izolace. Snížení spotřeby energie se může
pohybovat mezi 2 kg a 4 kg propanového plynu na m2 za rok [350].

Ve Finsku byl popsán příklad izolace pro brojlery, přičemž bylo použito 140 mm minerální
vlny na svislých stěnách a 300 mm celulózové minerální vlny pod střechou [144].

Tabulka 4.37 ukazuje odhadované tepelné ztráty, které mohou nastat ze zastřešení budov nosnic
o rozloze 1 200 m2. Ztráty závisí na různých úrovních izolace a na venkovní teplotě. Ztráta tepelné
energie musí být kompenzována ekvivalentním množstvím z ohřívačů propanového plynu. Úspory
v požadavcích na plyn lze vypočítat z rozdílu v množství použitého plynu.

Tabulka 4.37:Odhady tepelných ztrát ze zastřešení v ustájení nosnic a požadavky na výměnu energie během
jednoho výrobního cyklu (plocha budovy: 1 200 m2)

Venkovní teplota
Izolováno 40 mm
PU pěny U = 0,780

Izolováno 50 mm
PU pěny U = 0,638

Izolováno 120 mm
sklolaminátu +
40 mm PU pěny

U = 0,241
(kWh) (kg

propanu)
(kWh) (kg

propanu)
(kWh) (kg

propanu)

Průměr 4,5 °C
15 931 1 154 13 029 944 4 925 375

Rozsah -4,1 až 21,6 °C
Průměr 8,5 °C

13 410 972 10 967 795 4 146 300
Rozsah -0,1 až 25,6 °C
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Venkovní teplota
Izolováno 40 mm
PU pěny U = 0,780

Izolováno 50 mm
PU pěny U = 0,638

Izolováno 120 mm
sklolaminátu +
40 mm PU pěny

U = 0,241
(kWh) (kg

propanu)
(kWh) (kg

propanu)
(kWh) (kg

propanu)

Průměr 12,5 °C
10 889 789 8 905 645 3 366 244

Rozsah 3,9 až 29,6 °C
Průměr 16,5 °C

8 380 607 6 853 497 2 591 188
Rozsah 7,9 až 33,6 °C
Průměr 20,5 °C

5 936 430 4 854 1 835 2 430 176
Rozsah 11,9 až 37,6 °C
Poznámka: PU = Polyuretan; U = součinitel prostupu tepla, ve W/m2/°C.
Zdroj: [342]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Všechny nové budovy mohou být tepelně izolovány.
Izolace starších budov může být obtížná, protože montáž izolačních panelů na vnitřní povrchy
může být narušena trubkami, dráty a dalšími pomocnými konstrukcemi. Mezi alternativní řešení
izolace patří vyplnění střešních dutin polyuretanovou pěnou s nízkou hustotou nebo použití vnější
izolace.

Izolace budov s přirozenou ventilací je méně účinná nebo není nutná. Variabilita teploty
v rámci Evropské unie, ale také každého členského státu, může vést k velmi odlišným doporučením
týkajícím se izolace chovných stájí.

Další izolace stávajících hůře izolovaných budov se posuzuje případ od případu podle stavu
a stáří budovy v době renovace, s přihlédnutím k výběru materiálu a charakteristikám (tepelná
vodivost, tloušťka izolace), jakož i převládajícím místním klimatickým podmínkám.

Ekonomika Náklady na renovaci izolace typické drůbežárny o ploše 1200m2 jsou uvedeny
v tabulce 4.38. Tyto náklady se obecně liší podle typu použitých materiálů, typu techniky, rozměrů
budovy, počtu bran, dveří, atd.

Tabulka 4.38: Náklady na renovaci izolace a těsnění ve standardní drůbežárně 1 200 m2

Část budovy Cenové rozpětí (EUR/m2)
Francie Velká Británie

Střecha 10–25 18–25
Podlahy 1–2 4–7
Boční stěny 15–19 18–25
Štíty 3–11 8–15
Brány 1–3 NI
Dveře 1–2 NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [350, 500]
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Ve Velké Británii se náklady na renovaci izolace v systému ustájení krůt pohybují kolem 0,3 % až
0,4 % celkových nákladů na renovaci (přibližné celkové náklady na renovaci činí 6 900 EUR/m2

na střechu, 4 000 EUR/m2 pro boční stěny, 2 900 EUR/m2 pro štíty při směnném kurzu 1 EUR =
0,86 GBP) [500].

V odvětví drůbeže ve Velké Británii se uvádí, že potenciální úspory energie dosažitelné po-
mocí opatření týkajících se izolace budov se rovnají 11 % celkové spotřeby energie, s dobou
návratnosti 2 až 5 let [355]. Ve Francii se náklady na opravu těsnění budovy pohybují kolem 1,5 až
2 EUR/m2 [342].

Příklady provozů Izolace je široce aplikována na systémy ustájení drůbeže. Ve Francii se drů-
bežárny neustále renovují.

Referenční literatura [95, 144, 339, 342, 350, 355, 459, 500]

4.5.2.1.1 Membrány odrážející teplo

Popis Tato technika představuje variantu tradičních izolačních technik používaných v drůbe-
žárnách. Stěny a stropy jsou na vnitřní straně potaženy laminovanými plastovými fóliemi, které
utěsňují ustájení drůbeže proti úniku vzduchu a vlhkosti.

Více než 96 % infračervené energie z vnějšku lze blokovat, což umožňuje snadnější udržování
vnitřního klimatu. Vnitřní energie se odráží zpět nebo není vyzařována z povrchu membrány.
Spotřeba energie pro osvětlení může být snížena díky reflexním vlastnostem materiálu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Lepší regulace vnitřní teploty a proudění vzduchu, což
vede k úspoře topného výkonu.

Mezisložkové efekty Čištění a dezinfekce ustájení jsou usnadněny, protože moderní clony lze
tlakově umývat. Hmyz a výskyt parazitů nejsou vítané.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Výrobci požadují úspory energie (plynu)
až 34 % [142].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tuto techniku lze použít do nových nebo stávajících
ustájení.

Ekonomika Náklady na m2 jsou asi 33 EUR za izolační materiál a 9 EUR za instalaci [500].

Motivace pro implementaci Toto řešení je nejúčinnější při renovaci starých farem, protože starší
dřevěné budovy jsou náchylné k úniku v okolí konstrukčních spár, dveří a součástí. Zemědělství
v teplejším podnebí těží ze zlepšené regulace teploty.

Příklady provozů Ve Velké Británii byla zrekonstruována farma pro chov brojlerů o rozloze
přibližně 6 000m2 smembránami odrážejícími teplo [142]. Farmy využívající membrány odrážející
teplo jsou dobře známy v nejteplejších oblastech světa.

Referenční literatura [142, 500]
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4.5.2.2 Izolace v ustájení prasat

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Kompozitní panely, které obsahují pevnou
polyuretanovou izolaci, vykazují dobré výsledky. Tyto panely mohou být zakoupeny s ocelovým
pláštěm potaženým plastem pro dlouhou životnost a čistotu a mohou být také použity jako účinné
konstrukční komponenty (např. konstrukce boudy).

Bylo hlášeno, že v chovech prasat představují tepelné ztráty stěn 25 % celkové tepelné
ztráty [351].

Ve Velké Británii se doporučuje úroveň izolace lepší než 0,4 W/m2/°C (60 mm polyure-
tan) [356]. Součinitele prostupu tepla doporučené ve Francii pro ustájení prasat jsou uvedeny
v tabulce 4.39 pro dvě různé extrémní teploty (−5 °C a−15 °C). Čím nižší je hodnota U, tím lepší
je izolace budovy.

Tabulka 4.39: Doporučené součinitele prostupu tepla (U) pro dvě různé teploty, použité ve Francii

Typ podlahy Fyziologické
stádium

Součinitel prostupu tepla (W/m2/°C)
Zastřešení Stěny

T = =5 °C T = =15 °C T = =5 °C T = =15 °C

Plná podlaha s podestýlkou Kojící
Po odstavu
Předvýkrm/výkrm
Reprodukce

1,0 0,60 1,2–1,5 0,8

Částečně roštová
podlaha

Kojící
Po odstavu

0,5 0,35 0,8 0,6

Předvýkrm/výkrm
Reprodukce

0,8 0,50 1,0 0,7

Plně roštová podlaha Kojící
Po odstavu

0,4 0,35 0,6 0,5

Předvýkrm/výkrm
Reprodukce

0,6 0,40 0,8 0,6

Zdroj: [345]

Ve Velké Británii se izolační materiály z vláknité vlny, které se v minulosti široce používaly
kvůli jejich nízkým nákladům, při své degradaci nahrazují produkty izolace z foukaných vláken
a desek [355].

Ve Francii dosahují stáje pro prasnice s izolací hodnocenou jako dobrá až velmi dobrá
ve srovnání s budovami s průměrnou izolací úsporu energie až 218 kWh/ks/rok nebo přibližně
10,4 kWh/ks; úspory představují asi 19 % celkové spotřeby energie [344].

Neizolované stáje pro odstávčata vyžadují až o 45 % více energie ve srovnání s dobře izolo-
vanými budovami s 8 cm izolace ve stěnách, jak je vidět v tabulce 4.40. Spotřeba tepla špatně
izolované stáje pro odstávčata (2 cm izolace) je o 20 % vyšší než spotřeba stejné budovy s 8 cm
izolace v dobrém stavu; to se rovná 10 500 kWh (nebo 735 EUR/rok) potenciálních ročních
úspor [350].
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Tabulka 4.40: Vliv tloušťky izolace na spotřebu tepla v odstavu

Tloušťka izolace 8 cm 6 cm 4 cm 2 cm 0 cm

Spotřeba tepla (kWh/ap) 64,5 66,8 71,0 80,7 121,0
Spotřeba tepla (kWh/vyprodukované prase) 9,9 10,3 10,9 12,4 18,6
Rozdíl (1) (%) Reference 3,4 9,1 20,1 46,6
(1) Rozdíl v procentech se udává jako poměr k referenční hodnotě tloušťky izolace 8 cm.
Zdroj: [351]

Kromě toho se také uvádí, že v ustájení pro odstávčata ve Francii, kde se izolace časem zhoršila,
je spotřeba energie o 9 % vyšší než při průměrné situaci [344]. Stáří budovy obecně odráží
kvalitu izolace, a tedy i spotřebu energie systému ustájení, protože izolace je často založena
na materiálech typu vláknité vlny, které jsou vystaveny stlačení a skluzu, s následným snížením
tloušťky v čase [350, 356].

Studie ve Francii odhalila, že u stájí pro odstávčata postavených před rokem 1992, které odpoví-
dají vývoji nových stavebních panelů, vzrostla spotřeba energie ve srovnání s budovami postavenými
po roce 1992 o 205 kWh/ks/rok (nárůst spotřeby o 19 % z hodnoty 890 kWh/ks/rok) [344]. Další
studie ukázala, že přidáním 1 cm izolace (na strop a stěny) v ustájení pro odstávčata s 250 místy,
lze spotřebu energie na vytápění snížit o 11 % na 18 % (pro minimální průtok vzduchu na začátku
chovu skupiny 3 m3/h/ks do 7 m3/h/ks) (viz tabulka 4.44) [350]. Izolace částečně roštové podlahy
je použita pouze v plné části.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Všechny nové budovy mohou být tepelně izolovány.
Izolace nemusí být použitelná na stávající budovy kvůli strukturálním omezením.

Izolace budov s přirozenou ventilací je méně účinná nebo není nutná. Kolísání teploty v rámci
Evropské unie, ale také v rámci každého členského státu, může vést k velmi odlišným doporučením
týkajícím se izolace chovatelských míst.

Další izolace stávajících špatně izolovaných budov se posuzuje případ od případu v době
renovace, přičemž se bere v úvahu výběr materiálu a vlastnosti (tepelná vodivost, tloušťka izolace)
a převládající místní klimatické podmínky.

Ekonomika Investiční náklady na renovaci izolace v ustájení prasat jsou velmi variabilní v zá-
vislosti na stáří budovy, její údržbě a rozměrech.

Nanesení vrstvy 3–5 cm standardní polyuretanové pěny na renovaci haly prasat může stát 18 až
35 EUR/m2. Úspory, které lze dosáhnout zvýšením izolace z 2 cm na 8 cm v chovu odstávčat, se
rovnají 0,01 EUR na kg vyprodukovaného prasete.

Ve Velké Británii byly v odvětví prasat hlášeny potenciální úspory energie, kterých lze dosáh-
nout pomocí opatření týkajících se izolace budov, což odpovídá 10 % celkové spotřeby energie,
s dobou návratnosti 2 až 5 let [355].

Příklady provozů Izolace je široce používána.

Referenční literatura [344, 345, 350, 351, 355, 356]
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4.5.3 Úsporné osvětlení

Popis Obecná opatření pro úsporu energie pro osvětlení jsou:

• nahradit konvenční stále používané wolframové žárovky za energeticky úspornější světla,
jako jsou zářivková, sodíková a LED světla (viz tabulka 4.41);

• používat stmívače k úpravě umělého osvětlení;

• zapracovat ovládání osvětlení pomocí senzorů nebo spínačů vstupu do místnosti;

• aplikovat schémata osvětlení, například použitím přerušovaného osvětlení jedné periody
světla na tři periody tmy namísto 24 hodin světla denně, snižuje množství spotřebované
elektřiny o 30–75 % [500];

• umožnit vstup přirozeného světla, např. instalací ventilačních otvorů nebo střešních oken;

• zapracovat fotoelektrické články pro zapnutí umělých světel, zejména v odvětví drůbeže.

Klasické žárovky byly z evropského trhu odstraněny. Od září 2011 byly z trhu staženy žárovky
s výkonem přes 60 W. K 1. září 2012 byly staženy všechny žárovky nad 7 W.

Fluorescenční světla (souvislý trubkovitý tvar) mohou být použita v kombinaci se zařízením
k úpravě frekvence mikrozáblesků (> 280 000), takže zvířata nebudou schopna zaznamenat rychlé
kolísání typické pro toto světlo.

Úspory ve spotřebě elektřiny spojené s použitím umělého osvětlení lze předvídat v době
plánování nového ustájení nebo úplné přestavby stávajícího ustájení tím, že se jednoduše umožní
vstup přirozeného světla, aniž by se zabránilo přímému světlu (vhodným umístěním rolet nebo
slunečních clon).

Hlavní zdroje osvětlení, které jsou k dispozici pro použití v ustájení zvířat, jsou uvedeny
v tabulce 4.41.

Tabulka 4.41: Hlavní světelné zdroje pro chovy zvířat

Typ
svítidla

Svítivost
(Lm)

Příkon
(W)

Světelná
účinnost
(Lm/W)

Životnost
(hodiny)

Úspora
energie
(1) (%)

Relativní
cena

Recyklace

Klasická
žárovka

220
až 1 420

25 až 100 10 až 15 1 000 0 e Ne

Vysoce
účinný
halogen

NI 13 až 150 15 až 25 2 000
až 4 000

30 až 40 ee Ne

Kompaktní
zářivka

100
až 1 800

3 až 23 20 až 32 15 000
až 40 000

80 ee
až eee

Ano

Zářivka T8 1 350
až 7 000

14 až 80 44 až 70 4 000
až 15 000

30 až 40 ee Ano

Indukce 12 000
až 35 000

55 až 165 NI 60 000 70 až 80 eee Ano

Kovový ha-
logen (jód)

5 900
až 189 000

70
až 2 000

50 až 80 10 000
až 18 000

35 až 45 eee Ano

Vysokotlaký
sodík

1 300
až 130 000

35
až 1 000

50 až 150 25 000
až 120 000

60 až 75 eee
až eeee

Ano
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Vysoce vý-
konná LED
světla

12 až 100 0,2 až 5 60 až 250 50 000 80 až 90 eeee Ano

(1) Úspora energie ve srovnání s klasickou žárovkou.
Poznámka: eeee nejvyšší cena – e nejnižší cena; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [552]

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížená spotřeba elektrické energie a snadnější likvi-
dace odpadních žárovek v důsledku absence rtuti.

Mezisložkové efekty Zvýšení využívání přirozeného světla musí být vyváženo s možnými te-
pelnými ztrátami z oken nebo otvorů a mělo by být také zvažováno v kontextu geografických
klimatických podmínek, se zvláštním zaměřením na dobu světla za den [500].

Referenční literatura [500, 552]

4.5.3.1 Osvětlení v ustájení drůbeže

Dosažené přínosy pro životní prostředí Ukázalo se, že použití červeného světla během doby
odpočinku má pozitivní vliv na emise prachu v ustájení brojlerů. Světlo je viditelné kuřaty, která
jsou méně aktivní [463].

Mezisložkové efekty Počet hodin světla a intenzita světla mohou u drůbeže způsobit kanibalis-
tické chování (klování, trhání a konzumace kůže, tkání atd.) [500]. Přirozené světlo může zvýšit
hrabání a klování [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Viz obecná data tabulky 4.41.
Nové kompaktní zářivky vydrží déle a jsou levnější. Lze použít nízkoenergetické zářivkové

stolní lampy s vysokofrekvenčním elektronickým ovládacím zařízením. Umožňují stmívání bez
blikání na velmi nízký výkon. Pro osvětlení venkovních ustájení je lepší použít nízkoenergetické
výbojky (vysokotlaké sodíkové nebo halogenidové výbojky), protože jejich provoz je mnohem
levnější v porovnání s běžně používanými halogenovými žárovkami využívajícími wolfram.

Halogenové žárovky využívající wolfram se lépe používají tam, kde je lze ovládat pasivními
infračervenými senzory a kde se očekává, že budou mít velmi krátkou dobu provozu [95].

LED osvětlení umožňuje nižší spotřebu energie a tepelný výkon, možnost tlumení žárovek bez
ovlivnění spektra a minimální blikání (na rozdíl od zářivkového osvětlení). Technologie LED nabízí
řešení specificky přizpůsobená spektrální citlivosti drůbeže [422]. Kuřata vyžadují specifičtější typ
světla s preferencí modré a zelené ve srovnání s červeným [461].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Při výměně různých typů světel závisí roční provozní náklady (včetně amortizace
nového zařízení) na cenách elektřiny a na počtu vyměněných žárovek, které bylo třeba zakoupit.

Orientační investiční náklady potřebné k instalaci celého nízkoenergetického osvětlovacího
systému (včetně instalace, příslušenství, kabeláže a ochrany) v drůbežárně o ploše 1 200 m2 se
odhadují na 7,5 až 10 EUR na m2 [350].
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Motivace pro implementaci Motivací pro implementaci jsou úspory nákladů na elektřinu.
LED osvětlení v hejnech drůbeže snižují agresivitu. V případě LED osvětlení specifického pro

drůbež je červené spektrum omezeno, aby se podpořilo klidné chování a welfare drůbeže [422, 461].

Příklady provozů Tato technika se obecně používá. Komerční LED zařízení je na evropském
trhu a je používáno chovateli drůbeže.

Referenční literatura [95, 350, 422, 461, 463, 500, 624]

4.5.3.2 Osvětlení v ustájení prasat

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Tabulka 4.41 uvádí obecné údaje o typech
osvětlovacích zařízení.

Zdá se, že prasata spoléhají více na čich a sluch než na zrak. V praxi mají prasata špatné vnímání
barev a nejsou schopna vnímat blikání normálně fungujících zářivek. Fluorescenční světla mají
obecně vyšší světelnou kapacitu na jednotku energie (lm/W) než běžné žárovky. Výkon a počet
provozních hodin určí roční spotřebu energie. Výměna žárovek za kompaktní zářivky by mohla
ušetřit až 75–80 % použité energie.

Kompaktní zářivky nelze stmívat. Zářivky T8 (1,25 palce) jsou účinnější než zářivky T12
(1,5 palce).V zářivkových tabulkových žárovkách poskytuje elektronické řízení 20%úsporu energie
oproti konvenčním předřadníkům a prodlužuje životnost žárovky o 50% [356]. Protože jsou obecně
požadovány dvě různé úrovně osvětlení (v závislosti na tom, zda je operátor v místnosti přítomen
nebo ne), lze energeticky účinné osvětlení rozdělit na dva okruhy [356]:

• v případě nejvýkonnějších osvětlení poskytnou zářivkové deskové (páskové) žárovky s trubi-
cemi T8 a elektronickýmovládánímnejlepší energetickou účinnost a rovnoměrnější distribuci
světla;

• pro slabá osvětlení v menších místnostech je dobrým řešením malý počet kompaktních
zářivek; alternativně mohou být použity zářivkové deskové (páskové) lampy s tlumitelnými
předřadníky, které umožňují zhasnutí světel během období osvětlení zásob.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Obecně platí, že použití ovládacích prvků osvětlení (fotoelektrické články) se běžně nepoužívá;
ovládání osvětlení je obecně omezeno namanuální přepínání. Senzory vzdálenosti se lépe používají
v technických oblastech nebo na chodbách než v oblastech se zvířaty [500].

Ekonomika Roční provozní náklady spojené s výměnou světel závisí na cenách elektřiny a na po-
čtu vyměněných žárovek, které bylo třeba zakoupit.

Obecně je nutné případ od případu zkoumat nezbytnou investici do vybavení hospodářství pro
chov prasat nízkoenergetickým osvětlením. Náklady budou záviset na velikosti farmy a organizaci
ustájení (využití přirozeného světla, velikosti kotců, uspořádání chodby atd.)

Motivace pro implementaci Jednou z motivací je úspora nákladů na elektřinu. Výrobci LED
osvětlení také tvrdí, že zvířata mají lepší užitkovost.

Příklady provozů Tato technika se obvykle používá. Komerční LED zařízení je na evropském
trhu a je používáno chovateli prasat.

Referenční literatura [356, 500]
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4.5.4 Optimalizace ohřevu/chlazení a ventilace a jejich řízení v chovech drůbeže
a prasat

Tepelné ztráty z ustájení zvířat mohou být sníženy optimalizovaným a vyváženým řízením vytá-
pění a ventilace, přizpůsobeného fyziologickým potřebám zvířat. Toho je dosaženo optimalizací
minimálních mír ventilace (manuální nebo automatizované řízení), s přihlédnutím k minimálním
úrovním požadovaným pro užitkovost a welfare zvířat (tj. přívod čerstvého vzduchu, dostatečná vlh-
kost, odstranění nežádoucích plynů). Špatné řízení ventilace může mít negativní dopad na růstový
výkon zvířat, a tím na ekonomiku hospodářství.

Níže je uveden přehled hlavních opatření pro minimalizaci spotřeby energie pomocí optimali-
zace vytápění a ventilace v chovech drůbeže a prasat.

4.5.4.1 Efektivní využití energie pro vytápění

4.5.4.1.1 Obecná opatření pro účinné využívání energie pro vytápění v chovech drůbeže

Budova, kde je chována drůbež, má specifické požadavky na vytápění (např. 32 °C u jednodenních
kuřat) a chlazení (např. 20 °C pro hustotu osazení drůbeže do 34 kg na m2 podlahové plochy).
K udržení těchto podmínek jsou všechny budovy vybaveny velkými topnými a ventilačními sys-
témy [95].

Značného snížení spotřeby energie pro vytápění a ventilaci lze dosáhnout věnováním pozornosti
níže uvedeným bodům:

• Spotřeba energie může být snížena oddělením vytápěných prostor od ostatních prostor nebo
omezením jejich velikosti.

• Ve vytápěném prostoru lze spotřebu energie snížit správnou regulací zařízení a rovnoměrným
rozložením teplého vzduchu napříč ustájením, tj. přiměřeným rozložením topného zařízení.
Rovnoměrné rozdělení by také zabránilo umístění senzoru v chladném nebo horkém místě
v ustájení, což by zbytečně aktivovalo topný nebo ventilační systém.

• Řídicí senzory je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě, aby bylo možné správně
zjistit teplotu na úrovni zvířat (maximálně ve výšce jeden metr).

• Udrůbežářských faremvybavených plynovými ohřívači umožňuje pravidelná údržba topných
zařízení a výměna opotřebovaných částí (každých 5 až 6 let) lepší spalování a úspory energie.
Zařízení bymělo fungovat při správném (plném) výkonu, protože pokles teploty není úměrný
snížení výkonu.

• Teplý vzduch těsně pod úrovní střechy může proudit dolů do úrovně podlahy. Proud vzduchu
směřující ke zvířatům by měl mít dostatečně malou rychlost, aby nedošlo k ohrožení welfare
zvířat.

• Nadměrná ventilace vyhřívané haly pro chov drůbeže za chladného počasí může výrazně
zvýšit náklady na vytápění. Je nezbytné investovat do kvalitních regulačních zařízení a ven-
tilačních systémů, které jsou schopny poskytovat nízké a přesné množství ventilace, protože
i malé chyby v zimním období při minimální míře ventilace mohou mít velký dopad na pro-
vozní náklady na vytápění.

• Řízení minimální ventilace vyžaduje také dobře utěsněné budovy. Trhliny a otevřené spáry
v konstrukci stavby by měly být opraveny.

• Nízké umístění větracích otvorů na stěnách (protože teplo má tendenci stoupat) snižuje
tepelné ztráty.
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• Další izolace sypkým materiálem (např. pískem používaným v Nizozemsku) na podlaze,
tj. na horní části vestavěné izolace podlahy, sníží tepelné ztráty a tím i spotřebu paliva
(zejména s vysokou hladinou podzemní vody).

• U chovu nosnic se může teplo získávat výměníkem tepla mezi vstupujícím a výstupním
vzduchem (viz kapitola 4.5.5). Tento typ systému se používá k zahřátí vzduchu k vysušení
trusu na pásech pod klecemi pro snížení emisí amoniaku.

• Pokud je pro udržení obsahu vlhkosti v podestýlce zapotřebí zahřívání,měly by být odstraněny
všechny zdroje zbytečné vlhkosti (např. úniky z napáječek).

• Ventilátory, které pracují přerušovaně, by měly být vybaveny zpětným klapkami, aby se
snížily tepelné ztráty.

• Koncentrace kuřat na začátku cyklu: v ustájení mohou být umístěny bariéry, aby se zabránilo
kuřatům v pohybu po celé ploše a byla tak udržována pohromadě a v teple.

• Správné odvádění dešťových srážek kolem budovy zabraňuje kapilárnímu působení vody
v interiéru (zejména tam, kde podlahy nejsou vyrobeny z betonu), což vyžaduje další energii
pro vytápění.

• Dalším řešením pro minimalizaci spotřeby energie je využití tepelných výměníků k rekuper-
aci tepla.

• Další možností je optimalizace homogenizace vzduchu a vzduchových okruhů. V budovách
s nucenou ventilací je cílem ohřívat přiváděný vzduch tak, aby proudil dovnitř nejprve v horní
části místnosti (pod střechou) a pak byl následně přiváděn do zóny zvířat. V budovách
s přirozenou ventilací se mezi tím dosahuje homogenizace pomocí směšovacího ventilátoru,
který umožní, aby teplý vzduch z hřebene budovy byl směřován dolů do prostoru pro zvířata,
aniž by došlo k nadměrnému proudění vzduchu.

• Mnoho řídicích systémů používaných v ustájení drůbeže často spoléhá na jediný senzor,
který ovládá celý systém vytápění nebo ventilaci celé budovy. Lepší systémy mají několik
elektronických senzorů, které jsou umístěny těsně nad výškou zvířat, aby bylo možné repre-
zentativně odečíst skutečnou teplotu. Řídicí systémy, které poskytují dobrou zpětnou vazbu,
pokud jde o teplotní záznamy, jakož i informace o historii provozu ventilátorů a ohřívačů,
pomáhají efektivněji hospodařit s energií.

• V budovách vybavených samostatnými termostaty pro vytápění a ventilaci hrozí riziko, že
oba systémy budou fungovat současně, a proto plýtvají energií. Pokud jsou ve stejné budově
instalovány chladicí ventilátory a ohřívače, měly by být vzájemně propojené ovládacími
prvky na zastavení provozu topení, když ventilátory běží nad jejich minimálním ventilačním
nastavením.

4.5.4.1.2 Obecná opatření pro účinné využívání energie pro vytápění v chovech prasat

Rychlost výměny vzduchu je primárně odpovědná za energetické požadavky na vytápění. Proto je
rozhodující řídit průtok vzduchu, zejména minimální průtok. Vytápění představuje 46 % celkové
spotřeby energie u integrované farmy výkrmových prasat a přibližně 80 % celkové spotřeby energie
ve fázi porodu a po odstavu. Optimalizace rovnováhy vytápění a ventilace a její přizpůsobení
potřebám zvířat může snížit spotřebu energie až o 50%.
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Některé možnosti, jak snížit spotřebu energie na vytápění, jsou:

• snížení ventilace s přihlédnutím k minimálním úrovním požadovaným pro užitkovost a wel-
fare zvířat;

• snižování teploty, pokud to welfare a produkce zvířat umožňují;

• izolace budovy, zejména topných trubek;

• optimalizace polohy a seřízení topného zařízení;

• zvážení rekuperace tepla;

• zvážení použití vysoce účinných kotlů v nových systémech ustájení;

• používání uzavřených zónových oblastí;

• pravidelná kontrola kalibrace teplotních senzorů;

• přirozená ventilace (viz kapitola 4.5.6).

Při provozu zařízení na výrobu bioplynu lze vyrobenou energii (energii a teplo) z vyrobeného
bioplynu použít (získat zpět) k nahrazení energie vyrobené fosilními palivy. Pouze ustájení pro
odstávčata jsou však schopna využívat tepelnou energii po celý rok.

Níže jsou uvedeny některé příklady provozních opatření uplatňovaných v chovu prasat za účelem
snížení požadavků na teplo a/nebo dosažení energetických úspor.

V ustájení prasnic je instalován zónový topný systém pro ohřev lehací plochy selat. Podlahové
vytápění teplou vodou je energeticky účinnější (pokud je horká voda z obnovitelných zdrojů
energie) než elektrické podlahové vytápění nebo použití infračervených radiátorů.

U ustájení s přirozenou ventilací je lehací plocha umístěna v tepelně izolovaných boxech („box
a lůžka“), aby se zabránilo dalšímu vytápění.

Elektrické podlahové vytápění s ohřívacími deskami umožňuje snížení spotřeby energie o 30 %
ve srovnání s podlahovým vytápěním; tato technika však stále zůstává nákladná pro stávající
systémy ustájení a obvykle se používá pouze při velké renovaci. Použití elektrického podlahového
vytápění v kombinaci s optimalizovanou ventilací je při modernizaci stávajících systémů ustájení
poměrně nákladné.

S využitím doupat pro selata mohou být současně uspokojeny různé tepelné potřeby prasnic
a novorozených selat, což u selat zajišťuje teplota kolem 30 °C a pro prasnice teplota nepřesahující
24 °C [350].

U odstávčat jsou infračervené ohřívače energeticky účinnější než standardní ohřívače. Kromě
toho je nezbytné umístění a kalibrace teplotního senzoru. Mělo by být použito jediné čidlo pro
současné řízení ventilace a vytápění.

4.5.4.1.3 Plynové infračervené ohřívače a teplovzdušné ventilátory

Popis Infračervené topné systémy na propan nebo zemní plyn generují elektromagnetické (infra-
červené) záření, které je přenášeno na těleso s nižší teplotou, kde je přeměněno na teplo. Ve stájích
pro zvířata přenáší plynový ohřívač zavěšený na stropu energii přímo na zvířata a na podlahu,
místo aby ohříval okolní vzduch. Nakonec se teplo ukládá v podlahových deskách a vzduch se
sekundárně zahřívá, když prochází teplým betonem. V ohřívači s nuceným oběhem vzduchu je
vzduch nasáván ohřívačem a vháněn do stáje. Cirkulující zahřátý vzduch předává teplo všemu, co
je v toku, včetně zvířat a steliva, pokud je v chovné hale dobrá cirkulace vzduchu.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Použití plynových sálavých radiátorů poskytuje zvířa-
tům koncentrované teplo bez nutnosti zahřívat zbytek stáje, a proto je dosaženo úspory paliva.

Mezisložkové efekty Fosilní palivo (propan, zemní plyn) je neobnovitelná energie. Z bezpeč-
nostních důvodů musí být realizováno stropními plynovými sálavými topnými tělesy.

Environmentální výsledky a provozní údaje Regulované sálavé ohřívače jsou mnohem účin-
nější z hlediska spotřeby plynu než konvenční neregulované ohřívače. U regulovaných topných
těles je průtok plynu a spalovací vzduch neustále upravován, což umožňuje úspory plynu kolem
20–40 % ve srovnání s konvenčními systémy, což odpovídá 1,4–3,1 kg plynu/m2 za rok.

Regulované sálavé ohřívače s automatickou regulací mohou pracovat postupně v rozsahu tlaku
mezi 20 mbar až 1 400 mbar, což vykazuje lepší výkon ve srovnání s dvoustupňovými sálavými
topnými tělesy pracujícími při dvou úrovních tlaku mezi 50 mbar a 150 mbar.

V dobře izolovaných a uzavřených stájích jsou generátory teplého vzduchu (teplovzdušné
ventilátory) účinnější než plynové infračervené ohřívače, ale ty jsou vhodnější ve větších stájích,
které nejsou dobře izolované, zejména pro chov krůt. Teplovzdušné ventilátory vyžadují elektřinu
k vyvolání proudění vzduchu; mezitímmohou být plynová sálavá topná tělesa v zásadě provozována
bez elektřiny a v některých případech mohou být řízena ručně.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je obecně použitelná, pokud je na farmě
k dispozici dodávka plynu. Většinou se používá v chovu drůbeže, ale lze jej také použít v chovech
prasat, kde může představovat dobrou alternativu tam, kde není k dispozici dostatek elektrické
energie.

Ekonomika Orientační investiční náklady na zařízení jsou 4,0–9,2 EUR/m2 (bez daně) pro
plynové infračervené ohřívače s regulovaným průtokem plynu a 3,40–11,11 EUR/m2 pro plynové
horkovzdušné ventilátory. V případě, že je instalován také ohřívací okruh teplé vody, je cena
souvisejících horkovzdušných ventilátorů mezi 5,8 a 6,7 EUR za m2. Tyto ceny jsou hodnoceny pro
budovu o ploše 1 200 m2 a liší se v závislosti na typu a počtu instalovaných zařízení a zvolených
možnostech.

Náklady na údržbu sálavých topných těles při periodické výměně opotřebovaných dílů se
uvádějí kolem 100 EUR (každých 6 až 10 let) ve stáji o ploše 1 200 m2.

Motivace pro implementaci Při výběru této techniky může hrát roli rozdíl cen elektřiny a plynu.
Vytápění plynem může být alternativou pro farmy, které nejsou připojeny k elektrické síti.

Příklady provozů Tato technika je široce používána.

Referenční literatura [339, 342, 349, 350]

4.5.4.1.4 Kotle na dřevo a biomasu

Popis Ve standardních kotlích nebo kombinovaných tepelných a energetických systémech je
spalováno dřevo a/nebo jiná biomasa pro ohřev vody. Výměníky tepla jsou součástí topného okruhu
v budově, kde cirkuluje horká voda, která se ve výměníku ohřívá (např. pomocí žeber, horkých
desek). Slámu lze také použít jako palivo pro farmy s brojlery [144].

Na obrázku 4.6 [372] je znázorněn topný systém pro brojlery ve Španělsku založený na principu
hořáku na biomasu.
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Obrázek 4.6: Schematické znázornění distribuce krmiva, vody a tepla hořákem na biomasu v hale pro
brojlery

Dosažené přínosy pro životní prostředí Využívání dřeva má neutrální dopad na skleníkový
efekt. Ekonomická hodnota je dána přidáním hodnoty k dostupným porostům, lesním porostům
a zemědělským zbytkům, které nejsou plně využívány, nebo zbytkovou biomasou (např. ozdobnicí
čínskou).

Mezisložkové efekty Pokud se rašelina používá jako palivo, měly by se zohlednit nepřímé dopady
využívání rašeliny na životní prostředí (emise CH4 a N2O při těžbě).

Použití dřeva a jiné biomasy pro podpal kotlů pro ohřev vody může mít za následek emise
prachu ve vzduchu a měly by se také brát v úvahu, zejména v oblastech s problémy překračujícími
limity kvality ovzduší. Vysoká poptávka po biomase může způsobit nadměrné kácení lesů nebo
nadměrné využívání půdy pro plodiny biomasy [624].

Environmentální výsledky a provozní údaje Tento systém umožňuje efektivní vytápění
a dobrou regulaci teploty. Teplo je v budově dobře distribuováno. Tento topný systém je výhodný,
pokud jsou potřeby tepla velké a stabilní, jako je tomu u několika budov nebo uživatelů. Příklad
vytápění haly pro chov drůbeže a mléčné farmy kombinované s domem farmáře je uveden
v tabulce 4.42.

Tabulka 4.42: Příklad variací farmy využívající teplou vodu ohřívanou kotlem na dřevo

Vytápění haly Výkon kotle

3 000 m2 pro ustájení drůbeže + 230 míst pro telata 300 kW
1 800 m2 pro ustájení drůbeže + dům zemědělce 240 kW
600 m2 pro ustájení drůbeže + dům zemědělce + ohří-
vaná voda v dojírně

100 kW nebo 60 kW + 8 doplň-
kových infračervených ohřívačů

Zdroj: [346]

Informace o kvalitě paliva (velikost částic, vlhkost, druhu biomasy, nepřítomnost dřeva ošetřeného
chemickými látkami) jsou nezbytné pro řádný provoz kotlů na dřevo a biomasu [345].
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Kotle musí být v blízkosti ustájení zvířat; v opačném
případě jsou zapotřebí drahé potrubní sítě pro dálkové vytápění, které by mohly být odůvodněny
v případě vysoké poptávky po teplu po celý rok. Proto je nezbytné optimální plánování systému.
Rovněž by měla být snadno dostupná biomasa [624]. V odvětví chovu prasat bude topná energie
po celý rok pravděpodobně využívána pouze v chovu selat [350].

Ekonomika Dřevo je levnější než fosilní paliva a jeho cena je stabilnější.

Drůbeží farmy
Ve Francii jsou investiční náklady na kotel na dřevo o výkonu 240 kW přibližně 90 000 EUR
(instalace v roce 2006). Tento kotel spotřebuje 110 tun dřeva ročně z nedaleké pily a dodává teplo
do chovu brojlerů o rozloze 1 200 m2 a chovu krůt o rozloze 600 m2. Ve Francii může být tato
investice dotována z přibližně 40–50 %, v takovém případě je návratnost investice přibližně 7 let.
Bez dotací by se návratnost investic zvýšila o dalších 3,5 roku [346].

Prasečí farmy
U haly prasat o rozloze 3 300 m2 (přibližně 220 prasnic) je zapotřebí 85 kW energie při celkových
nákladech 400 EUR za instalovaný kW (kromě zařízení pro okruh teplé vody). Požadavek na dřevo
by činil zhruba 45 tun ročně, což je pokryto využitím 9–14 km živých plotů.

Motivace pro implementaci Ekonomická hodnota je doplněna využitím dostupných malých
sekundárních zdrojů, které nejsou jinak plně využívány, např. zdroje dřeva vyprodukované na farmě.

Příklady provozů Ve Francii je již asi 15 drůbežích farem vybaveno kotli na biomasu.

Referenční literatura [144, 345, 346, 350, 372, 624]

4.5.4.2 Efektivní využití energie pro ventilaci

4.5.4.2.1 Řízení ventilace v halách pro chov drůbeže

Ventilace je jedním z hlavních zdrojů spotřeby energie v odvětví drůbeže; proto je řízení cirkulace
vzduchu v systémech ustájení důležité pro řízení nákladů na energii.

Z důvodů welfare zvířat by měla být vždy dostatečná minimální míra ventilace, aby byl zajištěn
čerstvý vzduch, kyslík a dostatečná vlhkost a aby byly odstraněny nežádoucí plyny. Obecná opatření
ke snížení spotřeby elektřiny ventilací jsou uvedena níže [95]:

• Vyberte správný typ ventilátorů a zvažte jejich polohu v budově.

• Instalujte ventilátory s nízkou spotřebou energie na m3 vzduchu.

• Používejte ventilátory efektivně, např. provozovat jeden ventilátor na plný výkon je hospo-
dárnější než provozovat dva na polovinu jejich kapacity.

• Provozujte a udržujte ventilátory a ovládací zařízení v čistotě.

• Vyberte vhodnou velikost a tvar vzduchovodů a udržujte vnitřní čistotu, aby byla zachována
maximální propustnost vzduchu.

• Zvažte nové plastové kanály kónického profilu u ventilátoru.

• Zajistěte, aby ventilační kryty měly malé a hladké vnitřní ohyby, aby nedošlo k omezení
průtoku vzduchu.
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• Použijte nastavitelné ventilační klapky pro optimalizaci potřeb ventilace.

• Pro třífázové elektrické motory použijte pohon s proměnnými otáčkami. Snížení otáček
ventilátoru přizpůsobením otáček přesně podle požadavkumůže kdykoliv umožnit významné
úspory energie (přibližně 20 % a až 50 %).

Optimalizace spotřeby energie může být zajištěna použitím dobře umístěných, pevných jednorych-
lostních ventilátorů. Další kontroly umožňují získat průtok vzduchu a rychlost, které odpovídají
různým potřebám pro různé věkové kategorie, kategorie zvířat, hustotu osazení a klimatické pod-
mínky [339, 342, 349, 355].

4.5.4.2.1.1 Oběhové ventilátory

Popis Oběhové ventilátory homogenizují rychlost proudění vzduchu na úrovni zvířat, aniž by
zvyšovaly objem vzduchu dodávaného centrální ventilací. Lze použít několik typů oběhových
ventilátorů: horizontální, vertikální nebo oscilační (rozsáhlý záběr). Popis oběhových ventilátorů
ve svislých šachtách zaměřených na sušení podestýlky je uveden v kapitole 4.6.4.2.1.

Ventilátory se používají hlavně v chovu masné drůbeže během léta, v poslední fázi chovu.
Proud vzduchu ochlazuje zvířata zvýšením jejich tepelných ztrát konvekcí [350].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Spotřeba energie může být snížena, protože ventilační
systém nemusí pracovat namaximální kapacitu, pokud je cílem chlazení zvířat. Oběhové ventilátory
nemusí nutně snižovat jejich čistou spotřebu energie, pokud nasměrují teplý vzduch do podestýlky.

V Nizozemsku jsou oběhové ventilátory ve svislých šachtách integrovány do systémů ustájení
založených na podestýlce, aby se sušením podestýlky snížily emise amoniaku. Podrobnosti o této
technice jsou uvedeny v kapitole 4.6.4.2.1.

Mezisložkové efekty Mohou nastat problémy s prašností.

Environmentální výsledky a provozní údaje Oběhové ventilátory jsou umístěny přibližně 1 m
nad podestýlkou a dosahují rychlosti vzduchu nejméně 0,8 m/s do každého bodu chovné oblasti,
vzhledem k tomu, že doporučená rychlost vzduchu je 1 m/s. Podle klimatických podmínek je
na každých 1 000 m2 potřeba 8 až 12 oběhových ventilátorů s kapacitou 15 000–20 000 m3/h [350].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Oběhové ventilátory nelze instalovat tam, kde je
v budovách mnoho překážek, které by mohly ovlivnit jejich účinnost, nebo kde pohyb osob nebo
blízkých receptorů může omezit jejich použití.

Motivace pro implementaci V závislosti na ceně elektřiny mohou být ekonomické úspory při
vytápění vyšší než náklady vyvolané spotřebou elektřiny oběhových ventilátorů.

Ekonomika Investiční náklady na instalaci vertikálních oběhových ventilátorů s kapacitou
20 000 m3/h v 15-ti metrových intervalech po celé délce stáje a dvoumetrových intervalech podél
šířky se odhadují na 5 EUR/m2 [350].

Příklady provozů Ve Francii je 10 % budov drůbeže vybaveno oběhovými ventilátory.

Referenční literatura [339, 349, 350, 354]
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4.5.4.2.1.2 Oběhové ventilátory v kombinaci s tepelnými výměníky

Popis Tato technika je plně popsána v kapitole 4.6.4.2.2, protože je součástí integrovaného
systémuustájení. Tato technika spočívá v ohřevu a sušení steliva kombinovanýmpoužitímvýměníků
tepla a ventilátorů. Přicházející vzduch se zahřívá v tepelném výměníku pomocí tepla získaného
z vnitřního vzduchu. Ventilátory rozptýlí teplý vzduch rovnoměrně po podestýlce.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení energetické náročnosti je dosaženo pomocí
tepelných výměníků. Další environmentální výhoda spočívá ve snížení emisí amoniaku, které je
dosaženo použitím kombinovaného systému (rekuperace tepla a oběhové ventilátory).

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Příklady provozů Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Ekonomika Viz kapitola 4.6.4.2.2.

Referenční literatura [464]

4.5.4.2.1.3 Rovnoměrné šíření recirkulovaného vzduchu vnitřními ventilátory a ohřívači

Popis Tato technika je plně popsána v kapitole 4.6.4.2.3, protože je součástí integrovaného
systému ustájení. Tato technika spočívá ve vytápění budovy kombinací vytápění a vnitřních venti-
látorů. Ventilátory vedou teplý vzduch z horní části budovy na úroveň podlahy. Vzduch je ohříván
tepelnou výměnou s horkou vodou, kterou produkuje nepřímo vytápěný tepelný ohřívač využívající
propan nebo zemní plyn nebo ústřední topení. Ventilační systém je doplněn zařízením pro odvádění
vzduchu v horizontálním směru a šíření horkého vzduchu po celé chovné hale.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Optimální vnitřní klima je dosaženo při nízkých ná-
kladech na vytápění. Díky dobrému smíchání teplého vzduchu od stropu se studeným vzduchem
těsně nad podlahou je možné dosáhnout snížení spotřeby energie na vytápění asi o 20 %, s tím
související snížení nákladů. Emise amoniaku jsou také sníženy sušicím účinkem teplého proudu
vzduchu do podestýlky.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Environmentální výsledky a provozní údaje Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Příklady provozů Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Ekonomika Viz kapitola 4.6.4.2.3.

Referenční literatura [470]
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4.5.4.2.1.4 Energeticky úsporné ventilátory

Popis Ventilační systém ustájení lze automaticky regulovat podle koncentrace CO2, což má za
následek sníženou výměnu vzduchu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tepelné ztráty v důsledku ventilace budov, a tím i vyšší
spotřeba energie na vytápění, lze minimalizovat optimalizací obnovy vzduchu, aby se v zimě
dosáhlo minimálních rychlostí ventilace. V systému chovu brojlerů založeném na podestýlce je
spotřeba energie o 70%nižší než v konvenčním (starém) systému ustájení, zatímco emise amoniaku
a zápachu jsou sníženy o 20–30 % v důsledku snížené výměny vzduchu.

Mezisložkové efekty Žádné hlášené mezisložkové efekty.

Environmentální výsledky a provozní údaje Provozní podmínky a související úrovně spotřeby
energie farmy pro chov brojlerů, vybavené „energeticky úspornými ventilátory“, jsou uvedeny
v tabulce 4.43. Systémustájenímá kapacitu 120 000míst pro drůbež a skládá se ze dvou izolovaných
budov; každá budova se dvěma odděleními pro 30 000 ks.

Tabulka 4.43: Provozní podmínky a spotřeba energie systému chovu brojlerů vybaveného energeticky
úspornými ventilátory ve Finsku

Parametr Vlastnosti/Spotřeba

Izolace Stěny: minerální vlna 140 mm
Strop: foukaná vlna 300 mm (celulóza)
Podlaha: neizolovaná

Ventilace v chladném období (1) 1 500–150 000 m3/h
Ventilace v horkém období (1) 15 000–300 000 m3/h
Roční spotřeba paliva na vytápění 1,42 kWh/ap/rok
Elektřina 0,29 kWh/ap/rok
(1) V závislosti na velikosti kuřat.
Zdroj: [144]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Investiční náklady nového chovu brojlerů se uvádějí jako ekvivalent 11,67 EUR/ap
a 12,5 EUR/ap, pokud jsou vybaveny energeticky úspornými ventilátory, tj. dodatečné náklady se
rovnají 0,83 EUR/ap.

Motivace pro implementaci Motivací je zlepšený chov kuřat díky dosažené jednotné teploty.
Průměrný denní přírůstek je uváděn přibližně o 3–4 g/den vyšší, než je průměrná hodnota pozoro-
vaná ve Finsku.

Příklady provozů Běžně se používá v nových farmách pro chov brojlerů ve Finsku.

Referenční literatura [144]
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4.5.4.2.2 Řízení ventilace v chovech prasat

Popis Ventilaci v ustájení prasat lze optimalizovat pomocí následujících opatření:

• Rychlost výměny vzduchu je primárně odpovědná za energetické požadavky na vytápění;
proto je zásadní kontrolovat průtok vzduchu a zejména vždy přizpůsobovat minimální průtok
fyziologickým potřebám zvířat, aby se zajistilo jejich zdraví a welfare.

• Instalace energeticky účinných ventilátorů a zařízení. Jsou vybrány ventilátory s nejnižší
možnou měrnou spotřebou pro daný průtok vzduchu a zvýšení tlaku vzduchu (viz kapi-
tola 4.5.4.2.3).

• Nucené ventilační systémy jsou navrženy, postaveny a provozovány tak, aby byl co nejnižší
průtokový odpor ventilačního systému, např .:

– mají krátké vzduchové kanály;
– jsou navrženy tak, aby nebyly žádné náhlé změny v průměru vzduchového potrubí;
– omezení změn ve směru potrubí nebo aplikace překážek v ustájení (např. přepážky);
– odstranění všech usazenin prachu ve ventilačních systémech a na ventilátorech;
– vyhýbání se ochranným krytům proti dešti nad vypouštěcími otvory.

• Ventilátory s nízkými otáčkami (jednotky s nízkou rychlostí) spotřebují méně energie než
ventilátory, které pracují při vysokých otáčkách (jednotky s vysokou rychlostí). Nízkorych-
lostní ventilátory však lze použít pouze v případě, že ventilační systém vykazuje nízký
průtokový odpor (< 60 Pa).

• Ventilátory navržené na základě technologie elektronické komutace vykazují výrazně nižší
požadavky na výkon, zejména v regulovaném rozsahu otáček, ve srovnání s ventilátory regu-
lovanými transformátory nebo elektronicky regulovanými ventilátory. Pokud je pro ventilaci
budovy provozována řada ventilátorů, může být vhodné uspořádat ventilátory s několika sku-
pinovými přepínači. To znamená, že postupná aktivace nebo deaktivace každého jednotlivého
ventilátoru řídí objem proudu vzduchu. Pro maximální účinnost v takovém uspořádání každý
ventilátor pracuje a přispívá k požadovanému ventilovanému objemu při jeho plné kapacitě.
Objem proudu vzduchu odpovídá počtu aktivovaných ventilátorů.

• Instalace zařízení na čištění vzduchu výrazně zvyšuje průtokový odpor systémů nucené
ventilace. Aby bylo možné dosáhnout požadovaných rychlostí proudění vzduchu, zejména
v létě, mohou být nutné ventilátory s vyšší kapacitou a vyšším měrným výkonem (viz
kapitola 4.9).

• Odpadní vzduch v centralizovaných ventilačních systémech je odváděn z budovy pomocí
pouze jednoho ventilátoru, jehož měrná spotřeba (W/m3 odvedeného vzduchu) je nižší než
součet úrovní spotřeby jednotlivých ventilátorů vyžadovaných při nucené ventilaci místnost
po místnosti. Při použití centralizované ventilace se hlášená snížení spotřeby energie obvykle
pohybují mezi 20 % a 30 % [343]. Další měření ukázala snížení až o 60 % [350].

• Sledování ročního ucpávání ventilátorů před teplým obdobím. Odstranění usazeného prachu
přispívá k předcházení nadměrné spotřeby a zkrácení životnosti zařízení.

• Frekvenční měnič: v praxi je většina ventilátorů napájena 230 V triakovým ovladačem.
Účinným řídicím systémem, který lze použít k napájení ventilátoru, je frekvenční měnič,
kdy ventilátory mohou pracovat při nízkých rychlostech bez jakéhokoli snížení energetické
účinnosti. Ventilátory musí být typu 3 × 400 V střídavého proudu a mohou být instalovány
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v každém oddílu jakéhokoli ustájení pro prasata nebo drůbež. Mezi výhody systému patří
nižší spotřeba energie a menší opotřebení ventilátorů při menšímmnožství vyrobeného tepla.
Především lze všechny oddíly nastavit tak, aby přijímaly 5 až 100 % ventilace, bez ohledu
na vliv počasí (např. i za větrného počasí). Systém pracuje s pomocí měřících ventilátorů
instalovaných v přístřešcích, které měří potřebu ventilace. Ve spojení s hlavním frekvenč-
ním regulátorem jsou větrací ventilátory každého oddílu spuštěny při snížených rychlostech,
aby se vytvořil objem vzduchu detekovaný měřícími ventilátory. V praxi ventilátory nepra-
cují maximální rychlostí, ve většině ročních období a během zimního období ventilátory
zřídkakdy pracují nad 25 % své maximální rychlosti. Snížení výkonu, kterého lze dosáh-
nout použitím systému s frekvenčním měničem, je až o 69 % ve srovnání s 230 V motory
s konvenčním systémem.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Spotřeba energie a související náklady lze snížit. Op-
timalizované řízení ventilace může vést k 50% úsporám nákladů na vytápění [350].

Mezisložkové efekty Nebyly poskytnuty žádné informace.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve Francii představuje ventilace přibližně
40 % celkové spotřeby energie v integrovaných farmách od produkce prasat po výkrm a přibližně
90%celkové spotřeby energie v systémech ustájení ve výkrmu prasat [344]. VNěmecku představuje
ventilace 26 % celkové spotřeby elektřiny ve výkrmu prasat [624].

Z tabulky 4.44 lze odvodit, že zvýšení míry ventilace z minimálního doporučeného průtoku
( ve Francii) na začátku cyklu po odstavu 3 m3/h/ks (což odpovídá fyziologickým potřebám
odstávčete) na standardní ventilaci 5 m3/h/ks může dojít ke zdvojnásobení spotřeby energie na vy-
tápění; spotřeba energie na jedno vyprodukované prase se zvýší ze 6,7 kWh na 12,3 kWh [344,
350]. Je také uveden kombinovaný účinek izolace při snižování spotřeby tepla. Dobrá kontrola míry
ventilace tak může umožnit značné úspory nákladů na vytápění, aniž by došlo k narušení životního
prostředí a dalším investicím.

Tabulka 4.44: Spotřeba tepla podle minimálních ventilačních průtoků a přidané izolace u odstávčat v raném
poodstavovém věku

Ventilace Spotřeba tepla Spotřeba tepla s 1 cm přidané izolace
(m3/h/ks) (kWh na vyprodukované prase) (kWh na vyprodukované prase)

3 6,68 6,00
4 9,02 8,22
5 12,29 11,00
6 14,82 12,79
7 17,40 14,35

Zdroj: [344]

Výsledkem použití různých mír ventilace je především změna vnitřního prostředí. Ve Francii
byly provedeny zkoušky, aby se stanovil vliv míry ventilace na užitkovost a zdravotní stav prasat
na výkrm. Minimální a optimální míra ventilace byla testována, jak je uvedeno v tabulce 4.45.
Teplota (24 °C) a relativní vlhkost (65 %) byly během experimentu udržovány konstantní. Bylo
zjištěno, že použití optimálního proudu vzduchu umožnilo snížit koncentraci amoniaku na polovinu.
Dále bylo zjištěno, že pro stejný typ podlahy bylo v prostředí více bakterií, když byl aplikován
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minimální průtok vzduchu. Minimální průtok byl také spojen se zvýšenými hladinami prachu
(20–30 %) [261].

Tabulka 4.45: Emise amoniaku a koncentrace bakterií ve vztahu k míře ventilace

Parametr Vlastnosti podlah Optimální průtok Minimální průtok

Míra ventilace (m3/h/ks) NR 15–50 8–19
NH3 (ppm) Kovové rošty 7,5 15,1

Betonové rošty 6,6 16,8
Bakterie (počet/m3) Kovové rošty 73 103

Betonové rošty 166 203
Poznámka: NR = nerelevantní.
Zdroj: [261]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Centrální ventilaci lze aplikovat pouze na nové bu-
dovy. Nastavitelnou regulaci teploty a ventilace lze použít ve stávajících i nových systémech
ustájení [261].

Ekonomika Investiční náklady na systém s frekvenčním měničem jsou velmi podobné nákladům
na konvenční systém. Nákup a instalace jednoho nebo více regulačních zařízení do značné míry
kompenzují potenciální ekonomické ztráty způsobené špatnou kontrolou vnitřního klimatu [261].
Energeticky úsporné ventilátory jsou stále relativně drahé a jejich životnost je krátká.

Dobrá kontrola míry ventilace může umožnit značné úspory nákladů na vytápění bez naru-
šení vnitřního prostředí a bez dalších investic. Například potenciální úspory nákladů na energii
v integrované chovatelské farmě na výkrm 200 prasnic se rovnají 1 650 EUR ročně.

Roční náklady na nákup a instalaci velkých ventilátorů s kapacitou 100 000 m3/h pro stáj
s 250 prasnicemi se odhadují na 0,03 až 0,04 EUR na vyprodukované prase, což odpovídá méně
než 1 EUR na tunu produkovaných výkrmových prasat. Tato hodnota se počítá s dobou návratnosti
10 let [350].

Motivace pro implementaci I když jsou náklady na centralizovanou ventilaci vyšší než u kon-
venční ventilace, umožňuje instalaci koncového systému čištění vzduchu a zařízení pro výměnu
tepla (vzduch-vzduch a vzduch-voda).

Příklady provozů Tato opatření jsou široce uplatňována.

Referenční literatura [261, 343, 350, 355, 395, 624]

4.5.4.2.3 Použití vysoce účinných ventilačních systémů

Popis Vysoce účinné ventilační systémy se skládají z účinných ventilátorů a potrubí. Účin-
nost ventilátoru, která se může výrazně lišit, je uvedena v proudu vzduchu na jednotku energie
(např. m3/h na W). Systém poskytuje jmenovitý průtok vzduchu ventilátorem při provozním tlaku,
který vyžaduje, spolu s energetickým hodnocením. Vstupní a výstupní ventilační potrubí musí být
dostatečně dimenzováno. Vnitřní povrchy by měly být hladké a čisté s mírným ohybem.
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Při posuzování účinnosti ventilátorů je třeba poznamenat následující charakteristiky:

• účinnost ventilátoru se obecně zvyšuje s průměrem lopatek;

• ventilátory poháněné řemenem jsou obecně účinnější než ventilátory s přímým pohonem;

• ventilátory vybavené patentovaným „difusorem“ pro hladký průchod vzduchu budou o 10%
účinnější než ventilátory zabudované do základní kruhové membrány;

• instalace „venturiho trubice“ na výstupní ventilátory zvýší účinnost o 10–15 %.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Spotřeba energie je snížena.

Mezisložkové efekty Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V chovech prasat mohou energeticky
úsporné ventilátory snížit související spotřebu energie pro ventilaci až o 60 % [350].

Většina výrobců dodává výkonové charakteristiky měřené podle ISO 5801, které lze použít pro
výběr nejúčinnější jednotky.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vysoce účinné ventilační systémy nemusí být použi-
telné pro stávající zařízení.

Ekonomika Při instalaci ventilátorů je třeba brát v úvahu náklady na energii ventilátoru po dobu
jeho provozu, jakož i počáteční kapitálové náklady. Uvádí se o 10 % vyšší investice na zajištění
10% úspory energie se vrátí přibližně za 18 měsíců.

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklady provozů Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [350, 356]

4.5.5 Rekuperace tepla

4.5.5.1 Tepelné výměníky

Popis Pro rekuperaci energie existují tři hlavní typy tepelných výměníků (viz kapitola 2.14.2):

• výměníky tepla vzduch-vzduch;

• výměníky tepla vzduch-voda;

• výměníky tepla vzduch-země.

V tepelném výměníku vzduch-vzduch absorbuje přiváděný vzduch teplo z odpadního vzduchu ze
stáje, aniž by se mísily dva proudy vzduchu. Zařízení se může skládat z desek z eloxovaného hliníku
nebo z PVC trubek [344].

V tepelném výměníku vzduch-voda protéká voda hliníkovými trubkami nebo deskami umís-
těnými ve výfukových kanálech a absorbuje teplo z odsávaného vzduchu. Poté je voda vedena
spirálou ventilátoru umístěnou na vstupu vzduchu do systému ustájení.
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Tepelné výměníky vzduch-země absorbují teplo a/nebo odvádějí teplo do země. V tepelném
výměníku vzduch-země cirkuluje čerstvý vzduch potrubím uloženým v hloubce asi dvou metrů.
Výměníky tepla vzduch-země využívají nízkých sezónních teplotních změn podzemní půdy, aby
zahřívaly nebo chladily vzduch.

Rekuperace tepla je také možná z vod, které se používají v systémech čištění vzduchu, nebo
z výfukových plynů z motorů na bioplyn; tyto typy aplikací však nejsou vždy proveditelné.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Rekuperace tepla umožňuje nižší spotřebu energie
topení tím, že poskytuje další zdroj tepla.

V odvětví chovu brojlerů prokázalo slibné snížení emisí amoniaku použití tepelných výměníků
vzduch-vzduch ve spojení s oběhovými ventilátory, které rovnoměrně distribuují ohřátý vzduch
přes podestýlku. Tato technická kombinace je popsána v kapitole 4.6.4.2.2.

Mezisložkové efekty U tepelných výměníků vzduch-země jsou vyžadovány relativně velké plochy
země. U vzduchových výměníků dochází ke zvýšení spotřeby elektřiny. U tepelných výměníků
vzduch-voda spotřebovává čerpadlo pro recirkulaci vody elektřinu.

Aby nedocházelo k ucpání, je třeba tepelné výměníky často čistit. Čištění a dezinfekce výměníků
vzduch-vzduch by se na farmách pro chov drůbeže mělo provádět během sanitace po vyskladnění.
Farmy s chovem prasat
U tepelných výměníků vzduch-vzduch v chovu prasat se teoretická maximální úspora pohybuje od
50%do55% ročně; to znamená, že pokud je odpadní vzduch odsáván při 24 °C,může být přiváděný
vzduch zahříván až na 12 °Cpři venkovní teplotě blízké 0 °C. Podle studie o spotřebě energie se 36%
z celkové energie integrované farmy pro chov prasat (chov a výkrm) spotřebuje v produkci odstávčat,
přičemž většina (80 %) se používá k vytápění místností, tj. přibližně 14 kWh na vyprodukované
prase [344]. Tepelné výměníky vzduch-vzduch umožňují snížení spotřeby elektřiny pro vytápění
o 30 % až 50 % v ustájeních pro odstávčata. Použití výměníků tepla vzduch-vzduch v ustájení pro
odstávčata by proto umožnilo znovuzískání 4–7 kWh na vyprodukované prase.

Na základě teoreticky dosažitelné rekuperace tepla s použitím tepelných výměníků vzduch-
vzduch nebo vzduch-voda lze dosáhnout nezbytných vyšších teplot potřebných pro chov odstávčat
(např. při chovu selat nebo v chladných obdobích) pouze s doplňkovým topným systémem.

Tepelné výměníky vzduch-vzduch dosahují vyšších výnosů v chladném období, kdy je teplo
nejvíce potřeba. Tabulka 4.46 ukazuje příklad tepelného výměníku vzduch-vzduch, který uvádí
Francie.

Tabulka 4.46: Příklad provozních údajů tepelného výměníku vzduch-vzduch

Venkovní teplota Teplota přiváděného vzduchu Vnitřní ohřátý vzduch Rekuperovaná energie
(°C) (°C) (°C) (W/ks)

−9,4 2,6 12,0 97
−4,9 6,4 11,3 89
0,0 9,2 9,2 69
4,4 11,6 7,2 46
7,8 13,9 6,1 41

Zdroj: [350]

Maximální tepelný zisk získaný z tepelných výměníků vzduch-voda je uváděn jako 12 °C při
venkovní teplotě vzduchu 0 °C [345]. Výkon tohoto typu tepelného výměníku bude záviset hlavně
na technických rozměrech systému (např. povrch žeber, průtok vody) a řádné údržbě (např. kontrole
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znečištění žeber prachem). Úspora elektřiny pro potřeby vytápění se odhaduje na přibližně 50 %.
K dispozici byly omezené údaje o výkonu tepelných výměníků vzduch-voda používané v odvětví
drůbeže nebo prasat a je hlášeno omezené množství aplikací [350].

Aby byl zajištěn dobrý výkon, musí být tepelný výměník vzduch-země pečlivě nadimenzován.
Vzduch cirkuluje v podzemních potrubích (v hloubce přibližně dvoumetrů); jedna trubka o průměru
16 cm a délce 25m je nutná pro každá tři vykrmovaná prasata.

Farmy pro chov drůbeže
V Nizozemsku se uvádí, že výměníky vzduch-vzduch používané v chovech brojlerů mají kapacitu
0,35m3/h/ap pro normální typ tepelného výměníku a až 1m3/h/ap pro vylepšený typ [464].

Ve Francii se uvádí, že výměníky vzduch-vzduch používané v chovech s podestýlkou pro
brojlery, krůty nebo perličky mají minimální kapacitu 8m3/h na m2; v případě ekologické produkce
a chovu drůbeže se uvádí minimální kapacita 2,5m3/h na m2 [624].

Průzkum provedený ve Francii mezi 200 zemědělci používajícími výměníky vzduch-vzduch po
dobu nejméně 6 měsíců ukázal 30% snížení spotřeby plynu, jakož i pokles relativní vlhkosti o 11 %
a 15% snížení vyprodukované podestýlky. Ve 40 % případů bylo hlášeno zlepšení kvality ovzduší
(např. amoniak). Průzkum rovněž ukázal, že k čištění bylo zapotřebí průměrného času 73 minut
na zařízení a turnus, zatímco spotřeba elektrické energie farmy se v průměru zvýšila o 7 % [624].
Výměníky tepla vzduch-vzduch v chovu drůbeže mohou obecně umožnit kratší zahřívací období
a mohou zajistit řádnou míru ventilace během spuštění cyklu. Přispívají také k udržování stálé
vnitřní teploty a nižší vlhkosti (v průměru o 10 % nižší). Snížení spotřeby propanu pro topení se
pohybuje od 25% do více než 50% v závislosti na ročním období a typu a velikosti výměníku [345].

Výsledky dalšího šetření provedeného během 1 roku provozu ukázaly následující úspěchy:

• snížení spotřeby propanu u drůbeže ve věku šesti a více dnů;

• radiační ohřívače byly vypnuty o 10 dní dříve v testovací budově pro krůty.

Výsledky zkoušek týkající se spotřeby propanu a elektřiny na třech různých farmách používajících
výměníky tepla vzduch-vzduch jsou shrnuty v tabulce 4.47.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Použití tepelných výměníků není nijak omezeno,
s výjimkou nákladů na zařízení, které jsou stále relativně vysoké, a nákladů na další čištění
(viz oddíl Ekonomika). Konstrukce ventilace se stává omezením při dodatečné instalaci techniky
ve stávajících chovných halách s přirozenou ventilací.

Tepelné výměníky vzduch-země nemohou být realizovány, pokud není na farmě dostatek
místa, protože jsou vysoké nároky na plochu půdy. Rekuperace tepla z vodních praček vzduchu
a z výfukových plynů motorů často není proveditelná. V drůbežářském odvětví se používají hlavně
tepelné výměníky vzduch-vzduch [350].

Ekonomika

Farmy pro chov drůbeže
V drůbežářském odvětví jsou pro standardní drůbežárnu o rozloze 1 200 m2 zapotřebí dva výmě-
níky tepla s kapacitou 5 000 m3/h. Potřebná investice je přibližně 8,3–10,0 EUR/m2 a dodatečné
provozní náklady na elektřinu přibližně 0,13 EUR/m2 ročně. V tomto případě se úspory způsobené
spotřebou propanu pohybují kolem 1 EUR/m2 ročně a doba návratnosti investice je v rozmezí 9,5 až
11,4 roku [350]. Při standardní hustotě 22,8 ks/m2 by investiční náklady činily 0,36–0,44 EUR/ap,
provozní náklady 0,006 EUR/ap a úspory kolem 0,167 EUR/ap [418].

Pro jeden výměník tepla 15 000 m3/h, který slouží dvěma budovám, každá o výměře
1 200 m2 (celková plocha 2 400 m2), činí investiční náklady přibližně 23 EUR/m2; související
dodatečná spotřeba elektřiny je 0,06–0,09 EUR/m2 ročně a roční úspora ve spotřebě plynu je
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2,0–2,4 EUR/m2 (úspory 50–60 %). Doba návratnosti investice do tepelného výměníku bude mezi
9,7 až 11,9 lety [350].

Výsledky testů uvádějí, že roční úspory propanu se pohybují mezi 18 % a 27 %. Další spotřeba
elektrické energie v důsledku výměníků tepla by stála pouze 8–27 % úspory nákladů na pro-
panový plyn [466]. Údaje o spotřebě propanu, elektřiny a souvisejících nákladech jsou uvedeny
v tabulce 4.47 pro tři různé aplikace tepelných výměníků vzduch-vzduch v drůbežářském odvětví.

Tabulka 4.47: Spotřeba a náklady na propan a elektřinu ve třech různých drůbežárnách využívajících
rekuperaci tepla výměníky tepla vzduch-vzduch

Parametr Jednotka Test 1 Test 2 Test 3

Povrchová plocha budovy (m2) 1 200 1 300 1 200
Kategorie drůbeže NA Krůty Brojleři Brojleři
Turnus/rok NA 2,5 7,5 7,6
Systém vytápění NA Nastavitelné

sálavé ohřívače
Vytápění
vnitřních
prostorů

Nastavitelné
sálavé ohřívače

Ventilace NA Mechanická Přirozená Přirozená
Počet výměníků tepla NA 2 na delší zdi

naproti
ventilátorům

3 na delší zdi 2 na delší zdi

Provoz výměníku tepla NA Cyklický Cyklický Progresivní

Spotřeba
propanu

Kontrolní
budova

(kg/m3/rok) 4,73 12,4 5,6

Testovaná
budova

(kg/m3/rok) 3,47 10,0 4,6

Dosažená úspora propanu (kg/rok) 1 572 3 107 1 125
(%) 27 18 20

(EUR/rok) (1) 1 165 2 300 832

Další spotřeba elektřiny
kvůli výměníkům tepla

(kWh/rok) 2 185 7 946 2 918
(EUR/rok) 98 486 230

Doba návratnosti investice
(2)

(roky) 7,7–9,2 NI NI

Doba návratnosti investice
s 40% dotací

(roky) 4,6–5,5 NI NI

(1) Cena plynu: 740 EUR/t
(2) Investiční náklady na dva výměníky tepla: 10 000–12 000 EUR
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.
Zdroj: [466]

Vdrůbežářském odvětví se čištění a kontroly provádějí na konci každého chovného cyklu a vyžadují
1,5–2 hodiny na jednotku [464].
Farmy pro chov prasat
Investiční náklady na výměník tepla vzduch-vzduch se odhadují na 0,7 EUR za m3 odpadního
vzduchu (kapacita 25 000m3/h pro farmu o 250 prasnicích, amortizace po dobu 10 let, vyjma úroků
a dotací). Výměník tepla vzduch-vzduch by umožnil ušetřit 2 až 4 EUR za tunu vyprodukovaných
prasat [350].
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Náklady na systémy vzduch-země se liší v závislosti na metodě půdních vrtů, typu trubek
a ventilátorů, potřebného povrchu atd. V odvětví prasat se náklady na výměník tepla vzduch-země
uvádějí mezi 60 a 80 EUR/ap, které zahrnuje výkopové práce (20 % z ceny), betonová jáma (55 %),
nákup trubek (15 %) a ventilace (10 %).

Motivace pro implementaci Snížení nákladů na energie může podpořit přijetí této techniky. Vý-
měníky tepla umožňují zlepšení ventilace (tj. počet výměn vzduchu ve vnitřnímprostoru v chladném
období) v budovách s nucenou nebo přirozenou ventilací, aniž by došlo ke snížení vnitřní teploty
a zároveň se zkvalitní prostředí pro zvířata.

Výměníky tepla představují výhodu zahřívání vzduchu před vstupem do budovy, což snižuje
rizika spojená s dopady studeného vzduchu na zvířata a nabízí větší flexibilitu při řízení ventilace.

Při zahájení chovného cyklu v brojlerové farmě je nezbytná teplota prostředí cca 32 °C, aby byla
zajištěna tepelná pohoda mladých kuřat. Současně je vyžadován minimální průtok vzduchu k od-
stranění nežádoucích plynů a umožnění vstupu čerstvého vzduchu. Zavádění studeného vzduchu do
budovy a jeho zahřívání za účelem nahrazení odebraného tepla odpadním vzduchem spotřebovává
velké množství energie. V důsledku toho představují možnosti rekuperace energie z odpadního
vzduchu za účelem zahřívání přiváděného vzduchu atraktivní řešení. V drůbežářském odvětví se
rovněž počítají přínosy pro stelivo a kvalitu vzduchu, jakož i pro fyzickou výkonnost kuřat.

Příklady provozů Ve Francii, Velké Británii a Nizozemsku jsou tyto techniky v chovu drůbeže
běžnější. V roce 2012 ve Francii investovalo téměř 20 % chovatelů drůbeže do výměníků vzduch-
vzduch. Ve Francii jsou tepelné výměníky vzduch-vzduch již běžné v odvětví prasat a používají
se hlavně k předehřívání vzduchu v ustájení odstávčat; některé výměníky tepla vzduch-voda jsou
připojeny k systémům vodních praček vzduchu.

Referenční literatura [344, 345, 350, 352, 353, 418, 464, 466, 624]

4.5.5.2 Tepelná čerpadla pro rekuperaci tepla

Popis Tepelná čerpadla jsou zařízení navržená tak, aby pohybovala tepelnou energií v protikladu
k přirozenému tepelnému toku tím, že absorbuje teplo z chladnéhomísta a uvolňuje jej do teplejšího
a naopak. Teplo je absorbováno z různých médií a obvodů, jako jsou chladicí systémy kejdy,
geotermální energie, vodní praček vzduchu, reaktory biologického čištění kejdy, výfukové plyny
z motoru spalující bioplyn a spotřebovává se na farmě, obvykle v budovách. Za tímto účelem
tekutina cirkulující v utěsněném okruhu přenáší teplo na jiné místo podle principu fungování cyklu
zpětného chlazení (viz kapitola 2.14.3 a obrázek 2.43). Kapalinou z jiného provozního obvodu lze
přenášet teplo používané na ohřev sanitární vody, topného systému a může být dokonce použito
v chladicích systémech. Tepelná čerpadla většinou získávají teplo v obvodech vzduch-vzduch,
vzduch-voda a voda-voda.

Chlazení kejdy
Tato technika je často kombinována se systémy pro chlazení kejdy, což přináší vzájemný prospěch
každé technice (viz kapitoly 4.7.1.7 a 4.7.1.8).

Geotermální energie
V důsledku stálé nízké teploty, která je udržována pod povrchem půdy po celý rok v důsledku
absorpce slunečního záření, je uzavřená podzemní potrubní smyčka naplněná cirkulující vodou
spojena s tepelným čerpadlem pro výměnu tepla mezi ustájením a zemí nebo mělkým aquiferem
(méně než 100 m). Tepelné čerpadlo využívá zem v zimě jako zdroj tepla, tj. voda cirkulující
v potrubní smyčce absorbuje teplo a přenáší jej do tepelného čerpadla nebo v létě do chladiče,
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tj. tepelné čerpadlo absorbuje teplo ze vzduchu a je přenášeno vodou cirkulující v potrubní smyčce
do země, kde je absorbováno.
Vodní pračka vzduchu
Teplo je získáváno z vody pro systém čištění vzduchu, která musí být shromažďována v dostatečně
velkých nádobách.
Biologické reaktory
Mohou poskytnout pracovní teploty až 25 °C.
Výfukové plyny motorů na bioplyn
Teplo lze také získat z výfukových plynů motorů spalujících bioplyn v kogeneračních jednotkách
(viz kapitola 4.12.5). Získané teplo se obvykle používá pro vytápění ustájení selat [373].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zlepšení energetické bilance farmy.

Mezisložkové efekty Tepelné čerpadlo využívá určitou vnější energii k provedení práce při
přenosu energie ze zdroje tepla do cíle (chladič).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve srovnání s klasickým vytápěním
používaným ve stájích pro odstávčata (průměrná spotřeba 9 kWh/ks za rok) umožňuje geotermální
rekuperace tepla úspory přibližně 50 %, zatímco úspory energie ohřevu přibližně 70 % jsou možné
po rekuperaci tepla z biologického reaktoru nebo vodních praček vzduchu. Tepelná čerpadla na bázi
biologických reaktorů a vody z pracích systémů jsou účinnější než tepelná čerpadla založená
na geotermální energii, protože teploty vody v pračce vzduchu a biologickém reaktoru jsou stabilní
a nesouvisejí s klimatickými podmínkami [350].

Koeficient výkonu geotermálního tepelného čerpadla a tepelného čerpadla připojeného k čerpa-
dlu biologického reaktoru je asi 2–3 (tj. při rekuperaci 2–3 kWh je spotřebována 1 kWh elektrické
energie); pro vodní pračky vzduchu při asi 20 °C je koeficient až 4.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika může být použita v odvětví drůbeže
i prasat.

Pro rekuperaci geotermálního tepla při použití vodorovných trubek je hlavní podmínkou to,
aby byla plocha přibližně dvakrát tak velká jako plocha budovy, která má být vytápěna. V důsledku
toho tato technika stále není příliš běžná a není vhodná pro farmy s relativně malou dostupností
půdy, které nemohou splnit požadavky na povrch. Tam, kde je omezený prostor, lze do vrtů vložit
svislou potrubní smyčku.

Pozice budov, jejich dispozice a dostupný prostor mohou omezit vhodnost dovybavení touto
technologií [624].

Ekonomika Investiční náklady na topný systém pro odstávčata s teplou vodou a geotermální
tepelné čerpadlo uvádí Francie ve výši 45–55EUR/ap, což je nutno porovnat s náklady na standardní
systém vytápění ve výši 35 EUR/ap.

Snížení spotřeby energie umožňuje úspory odhadované na přibližně 0,01 EUR za kg vyprodu-
kovaného prasete.

Motivace pro implementaci Tepelná čerpadla lze úspěšně spojit s podlahovým vytápěním, čímž
se snižují nepříjemnosti tradičních systémů proudění vzduchu.

Dotace na používání obnovitelné energie mohou ospravedlnit přijetí této techniky. Tepelná
čerpadla pro zemní a vodní zdroje jsou součástí programu finanční podpory pro obnovitelné zdroje
tepla ve Velké Británii.
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Příklady provozů Ve Finsku se využívá rekuperace geotermálního tepla. Tepelná čerpadla
v okruzích vzduch-voda byla instalována na stávajících chovech prasat v Irsku [624]. Tepelná
čerpadla se používají v Dánsku a Nizozemsku v systémech chlazení kejdy.

Referenční literatura [344, 348, 350, 373, 624]

4.5.5.3 Rekuperace tepla v ustájení brojlerů s vyhřívanou a chlazenou podestýlkou (systém
Combideck)

Popis Tento systém se skládá z tepelných výměníků pod betonovou podlahou. Zejména uzavřený
vodní okruh sloužící stáji, vyrobený z dutých pásů (mezilehlé rozestupy každé 4 cm), je instalován
v izolované vrstvě pod podlahou v hloubce 10–12 cm. Další vodní okruh je vybudován v hlubší
úrovni pod podlahou (2–4 metry) pro ukládání přebytečného tepla nebo pro jeho vrácení do
chovu brojlerů v případě potřeby. Tepelné čerpadlo spojuje dva vodní okruhy (viz obrázek 4.7
[36]). V závislosti na teplotě vody, která proudí pásy, dojde k zahřátí, nebo ochlazení podlahy
a podestýlky.

Na začátku chovu brojlerů, první den produkčního cyklu, se voda zahřeje a proudí pásy pod
podlahou, aby se podlaha zahřála. Brojleři potřebují teplo do 21. dne (přibližně 28 °C). Po krátké
době rovnováhy proces růstu generuje velké množství tepla a toto teplo je obvykle vyzařováno do
půdy pod budovou. Toto teplo je nyní absorbováno studenou vodou v okruhu pod podlahou a tepelné
čerpadlo přenáší teplo do druhého vodního okruhu, který ukládá teplo v podzemí. Současně se
brojleři ochladí a teplota se udržuje na přibližně 25 °C.

Poté, co dojde k vyskladnění brojlerů, se podlaha vyprázdní a vyčistí. Jakmile je připravena
na další výrobní cyklus, je teplá voda z podzemního zásobníku načerpána a vedena tepelným
čerpadlem a ohřívá vodu ve vodním okruhu, který slouží stáji. Podlaha je předehřátá a pro zahřátí
podlahy na teplotu potřebnou pro umístění mladých brojlerů bude zapotřebí méně energie. Jakmile
jsou brojleři ve stáji (1. fáze), je využito akumulovaného tepla a může být zapotřebí jen malé
množství dodatečného vytápění. Po krátké mezifázi tepelné rovnováhy (2. fáze) je znovu zapotřebí
chlazení (3. fáze) a teplo odváděné z ustájení bude uloženo v podzemí a bude k dispozici pro další
výrobní cyklus.

Obrázek 4.7: Schematické znázornění systému rekuperace tepla instalovaného v chovu brojlerů
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Obrázek 4.8: Grafické znázornění principu činnosti systému Combideck během jednoho výrobního cyklu
brojlerů

Dosažené přínosy pro životní prostředí Hlavním dosaženým přínosem je snížení spotřeby
energie. Množství spotřeby energie závisí na farmě; bylo dosaženo snížení spotřeby energie až
o 50 %. Kromě toho předehřívání podlahy před podestláním a naskladněním drůbeže a zahřívání
podlahy během první periody chovného cyklu udržuje podestýlku v suchu tím, že zabraňuje
kondenzaci vlhkosti, a brání tak vypařování amoniaku. Následné ochlazení podlahy v pozdějším
stadiu chovného období snižuje mikrobiální aktivitu, což snižuje rozklad kyseliny močové.

Účinnost snižování NH3 závisí na místních podmínkách a může být až 40% za cenu 6 EUR za
snížení NH3 o kg za rok [508].

Mezisložkové efekty Skladování tepla se vztahuje k (elektrickým) nákladům tepelného čerpadla.
Zvýšená spotřeba elektřiny pro čerpadlo je kompenzována sníženými požadavky na teplo a ventilaci.
Topný faktor tepelných čerpadel pozemního zdroje je obvykle mezi 2,5 a 3; pro konkrétní použití
uvedené v tabulce 4.48 byl však topný faktor uveden jako 4.4.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Data pro ilustraci výsledků aplikace
systému Combideck jsou uvedena v tabulce 4.48. Pro 80 000 brojlerů byla použita tři tepelná
čerpadla o výkonu 0,1 kWe. Brojleři byly chováni v hustotě 18 ks/m2.

Tabulka 4.48: Výsledky aplikace systému Combideck

Typ paliva/
použité palivo

Vstup Ekvivalent energie Náklady (2) CO2 (3)
(MWh/rok) (EUR) (t)

Referenční
situace

Topný olej 49,5 m3 549 6 273 65,0
Zemní plyn 36,1 m3 321 9 277 158
Elektřina 40 MWh 40 3 757 14,8

Celkem 910 19 307 237

Využití
systému
Combideck

Vytápění 63,6 MWh 63,6 NI 23,5
Ventilace 34,4 MWh 34,4 NI 12,7
Tepelné
čerpadlo (1)

189 MWh 189 NI 44,4

Celkem 287 9 194 80,6
Snížení (jako procento referenční hodnoty) 623 (70 %) 10 113 (52 %) 156,4 (66 %)
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(1) Topný faktor tepelného čerpadla: 4.4.
(2) Referenční rok 1999 opravený pro nízké a maximální sazby cen elektřiny v Nizozemsku.
(3) Ekvivalent CO2: olej 3,2, plyn 1,8, elektřina 0,37.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [36]

Ve výše uvedeném testu emitovala referenční hospodářství 0,066 kg NH3/ap za rok, zatímco
průměrné emise amoniaku během čtyř měřených produkčních cyklů byly 0,045 kg NH3/ap za rok.
Snížení emisí NH3 tohoto systému bylo tedy asi 32 %.

V roce 2001 byly porovnány výsledky chovu brojlerů na jedné farmě ve dvou různých halách pro
chov drůbeže. Jedna hala byla vybavena systémem Combideck (budova 2) a druhá ne (budova 1).
Souhrn dosažitelného výkonu je uveden v tabulce 4.49.

Tabulka 4.49: Porovnání výkonu pro identické domy se systémem Combideck a bez něj

Budova 1 Budova 2 (Combideck)

Počet kusů 33 000 34 000
Úmrtnost (%) 4,97 2,85
Produkční váha (g) poprvé po 35 dnech 1 681 1 692
Produkční váha (g) podruhé po 42 dnech 2 250 2 236
Platba za přebytek kg (EUR) 0,2 0,4
Krmný poměr (1 500 g) 1,55 1,40
Náklady na vytápění (EUR/ks) 3,13 2,10
Zdroj: [43]

Opětovné využití tepla vytvořeného v dřívějším výrobním cyklu může snížit míru ventilace při-
bližně o 14 %.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika se nevztahuje na provozy prasat. Tento
systém lze použít v nových i stávajících halách pro chov drůbeže. Pokud je použit ve stávajících
halách, jsou náklady vyšší, protože podlahy je třeba rozbít a zrekonstruovat, aby bylo možné
položit potřebné obvody pod podlahu. V závislosti na poloze chovné haly bude na farmě zapotřebí
stavebních a zemních prací.

U několika chovných hal může být možné použít ohřátou vodu z jedné haly (vyskladněná)
k ohřevu jiné (k naskladnění), což může dále snížit energii potřebnou pro čerpání. Tato myšlenka
však nebyla dosud uplatněna.

Systém lze použít pouze pokud půdní podmínky umožňují instalaci uzavřeného podzemního
skladování cirkulující vody. Tato technika je méně vhodná v oblastech s tvrdými a skalnatými
půdami. Aplikace kombinovaného systému v chladnějších klimatických podmínkách, kde jsou
delší a tuhé mrazy a pronikají do půdy, nebyla hlášena.

Ekonomika Investiční náklady (na nové budovy) jsou 2 EUR/ap s 20 brojlery na m2. Provozní
náklady (odpisy, úroky a údržba) jsou 0,20 EUR/ap za rok. Roční nárůst výnosů údajně převyšuje
roční provozní náklady faktorem cca 3. Například náklady na veterinárního lékaře jsou sníženy asi
o 30 %. Náklady na energii se sníží asi o 52 %. Doba návratnosti je přibližně 4 až 6 let [544].
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Motivace pro implementaci Systém má lepší výkon produkce brojlerů (snížení úmrtnosti, vyšší
cena masa, lepší poměr krmení) a pozitivní vliv na welfare zvířat (menší tepelný stres, nižší
úmrtnost, méně veterinárních služeb).

Příklady provozů V Nizozemsku bylo v roce 2008 k dispozici přibližně 2 miliony ap, která
byla vybudována touto technikou [468]. V roce 2010 bylo také postaveno 10 systémů v Německu
a Rusku.

Referenční literatura [36, 43, 468, 508, 544]

4.5.6 Přirozená ventilace

Popis Přirozená (nebo volná) ventilace ve stáji pro zvířata je způsobena tepelnými účinky a/nebo
proudem větru (tlakové rozdíly). Stáje pro zvířata s přirozenou ventilací by měly být pokud možno
orientovány kolmo k hlavnímu směru větru a měly by umožňovat volný tok vzduchu do stáje,
aby se zvýšil optimální tok čerstvého a výstupního vzduchu. Za tímto účelem by stáje měly mít
kromě nastavitelných otvorů v bočních stěnách také otvory v hřebeni střechy a v případě potřeby
také na štítových stěnách. Na rozdíl od nucené ventilace nelze nastavit žádný definovaný průtok
vzduchu. Přirozená ventilace lze kombinovat s prvky nucené ventilace (tj. použití ventilátoru
v horkém počasí).

Snížení vnitřní teploty a míry ventilace musí zohledňovat welfare zvířat a produkci. V literatuře
jsou uvedena doporučení, zejména pro dimenzování otvorů pro přívod čerstvého a odpadního
vzduchu.

Přirozená ventilace lze automaticky ovládat. V tomto případě jsou otvory nebo průduchy
na bocích nebo na střeše otevírány a zavírány elektricky poháněnými motory řízenými senzory
v budově.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Pokud jde o energetické požadavky, lze dosáhnout
úspory energie v ustájení zvířat, protože u přirozené ventilace nejsou nutné ventilátory a vytápění.
Snížený potenciál pro emise amoniaku byl také hlášen v důsledku nižších teplot.

Mezisložkové efekty Vyšší nároky na pracovní sílu jsou hlášeny kvůli obtížnějšímu čištění
a dezinfekci a také větší potřebě oprav.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Různé přirozené ventilační systémy pou-
žívané v chovech prasat a drůbeže jsou uvedeny v tabulce 4.50.

Tabulka 4.50: Různé řešení přirozené ventilace

Kategorie zvířat Přirozená ventilace Provozní režim

Prasata, drůbež Příčná ventilace Výměna vzduchu probíhá prostřednictvím velkoploš-
ných otvorů v bočních stěnách, jejichž průřez lze mě-
nit například pomocí žaluzií nebo sítí na ochranu proti
větru. Výměna vzduchu je podporována štěrbinami
v hřebeni v zimě a dodatečně otvory na štítu, pokud
je v létě proud vzduchu rovnoběžný s hřebenem.

Prasata Otevřená přední strana Stáj, která je ze tří stran uzavřena, je větrána otevřenou
přední stranou. Přední strana může být opatřena sítěmi
na ochranu proti větru.
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Kategorie zvířat Přirozená ventilace Provozní režim

Prasata Ventilační šachta Čerstvý vzduch proudí do stáje ventilačními klapkami
nebo okny v bočních nebo štítových stěnách, zatímco
ze stáje vzduch proudí jednou nebo několika ventilač-
níma šachtami. V létě by přirozená ventilace měla být
podporována otevřením dveří a vrat nebo dodatečným
větráním.

Zdroj: [474]

V produkci prasat dosahují automaticky řízené přirozeně ventilované systémy v ustájení na slámové
podestýlce sníženou spotřebu energie, protože sláma umožňuje zvířatům samoregulovat jejich
teplotu, chrání je před nízkými teplotami, a proto je pro ventilaci a vytápění zapotřebí méně
energie [508].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Není vždy možné snížit celkovou spotřebu energie
ve stájích použitím přirozené ventilace, protože se může zvýšit energetická náročnost na vytápění
budovy. Konečná čistá energetická bilance může záviset na klimatických podmínkách, druhu a fy-
ziologickém stádiu zvířat. Například ve Francii vykazují budovy s přirozenou ventilací používanou
pro chov brojlerů vyšší energetickou náročnost na vytápění než budovy s nucenou ventilací [350].

V chovech prasat nemusí být přirozená ventilace použitelná pro systémy ustájení s podestýlkou
v teplých podnebích a pro systémy ustájení bez podestýlky nebo bez zakrytých izolovaných boxů
(např. doupata pro selata) v chladném podnebí.

V drůbežárnách nemusí být přirozená ventilace použitelná během počáteční fáze chovu (s vý-
jimkou produkce kachen) nebo na farmách v extrémních klimatických podmínkách. Přirozená
ventilace nelze realizovat v budovách s centrálním ventilačním systémem.

Motivace pro implementaci Zlepšené welfare zvířat.

Příklady provozů Tato technika se běžně používá.

Referenční literatura [350, 474, 508, 575]

4.6 Techniky snižující emise z ustájení drůbeže

Obecně lze pro snížení emisí amoniaku z chovů drůbeže použít následující principy ([508]):

• zmenšení plochy uvolňující amoniak;

• časté odstraňování trusu do externího skladu (např. trusnými pásy);

• rychlé sušení trusu;

• využití povrchů, které jsou hladké a snadno čistitelné;

• úprava odpadního vzduchu pomocí mokrých kyselinových nebo biologických filtrů;

• snížení vnitřní teploty a ventilace tak, jak to dovolí welfare či užitkovost zvířat.
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Údaje o emisích uvedené v tabulkách mohou být doplněny (jsou-li informace dostupné nebo
považovány za relevantní) poznámkou označující druh dat, na které se odkazují. Je-li tato informace
k dispozici, je určena k posouzení původu hodnot aměla by se číst tak, jak je uvedeno v poznámkách
pod čarou v tabulkách.

4.6.1 Techniky klecového chovu nosnic

Snížení emisí amoniaku v obohacených klecích je dosaženo častým odstraňováním hnoje z haly
(např. dvakrát týdně) pomocí trusných pásů. Obdobných nebo lepších výsledků lze dosáhnout
sušením hnoje na pásech s nižší frekvencí odstraňování (např. týdně). Emise amoniaku z trusu
nosnic jsou výsledkem chemických reakcí v trusu začínající okamžitě po vylučování. Organický
dusík (kyselina močová) se rychle přeměňuje na amoniak reakcemi, které jsou zrychleny vzrůstající
teplotou trusu a obsahem vlhkosti. Sušení trusu je způsob, jak zpomalit chemické reakce a tím snížit
emise. Čím rychleji se trus vysuší, tím nižší je emise amoniaku. Používají se dvě hlavní techniky,
které vytvářejí proud vzduchu nad trusným pásem, což zlepšuje sušení trusu.

• Nucené sušení trusu vzduchem : vzduch, který se normálně předehřívá, je foukán perforo-
vaným potrubím na nahromaděný trus na trusném pásu.

• Nucené sušení metlovým systémem: metly jsou nad trusným pásem sériově uchyceny na hří-
deli, která zaručuje společný chod, a po roztočení hřídele je trus vysoušen rozpohybovaným
vzduchem od metel.

Kombinace častého odstraňování a sušení hnoje poskytuje nejlepší snížení emisí amoniaku z ustá-
jení a také snižuje emise ze skladovacích zařízení, ale zvýší se tím náklady na energie. Nicméně
sušení nuceným metlovým systémem dosahuje s nižšími energetickými vstupy podobného snížení
emisí jako nucené sušení vzduchem.

Předsušený trus z větraných pásů se v krytém skladu lépe uskladňuje a také se výrazně zahřívá,
čímž probíhá jeho další dosušení. Trusné pásy a nastavitelné ventilační systémy jsou integrovány
do vyráběných klecí, jako zařízení pro nakládání s trusem.

Základní principy snižování amoniaku v kapitolách 4.6.1.1 a 4.6.1.2 jsou stejné. Souhrn hláše-
ných emisí souvisejících s různými systémy ustájení je uveden v tabulce 4.51. V případě potřeby
jsou také uvedeny informace týkající se provozních podmínek a druhu dat o emisích (tj. měřených,
odhadovaných).

Tabulka 4.51: Souhrn příslušných hlášených dosažených emisí v klecových systémech pro nosnice

Popis NH3 CH4 N2O PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Kapitola 4.6.1.1 Obohacené klece
Dvě odstranění za tý-
den. Bez sušení trusu

0,05–0,10 NI NI NI NI [508]

Trusný pás bez sušení
0,117 (1)

NI NI NI NI
[614]

0,034 2 [667]
Trusný pás se suše-
ním

0,031 8 NI NI NI NI [667]

Odkliz minimálně
dvakrát týdně. Bez
sušení trusu.

0,04–0,08
(1)

NI NI NI 0,37 (1)(2) [56]
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Popis NH3 CH4 N2O PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Odkliz dvakrát týdně.
Bez sušení trusu

0,035–0,038
(3)

NI NI NI NI [57]

Odkliz třikrát týdně.
Bez sušení trusu

0,028 (3) NI NI NI NI

Odkliz jednou nebo
dvakrát denně. Bez
sušení trusu

0,020 (3) NI NI NI NI

Odkliz jednou nebo
dvakrát týdně. Bez
sušení trusu

0,035 (4) 0,078 (4) NI 0,01 (4) NI [500]

Odkliz jednou týdně.
Se sušením trusu
na pásu

0,035 (4) NI NI 0,01 (4) NI

Odkliz dvakrát nebo
třikrát týdně. Se suše-
ním trusu na pásu

0,010–0,040
(4)

0,078 (4) NI 0,01 (4) NI [84]

Odkliz jednou za tý-
den. Bez sušení trusu

0,079 (6) 0,037 (6) 0,002 4 (6) NI NI [68]

Odkliz dvakrát týdně.
Bez sušení trusu

0,039 (6) 0,034 (1) 0,001 7 (6) NI NI [69]

Odkliz dvakrát týdně.
Se sušením trusu
na pásu

0.044
(0,017–
0,071)
(6)

NI 0,011–
0,023
(6)

NI NI [635]

Kapitola 4.6.1.2 Malé skupiny v obohacených klecích
Odkliz jednou týdně.
Se sušením trusu
na pásu

0,03 (1)
(0,017–
0,040)
(6)

NI NI 0,023 (1) 0,350 (1) [67]

Odkliz jednou týdně.
Bez sušení trusu.

0,150 (6) NI NI 0,04 (6) 0,102 (7)(1) [63,
474]

Odkliz jednou týdně.
Se sušením trusu
na pásu

0,040 (1) NI NI 0,04 (1) 0,102 (7)(1) [63]

(1) Odvozeno z měření.
(2) Vypočítáno z hlášené hodnoty 219 ouE na 1 000 kg živé hmotnosti pro průměrnou hmotnost 1,7 kg.
(3)Modelované hodnoty založené na výsledcích experimentu z tabulky 4.45 a referenční emise 0,083 kg
NH3/ks/rok.
(4) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(5) Během měření bylo příležitostně použito zmlžování (viz kapitola 4.8.3).
(6) Naměřené hodnoty.
(7) Hodnoty odvozené z přidružené hodnoty emisí 30 ouE/s/LU pro průměrnou hmotnost 1,7 kg.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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4.6.1.1 Obohacené klece

Popis Klece jsou ohrady se šikmými podlahami vyrobené ze svařovaného drátěného pletiva nebo
plastových roštů. „Vybavené“ nebo „obohacené“ klece poskytují nosnicím větší prostor ve srovnání
s konvenčními klecemi a jsou vybaveny konstrukčními prvky, jako jsou hřady, hnízdo a pode-
stýlka nebo prostor na obrušování, které stimulují přirozené chování. K dispozici je další vybavení
pro krmení, napájení a shromažďování vajec. Systém je popsán v kapitole 2.2.1.1 a schématické
znázornění je na obrázku 4.9 [63].

Obrázek 4.9: Schématické znázornění řady obohacených klecí pro nosnice

Klece jsou umístěny svisle ve třech nebo více patrech a často jsou uspořádány do dvou řad s pře-
chodnou plošinou mezi čtvrtým a pátým patrem [368].

Pod každým patrem je umístěn pás pro odstranění trusu. Když je sběrný pás provzdušňován
systémem vzduchového potrubí, získá se sušený trus s obsahem sušiny nejméně 55 % ve srovnání
s obsahem sušiny 25–35 % bez sušení. Při velmi častém odstraňování hnoje je obtížné dosáhnout
vysokých úrovní sušení.

Referenční systém pro odkliz trusu z obohacených klecí se skládá z trusného pásu pod klecemi,
s odklizením dvakrát týdně bez sušení [508].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku, zápachu, metanu a N2O jsou sni-
žovány v důsledku častého odstraňování trusu a možného nuceného sušení. Snížení jsou vyšší
s častějším odstraňováním, ale účinek není přímo úměrný.

Mezisložkové efekty Spotřeba energie narůstá se zvyšující se frekvencí provozu dopravního pásu
a sušení trusu. Protože odstraněný trus má vysoký obsah N, je možný vznik emisí N2O během
skladování, manipulace a aplikace trusu jako hnojiva.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise amoniaku ze systémů obohacených
klecí se uvádějí mezi 0,010 kg a 0,10 kg NH3/ks za rok. Rozsah emisí je způsoben různou
četností odklizu trusu pomocí nevětraných nebo větraných trusných pásů umístěných pod klecemi.
Odhaduje se, že zvýšení frekvence odstraňování z dvakrát týdně na třikrát týdně či denně umožňuje
snížení emisí amoniaku o 19%, respektive o 43%. Příklady účinku četnosti odklízení trusu na emise
amoniaku jsou uvedeny v tabulce 4.52 a tabulce 4.53.
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Účinek častého odstraňování trusu bez sušení větranými pásy na emise amoniaku byl hlášen
z Dánska a je prezentován v tabulce 4.52. Naměřené úrovně emise byly porovnány s referenčním
emisním faktorem 0,083 kg NH3/ap/rok, což odpovídá odstraňování trusu 1× týdně.

Tabulka 4.52:Účinek zvýšení četnosti odstraňování trusu bez jeho sušení na emise amoniaku z obohacených
klecí ve srovnání s jeho týdenním odklizem

Parametr Četnost odklizu trusu
Dvakrát týdně Třikrát týdně Denně nebo dvakrát denně

Snižování emisí amoniaku (%) 54–58 66 76
Zdroj: [56, 57]

Účinek častého odstraňování trusu (a souvisejících nákladů) na emise amoniaku, když jsou pásy
vybaveny sušicími ventilátory, je uveden v tabulce 4.53. Hodnoty jsou porovnány s technikou, která
odklízí trus dvakrát týdně, s nevětraným pásem (bez sušení), spojeného s emisním faktorem mezi
0,05 kg a 0,1 kg NH3/ap/rok.

Tabulka 4.53: Vliv četnosti odstraňování trusu s jeho sušením na větraných pásech, na emise amoniaku
z obohacených klecí a související náklady

Parametr Četnost odklizu trusu
Dvakrát týdně Více než dvakrát týdně

Snižování emisí amoniaku (%) (1) 30–40 35–45
Související náklady (EUR/snížení o kg NH3-N/rok) 0–3 2–5
(1) Procento snížení závisí na míře ventilace sušícího ventilátoru.
Zdroj: [508]

Ve Španělsku bylo naměřeno, že zvýšení četnosti odstraňování trusu z jednou na dvakrát týdně
snížilo emise amoniaku o 49 %, z emisního faktoru 0,079 kg NH3/ap/rok na 0,039 NH3/ap/rok.
Methan a oxid dusný byly také měřeny pro týdenní a dvoutýdenní odstraňování hnoje z pásů. Emise
metanu nebyly ovlivněny četností odklizu trusu, ale jeho sušením (snížení o 31 %), se změnou
emisního faktoru od 0,035 kg CH4/ap/rok do 0,024 CH4/ap/rok. Zvýšení četnosti odstraňování
trusu ukázalo snížení emisí N2O o 29 %, z 0,002 4 kg N2O/ap/rok na 0,001 7 kg N2O/ap/rok.

Ve Velké Británii se vyprodukované emise na ap/rok odhadují pro metan na 0,078 kg
CH4/ap/rok a pro PM10 na 0,01 kg/ap/rok.

Naměřené emise zápachu jsou uváděny jako ekvivalent k 0,37 oue/s na kus (219 oue/s
na 1 000 kg živé hmotnosti při průměrné hmotnosti 1,7 kg) [56]. Spotřeba energie by se neměla
výrazně lišit od hodnot uvedených v kapitole 4.6.1.2.

Technické úvahy významné k využití Tyto systémy se používají v nových i stávajících ha-
lách. Tato technika může nahradit konvenční klece bez nutnosti významně upravovat stávající
budovy [508].

Ekonomika Zvýšení odstraňování trusu z jednou na dvakrát týdně je účinnější než zvýšení
počtu odstranění z dvakrát na třikrát týdně. Ekonomický účinek tohoto postupu je odhadován
v tabulce 4.54. Ekonomická hodnota úspor minerálních hnojiv, které jsou přípustné pro zvýšení
obsahu dusíku v trusu jsou také zohledněny. Roční náklady na časté odstraňování trusu (dvakrát
týdně v porovnání s jednou týdně) se odhadují na méně než 1 % celkových výrobních nákladů [57].
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Tabulka 4.54: Ekonomické důsledky odstraňování trusu dvakrát nebo třikrát týdně ve srovnání s odstraňo-
váním jednou týdně

Kombinované dodatečné
náklady bez hodnoty
uchovaného N

Kombinované dodatečné
náklady včetně hodnoty
uchovaného N

Další výdaje bez hodnoty
uchovaného N

(EUR/ks/rok) (EUR/ks/rok) (EUR/kg sníženého N)
Frekvence odstraňování trusu

Počet slepic (1) 2× týdně 3× týdně 2× týdně 3× týdně 2× týdně 3× týdně

12 000 0,08 0,16 0,05 0,12 2,80 4,70
24 000 0,07 0,12 0,03 0,08 2,10 3,50
30 000 0,07 0,13 0,03 0,09 2,10 3,70
48 000 0,05 0,11 0,01 0,07 1,70 2,90
(1) Pro převod uvedených dánských zvířecích jednotek na počet slepic byl použit faktor 200.
Zdroj: [57]

Požadovaná investice se liší od 10–15 EUR/ap v Itálii [83] do 12–15 EUR ve Francii, kde celá
úprava stávajících hal, s přestavbou a vybavením haly, může stát 25 EUR/ap [368]. Ve Španělsku se
dodatečné náklady spojené se zvýšením četnosti odstraňování trusu bez sušení z jednoho na dvakrát
týdně rovnají 0,013 EUR/ap/rok [69].

Motivace pro implementaci Časté odstraňování trusu snižuje výskyt much a zlepšuje welfare
zvířat.

Příklady provozů Několik faremveVelkéBritánii je vybaveno tímto typem systému.V roce 2012
bylo ve Francii 100 % nosnic chováno v obohacených klecích. Jeden systém ustájení s 60 000 místy
byl hlášen ve Španělsku a dva systémy ustájení o 100 000 místech byly hlášeny v Itálii v oblasti
Veneto.

Referenční literatura [56, 57, 63, 67, 68, 69, 83, 84, 368, 508]

4.6.1.2 Malé skupiny v obohacených klecích

Popis Jedná se o systém obohacené klece poskytující jednotlivým nosnicím větší plochu povrchu,
vyšší klece a více vymezeného prostoru s podestýlkou a hnízdem ve srovnání s minimálními
požadavky na obohacené klece definované Směrnicí Rady 1999/74/ES.

Tento systém ustájení byl vyvinut pro malé skupiny nosnic. Nicméně velikost skupiny není
pevná. Celkový prostor poskytuje nejméně 2,5m2, z toho 800 cm2 je použitelných bez omezení
(pokud je hmotnost slepice více než 2 kg, pak 900 cm2 prostoru je dostačující), ve srovnání
s minimální povolenou užitnou plochou klece 600 cm2 na slepici podle ustanovení Směrnice Rady
1999/74/ES. Podestýlka a plocha hnízda pokrývají 900 cm2 pro každou desetičlennou skupinu (pro
30 a více zvířat se přidá dalších 90 cm2 na ks). Výška klece je nejméně 50 cm a na straně u žlábku
je 60 cm. Každý kus má zajištěno 15 cm hřadu a 12 cm krmného žlábku.

Trusné pásy umístěné pod klecemi umožňují časté odstraňování trusu z haly. Nucené sušení
trusu může být prováděno na trusných pásech potrubím, které fouká vzduch na trus.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku jsou snižovány častým odstraňováním
trusu a ještě více s jeho nuceným sušením. Emise prachu jsou nižší ve srovnání s bezklecovými
systémy (ale to záleží hlavně na materiálu popeliště).
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Mezisložkové efekty Zvýšený pohyb drůbeže a provoz pásů způsobují vyšší emise prachu.Využití
energie je vyšší při nuceném sušení vzduchem.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Trus z větraných pásů je odstraňován
týdně, nebo dvakrát týdně. Obsah sušiny v hnoji v době odstraňování je nejméně 55 %, v případě
sušení vzduchem. Hnůj odstraněný pásy je uskladněn mimo ustájení. Pokud sklad není zakryt, je
hnůj dále přemístěn do úložiště.

Vzduch použitý pro systémnuceného sušení byměl být čerstvý.Míra ventilace se liší v závislosti
na ročním období: v chladném období se předpokládá objem vzduchu od 0,5m3/ap za hodinu do
3,2m3/ap za hodinu a v teplých období objemy od 3,1m3/ap za hodinu do 6,9m3/ap za hodinu.
V Nizozemsku se uvádí, že míra ventilace v systému sušení vzduchem odpovídá 0,7m3/h/ks,
s minimální teplotou 17 °C.

Se systémem jsou spojeny emise 0,15 kg amoniaku/ap/rok a 0,04 kg PM10/ap/rok (viz ta-
bulka 4.51). Při použití sušení hnoje se emise sníží na rozmezí 0,017–0,040 kg amoniaku/ap/rok
a na 0,023–0,040 kgPM10/ap/rok. Emise zápachu jsou odhadovány v rozmezí 0,102–0,350 oue/s/ks
[63,67].

V Německu byly požadavky na pracovní sílu odhadovány na 0,085–0,120 hodin/ap/rok na zá-
kladě systému ustájení s prostorem pro 30 000 kusů drůbeže.

Spotřeba energie se považuje za úměrnou k množství odklizeného trusu [434]. V Německu
se uváděné energetické požadavky pohybují v rozmezí 1,1 kWh/ap/rok až 1,8 kWh/ap/rok pro
odkliz dvakrát týdně; dodatečná spotřeba pro větraný trusný pás je v rozmezí od 0,6 kWh/ap/rok
do 1,3 kWh/ap/rok. Spotřeba energie na osvětlení je uváděna 0,52 kWh/ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém se používá pouze v produkci konzum-
ních vajec.

Ekonomika Investiční požadavky se v Nizozemsku pohybují od 16–20 EUR/ap do přibližně
31,00 EUR/ap v Německu pro systém ustájení s prostorem pro 5 000–10 000 kusů drůbeže.
Odpovídající roční investiční náklady byly stanoveny na 2,4–3,0 EUR/ap/rok pro Nizozemsko
a 3,6 EUR/ap/rok pro Německo. Průměrné dodatečné náklady na nové zařízení hlášené Nizo-
zemskem se rovnají 7,9 EUR/ap/rok, pohybují se od 5,5 EUR/ap/rok do 9,5 EUR/ap/rok. Roční
provozní náklady byly v Nizozemsku odhadnuty na 0,1 EUR/ap.

Motivace pro implementaci Národní nebo místní plány zákazu klecí (Nizozemsko, Německo)
jsou motivací pro implementaci. Welfare zvířat se zlepšilo ve srovnání s konvenčními klecemi
a standardními obohacenými klecemi.

Příklady provozů Protože konvenční obohacené klece nejsou v Nizozemsku a Německu povo-
leny, používá se ustájení malých skupin v obohacených klecích.

Referenční literatura [63, 67, 434]

4.6.2 Techniky pro bezklecové systémy ustájení nosnic

Bezklecové systémy pro produkci vajec vyžadují odlišný režim řízení, a proto je potřeba je posu-
zovat rozdílně od klecových systémů ustájení. Právní požadavky stanovené uvnitř Směrnice Rady
1999/74/ES o welfare nosnic a přijetí tržních systémů, které jsou považovány za šetrné ke zvířatům
mají motivovat k rozšíření těchto systémů. Shrnutí výsledků měřených emisí je uvedeno v tabulce
4.55 a tabulce 4.56.
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Tabulka 4.55:Přehled příslušných hlášených dosažených emisí v bezklecových systémech založených na hlu-
boké podestýlce pro nosnice

Popis NH3 CH4 N2O PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Kapitola 4.6.2.1.1 Systém nucené ventilace a občasné odstranění trusu (v případě hluboké pode-
stýlky s trusným kanálem)
Hluboká podestýlka
nebo částečná pode-
stýlka s hlubokým
trusným kanálem

0,3 NI NI NI NI [508]

Hluboká podestýlka
s trusným kanálem

0,315 7 (1) NI 0,006 (2) 0,12 (1) 0,143 (1) (3) [64]

Hluboká podestýlka
s trusným kanálem
a verandou

0,315 7 (4) NI NI 0,12 (1) 0,143 (1) (3) [65]

Hluboká podestýlka
s trusným kanálem,
verandou a volným
výběhem

0,347 (1) NI NI 0,12 (1) 0,143 (1) (3) [66,
474]

Hluboká podestýlka
s trusným kanálem,
odstraňování hnoje
jednou nebo dvakrát
ročně, volný výběh

0,158
(0,071–
0,248)
(5)

NI NI NI NI [635]

Hluboká podestýlka
s hlubokým trusným
kanálem

0,290 (4) 0,078 (4) NI 0,020 (4) NI [85]

Kapitola 4.6.2.1.2 Trusný pás nebo shrnovač (v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem)
Hluboká podestýlka
s trusným kanálem,
s trusnými pásy bez
sušení trusu (odkliz
dvakrát týdně)

0,052–0,068
(5)

NI NI 0,084 (4) 0,34–0,61 (4) [70]

Kapitola 4.6.2.1.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí trubek (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)
Hluboká podestýlka
s nuceným sušením
trusu

0,125 (1) NI NI NI NI [638]

Kapitola 4.6.2.1.4Nucené sušení trusu vzduchempomocí perforované podlahy (v případě hluboké
podestýlky s trusným kanálem)
Hluboká podestýlka
s perforovanou pod-
lahou a nuceným
sušením

0,110 (5) NI NI NI NI [638]

(1) Odvozeno z měření. (2) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(3) Hodnoty byly vypočteny z emise 42 ouE/s na LU a průměrnou hmotnost pro nosnice 1,7 kg.
(4) Analogický závěr. (5) Naměřené hodnoty.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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Tabulka 4.56: Přehled hlášených dosažených emisí v bezklecových voliérových systémech pro nosnice

Popis NH3 CH4 N2O PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Kapitola 4.6.2.2.1 Trusné pásy (v případě voliér)
Nevětrané pásy
Voliéry, hřadová kon-
strukce, trusné pásy,
jedno odstranění
týdně

0,250 (1) 0,200 (1) 0,180 (1) 0,1 (1) NI [82,
373]

Voliéry s podestýl-
kou, veranda a volný
výběh

0,08 (2) 0,078 (3) NI 0,02 (3) NI [86]

Voliéry, jedno odstra-
nění týdně

0,091 (2) NI 0,002 (4) 0,15 (2) 0,102 (2) (5) [65]

Voliéry, dvě odstra-
nění týdně

0,056 (2) NI NI NI NI [60,
474]

Voliéry, veranda,
jedno odstranění
týdně

0,091 (3) NI 0,002 (4) 0,15 (2) 0,102 (2) (5) [474]

Voliéry, veranda, dvě
odstranění týdně

0,056 (3) NI NI NI NI [61,
474]

Voliéry, veranda
a volný výběh, jedno
odstranění týdně

0,100 (3) NI 0,002 (4) 0,15 (2) 0,102 (2) (5) [62,
474]

Voliéry, veranda, vý-
běh, dvě odstranění
týdně

0,061 6 (3) NI NI NI NI [474]

Větrané pásy
Voliéry, jedno odstra-
nění týdně

0,046 (2) NI NI NI NI [474]

Voliéry, veranda,
jedno odstranění
týdně

0,046 (2) NI NI NI NI [474]

Voliéry, veranda, vý-
běh, jedno odstranění
týdně

0,050 6 (3) NI NI NI NI [474]

Voliéry, hřadová
konstrukce, ventilace
0,7m3/h, jedno
odstranění týdně
(30–35 % roštová
podlaha)

0,019-
0,025
(4)

NI NI 0,065 (3) 0,34 (3) [71]

Voliéry, hřadová
konstrukce, ventilace
0,7m3/h, jedno
odstranění týdně
(55–60 % roštová
podlaha)

0,037
(0,035 6–
0,037 1)

(4)

NI NI 0,065 (3) 0,34 (2) [72]
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Popis NH3 CH4 N2O PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Voliéry, hřadová
konstrukce, ventilace
0,2m3/h, dvě odstra-
nění týdně (50 %
roštová podlaha)

0,055 (2) NI NI 0,065 (3) 0,34 (2) [73]

(1) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(2) Odvozeno z měření.
(3) Hodnoty odvozeny znaleckým odhadem založeným na analogických závěrech.
(4) Naměřené hodnoty.
(5) Hodnoty byly vypočteny z emise 30 ouE/s na LU a průměrnou hmotnost pro nosnice 1,7 kg.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

4.6.2.1 Hluboká podestýlka nebo podlahový systém

4.6.2.1.1 Systém nucené ventilace a občasného odstraňování hnoje (v případě hluboké
podestýlky s trusným kanálem)

Popis Alespoň třetina plochy podlahy je pokryta podestýlkou (např. písek, dřevěné hobliny,
sláma). Zbytek podlahové plochy je uspořádán jako jímka (kanál) zakrytá rošty pro shromažďo-
vání trusu v průběhu snáškového období. Systém hluboké podestýlky je kombinován s občasným
odstraňováním hnoje, např. na konci cyklu (pásy a shrnovače nejsou používány). Hnůj je odstraněn
ze shrnovacího prostoru pomocí mobilního zařízení. Snášková hnízda, krmítka a přívod vody jsou
umístěny nad roštovou plochou, aby se podestýlka udržela suchá (viz obrázek 4.10). Systém ustájení
může být kombinován s verandou a/nebo systémem volného výběhu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku lze snížit zajištěním minimálního
obsahu sušiny kolem 50–60 %. Toho je dosaženo vhodným systémem nucené ventilace (např.
ventilátory a odsávání vzduchu mohou být umístěny na úrovni podlahy), tak aby byl současně
vytvářen suchý trus pod rošty.

Mezisložkové efekty Emise amoniaku související s touto technikou jsou obecně vyšší, než ty
související s jinými bezklecovými systémy. Ve srovnání s klecovými systémy je více požadavků
na jejich správu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hlášené emise amoniaku se pohybují
v rozmezí od 0,071 kg do 0,315 kg NH3/ap/rok a do 0,347 kg/ap/rok v případě, že jsou k dispozici
systémy s volným výběhem (viz tabulka 4.55). V případě systému s volným výběhem se odhaduje
zvýšení emisí NH3 asi o 10 %.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Dodatečné vybavení stávajícího klecového systému
nemusí být použitelné z důvodu nadměrných nákladů.

Ekonomika Hlášené informace o nákladech spojených s realizací systémuustájení na hluboké po-
destýlce s hlubokým trusným kanálem a částečně podestlanou podlahou je uvedeno v tabulce 4.58.
Údaje o požadovaných zdrojích jsou uvedeny v tabulce 4.59.
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Motivace pro implementaci Tato technika je šetrnější ke zvířatům ve srovnání s obohacenými
klecemi.

Příklady provozů V systému obvykle používaném ve Francii je trus po celou dobu skladován
pod roštovou podlahou a na konci cyklu je odstraněn [624].

Referenční literatura [43, 624]

4.6.2.1.2 Trusný pás nebo shrnovač (v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem)

Popis Podlaha budovy je částečně pokryta podestýlkou, jako je písek, dřevěné hobliny nebo
sláma, využívanou k hrabání a popelení. Podestlaná podlaha zabírá třetinu až dvě třetiny celkové
plochy. Zbytek se skládá z roštové podlahy, jejíž plocha je maximálně dvě třetiny dostupného
prostoru, jak vyžaduje Směrnice Rady 1999/74/ES. Rozdíl ve výšce mezi podestýlkou a roštovou
podlahou je maximálně 50 cm. Každý oddíl (úroveň) může mít svůj vlastní systém řízeného klima
[70]. Hřady, snášková hnízda, krmítka a napáječky jsou umístěny nad trusným kanálem, aby se
podestýlka udržovala v suchu.

Pod rošty je hluboký trusný kanál pro trus s hloubkou 80–90 cm [508], který může být vybaven
shrnovači nebo pásy, s provzdušňováním nebo bez. Odstraňování shrnovačem je periodické; odstra-
ňování pomocí pásů je častější. Pokud jsou pásy větrány, odstraňování trusu může být jednou týdně;
jinak se provádí dvakrát týdně. Podestýlka je rozprostřena na plnou plochu začátkem snáškového
cyklu a na jeho konci je vyhrnuta mobilními prostředky. Schematické znázornění systému hluboké
podestýlky s trusným kanálem a částečně roštovou podlahou je znázorněno na obrázku 4.10 [64].

Obrázek 4.10: Schématické znázornění systému s hlubokou podestýlkou a trusným kanálem pro nosnice

Obecně je hustota osazení v těchto systémech ustájení až 9 ks/m2 podlahové plochy. Uvnitř nebo
vně haly lze přidat další části pro lepší pohodlí zvířat, jako jsou verandy a systém volného výběhu
(viz kapitola 2.2.1.2.3). Schematické znázornění systému je na obrázku 4.11 [64].
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Obrázek 4.11: Schématické znázornění systému hluboké podestýlky s trusným kanálem, verandou a systé-
mem pro volný výběh nosnic

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují častým odstraňováním trusu
pásy, zejména v kombinaci se sušením trusu na pásu nucenou ventilací, čímž se dosahuje vysokého
obsahu sušiny v horní části podestýlky.

Při používání verand nebyly hlášeny žádné rozdíly v emisích. Tam, kde jsou k dispozici systémy
s volným výběhem, se očekává, že emise amoniaku budou asi o 10 % vyšší než emise produkované
uvnitř.

Mezisložkové efekty Protože je trus získáván s obsahem sušiny až 80 %, může se v hale vytvořit
mnoho prachu z důvodu volného pohybu slepic. Použití trusných pásů pro odstraňování a nucené
ventilace pro sušení trusu je spojeno se spotřebou energie pro produkci elektřiny a tím související
nepřímé emise.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pro slepice tento systémnabízí téměř úplnou
příležitost k projevu přirozeného chování. Interiér haly lze uspořádat tak, aby nabízel různé funkční
oblasti. Díky tomu je tento systém šetrnější ke slepicím než klece. Rovněž z technického hlediska lze
dosáhnout rovnoměrnější ventilace a osvětlení haly snadněji než v klecovém ustájení a sledování
slepic je také jednodušší. Emise amoniaku se pohybují od 0,052 kg do 0,320 kg NH3/ap/rok
a o 0,352 kg/ap/rok, pokud jsou k dispozici systémy s volnýmvýběhem (viz tabulka 4.55). V případě
systému s volným výběhem se odhaduje zvýšení emisí NH3 asi o 10 %.

Ve Velké Británii byly emise metanu odhadovány na 0,078 kg/ap/rok. V Německu se emise
oxidu dusného odhadují na 0,006 kg N2O/ap/rok pro systém hluboké podestýlky bez trusného pásu
nebo shrnovače. Emise zápachu byly měřeny od 0,34 oue/s/ks až 0,61 oue/s/ks [70]. Emise frakcí
prachu PM10 vznikajícího v pásových systémech se mohou pohybovat od 0,020 kg do 0,084 kg
a do 0,240 kg na ap/rok.

Vlastnosti krmení a napájení, jakož i ap, jsou v souladu s Článkem 4 Směrnice Rady
1999/74/ES. Míry ventilace se liší v závislosti na ročním období: v chladném období se užívá rych-
lost od 0,5m3/ks/rok do 2,8m3/ks/rok, zatímco v teplém období může být zapotřebí 3,5m3/ks/rok
až 6,9m3/ks/rok. Některé příklady míry ventilace používaných v Německu a Nizozemsku jsou
uvedeny v tabulce 4.57.

Tabulka 4.57: Míry ventilace používaných v systémech ustájení nosnic na hluboké podestýlce

Používané míry ventilace (m3/h/ap)
Německo Nizozemsko

Chladné období 0,5–0,8 1,5–2,8
Teplé období 3,1–6,9 3,5–4,4
Zdroj: [63–65, 70]
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Pokud je použita přirozená ventilace, je příkon energie relativně nízký; nicméně za klimatických
podmínek většiny oblastí v Evropské unii není přirozená ventilace použitelná.

V Německu je spotřeba energie na osvětlení 0,52 kWh/ap/rok a 2,2 kWh/ap/rok pro ven-
tilaci, pokud se používají nevětrané pásy. V případě větraných pásů se spotřeba energie uvádí
3,18 kWh/ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Změna z klecového systému na podlahový by vyža-
dovalo úplné předělání systému. Šířka stávající haly je nejvíce omezujícím faktorem pro dovybavení
stávajících konstrukcí. Ve stávajících halách umístění trusného pásu nebo shrnovače v trusné jámě
pod roštovou podlahu není vždy možné a vyžaduje dodatečné náklady.

Ekonomika Požadovaná základní investice se pohybuje v rozmezí 20,40 až 37,00 EUR/ap. Pokud
se přidají verandy nebo volné výběhy, investice se zvýší na 44,40 EUR/ap. Hlášené informace
o nákladech spojených s realizací systému ustájení na hluboké podestýlce s trusným kanálem jsou
uvedeny v tabulce 4.58. Údaje o potřebných zdrojích jsou uvedeny v tabulce 4.59.

Tabulka 4.58: Údaje o nákladech spojené s různými systémy hluboké podestýlky s trusným kanálem

Systém uspořádání
Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
náklady Zdroj

(EUR/ap) (EUR/ap/rok)

Se shrnovačem 37 3,90 3,20 7,10 [64]
S trusným pásem
a verandou

38–59 (1) 4,70 3,70 8,40 [65]

Bez trusného pásu
nebo shrnovače, s ve-
randou a volným vý-
během

44,40 3,90 NI NI [66]

Bez větraného trus-
ného pásu

20,40
(18,90–21,90)

3,05
(2,85–3,30)

0,05 3,10 [70]

(1) Hodnoty v rozsahu pro ustajovací kapacity od 3 000 do 9 000 ap.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Tabulka 4.59: Potřebné zdroje spojené s různými systémy hluboké podestýlky s trusným kanálem

Systém uspořádání
Práce Podestýlka

Zdroj
(h/ap/rok) (kg/ap/rok)

Bez verandy nebo volného výběhu 0,21 0,29 [64]
S verandou 0,19–0,26 0,50 [65]
S verandou a volným výběhem 0,24–0,41 0,50 [66]

Motivace pro implementaci Šíření alternativních systémů bylo podpořeno právními předpisy
o welfare nosnic a některými změnami na trhu, pokud jde o spotřebu vajec ze systémů šetrných pro
zvířata.
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Přínosy mimo životní prostředí jsou dosažitelné; systém ustájení je šetrný ke zvířatům díky
většímu poskytovanému prostoru ( ve srovnání s obohacenými klecemi) a dalším vlastnostem, jako
jsou hřady, oddělené funkční oblasti, plochy pro hrabání, popeliště a venkovní výběhy či verandy.

Příklady provozů VNizozemsku bylo tímto systémem chováno v roce 2009 přibližně 5%nosnic.
V Německu je tento systém rozšířený.

Referenční literatura [39, 44, 63, 64, 65, 66, 70, 85, 506, 508]

4.6.2.1.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí trubek (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)

Popis Systém hluboké podestýlky s nuceným sušením trusu vzduchem je založen na předchozím
systému, ale jsou zde sníženy emise amoniaku použitím nucené ventilace, jak je znázorněno
na obrázku 4.12 [44]. Nucená ventilace se provádí pomocí trubek, které foukají vzduch rychlostí
1,2m3/h/ks při teplotě 17–20 °C (kuřata a nosnice mají rozdílné požadavky) na trus uložený pod
rošty nebo na trus odstraňovaný (provzdušňovanými) pásy [467].

Obrázek 4.12: Systém hluboké podestýlky s nuceným sušením trubkami pod roštovou podlahou

Dosažené přínosy pro životní prostředí Použití nucené ventilace a rychlého sušení trusu sníží
emise amoniaku. Časté odstraňování pomocí (provzdušněných) trusných pásů může poskytnout
ještě nižší úrovně emisí. Lze očekávat snížení úrovně zápachu.

Mezisložkové efekty Příkon energie v tomto systému je vysoký, protože musí být nainstalován
topný systém, aby se dosáhlo potřebné teploty v trubkách (20 °C). K udržení proudění vzduchu je
také zapotřebí další energie. Vzduch je nasáván vstupy do bočních stěn a otevřenou hřebenovou
konstrukcí ve střeše. Provzdušňování může vyvolat nitrifikační reakce, jejichž výsledkem se mohou
zvýšit emise N2O. Obecně se v důsledku sušení trusu očekávají vyšší emise prachu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Správa tohoto systému je v zásadě stejná
jako u referenčního provedení s hlubokou podestýlkou. Emise amoniaku 0,125 kg/ap/rok jsou
s tímto systémem spojeny v Nizozemsku [640]. Související snížení amoniaku je 60 % ve srovnání
se systémem hluboké podestýlky (0,315 kg NH3/ap/rok).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze použít pouze pro ustájení nosnic s do-
statečným prostorem pod rošty. Trusný kanál má tradičně hloubku 80 cm, ale při použití tohoto
systému je nutné přidat dalších 70 cm. Ze zkušeností zemědělců, kteří již tento systém používají,
vyplývá, že tento typ systému vyžaduje jen velmi malou úpravu oproti tradičnímu provedení.
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Ekonomika Celkové náklady na zavedení tohoto systému v Belgii (Vlámsko) jsou 32 EUR/ap
(bez DPH), což odpovídá dodatečným nákladům 3,15 EUR/ap ve srovnání s konvenčním sys-
témem s hlubokými kanály (o 11 % vyšší). Dodatečné energetické požadavky na ventilaci činí
0,17 EUR/ap/rok [265].

Příklady provozů V Nizozemsku je v tomto typu systému umístěno přibližně 1 129 000 ks, což
jsou asi 3 % z celkové populace nizozemských nosnic [468]. V Belgii (Vlámsko) bylo postaveno
od roku 2004 deset takových systémů (včetně farem nad a pod prahem kapacity stanoveným
v Příloze I, Směrnice 2010/75/EU).

Referenční literatura [41, 44, 265, 467, 468, 506, 640]

4.6.2.1.4 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí perforované podlahy (v případě hluboké
podestýlky s trusným kanálem)

Popis Perforovaná podlaha je umístěna v trusném kanále pod částečně zvýšenou roštovou pod-
lahou, což umožňuje nucené foukání vzduchu zespodu, aby se trus na povrchu vysušil (obrá-
zek 4.13 [44]).

Hala je jednoduchá tradiční budova. Plná plocha tvoří 30 % a roštová podlaha 70 % z celkové
plochy. Plocha hnízd je součástí roštové podlahové plochy. Perforovaná podlaha (vzduchový kanál)
je umístěna nejméně 10 cm ode dna kanálu (provzdušňovací prostor). Trusný kanál, který je k dis-
pozici pod roštovou plochou, musí být dostatečně velký, aby mohl skladovat a sušit trus vytvořený
během celé produkční doby, takže celková dostupná výška mezi rošty a perforovanou podlahou by
měla být nejméně 80 cm. Perforovaná podlaha musí být schopna nést hmotnost 400 kg/m2 (včetně
hmotnosti suchého trusu). Tato falešná podlaha by měla být rovnoměrně perforována a celková
plocha vzduchových otvorů by měla být alespoň 20 % povrchu.

Obrázek 4.13: Systém hluboké podestýlky s perforovanou podlahou a nuceným sušením trusu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku jsou snižovány vlivem sušení trusu.

Mezisložkové efekty Vyšší energetické vstupy jsou nutné kvůli nucené ventilaci. Provzdušňování
trusu může vyvolat nitrifikační reakce, které mohou způsobit zvýšení emisí N2O. Obecně se
v důsledku sušení trusu očekávají vyšší emise prachu.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Trus od nosnic propadává skrze rošty
na perforovanou podlahu. Na začátku snáškového období se na povrchu perforované podlahy
rozprostře 4 cm silná vrstva z dřevěných hoblin nebo pilin. Vzduch z haly je foukán zespodu
pomocí malých otvorů v perforované podlaze pod trusem. K řádnému vysušení trusu musí být
namontovány nejméně dva ventilátory s minimálním výkonem kolem 7m3 vzduchu za hodinu
a schopností překonat vysokotlaký odpor (minimálně 90Pa). Pro ventilační jednotky jsou k dispozici
různé možnosti umístění (viz kapitola 4.6.5.4).

Trus zůstává na perforované podlaze po dobu asi 50 týdnů (období snášky) a poté je vyjmut
z haly. Trus je neustále sušen nepřetržitým proudem vzduchu. Obsah sušiny v trusu je asi 75 %.

Podestýlka se nastýlá na začátku odchovu a ještě dvakrát během období chovu, aby se dosáhlo
hustoty pokrytí podlahy dřevěnými hoblinami 0,7 kg/m2. Funkční oblasti jsou nad trusnou plochou.
Hlášené hodnoty emisí amoniaku jsou 0,110 kg/ap/rok. Zařízení pro napájení musí být instalována
nad rošty, díky dobrému provedení trubek je zabráněno ztrátám vody.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro nové haly, ale mohla
by být také instalována ve stávajících halách, ale s dodatečnými náklady.

Ekonomika Požadovaná investice je 1,20 EUR/ap a roční náklady jsou 0,18 EUR/ks (viz také
kapitola 4.6.5.4).

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklady provozů V Nizozemsku je touto technikou vybudováno asi 276 000 ap pro drůbež, což
představuje 1 % celkových dostupných ap v Nizozemsku [468].

Referenční literatura [44, 108, 111, 468, 506, 545]

4.6.2.2 Trusné pásy (v případě voliéry)

4.6.2.2.1 Trusné pásy (v případě voliéry), bez nebo s verandou a systémem volného výběhu

Popis Hala je rozdělena na různé funkční oblasti pro krmení a napájení, snášení vajec, hra-
bání a odpočinek. Hnízda pro snášení vajec mohou být součástí nebo mimo zařízení (viz kapi-
tola 2.2.1.2.2). Funkční oblasti jsou uspořádány nad trusnou plochou. Vnitřní dostupná plocha,
je zvětšená pomocí zvýšených roštových podlah v kombinaci s úrovněmi, což umožňuje zvýšit
hustotu obsazení až na 18 ks/m2 podlahové plochy. Na roštové podlaze jsou poskládány minimálně
dvě úrovně. Pokrytí rošty se může pohybovat v rozmezí 30–35 % až 55–60 % celkové dostupné
plochy. Zbytek podlahy je normálně podestlán (např. slámou nebo dřevěnými hoblinami).

Trusné pásy shromažďují a odstraňují trus pod roštovými podlahami. Pásy mohou být vybaveny
plastovými trubkami, kterými je nuceně foukán vzduch za účelem sušení trusu (0,2m3/h na ks,
při minimální teplotě 18 °C nebo 0,7m3/h na ks při minimální teplotě 17 °C). Trus se obvykle
odstraňuje nejméně dvakrát týdně u nevětraných pásů a jednou týdně, když se na větraných
pásech provádí předsušení. Odstranění podestýlky, která není přepravována pásy, se provádí každé
3 měsíce [82] nebo na konci cyklu.

Systém ustájení lze kombinovat s verandou a volnými výběhy. Schématické znázornění systému
je na obrázku 4.14 [60].
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Obrázek 4.14: Schématické znázornění podestlané voliéry pro nosnice

V hale jsou umístěny prvky typické pro voliérové systémy; nosnice mohou využívat celý dostupný
prostor. Jsou hlášeny varianty se souvislou plnou podlahou nebo částečně roštovou podlahou.
V prvním případě jsou voliéry položeny na souvislé plné podlaze, v druhém případě jsou voliéry
umístěny na roštové podlaze v různých kombinacích, jak je znázorněno na obrázku 4.15 [78].
Rozšíření roštové podlahy ve vztahu k celkové dostupné ploše je také variabilní. V případě částečně
roštové podlahy jsou pod podlahou umístěny trusné pásy, kde může být hnůj sušen nuceným
vzduchem pomocí trubek umístěných nad nebo podél pásů. Varianta s plnou podlahou je vybavena
trusnými pásy pod trusnou plochou. Oblast na hrabání je čištěna mobilními prostředky.

Pokud jsou trusné pásy vybaveny nuceným vzduchovým sušením (0,2m3/h/ks při 20 °C, s od-
straňováním jednou týdně) uvádí se minimální obsah sušiny 55 %. Nosnice jsou chovány při
různých hustotách, od 0,030m3 do 0,062m3 na kus.

Obrázek 4.15: Kombinace roštových podlah ve voliérách
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Časté odstraňování amožnost rychlého předsušení trusu
větranými pásy umožňují snížení emisí amoniaku. Emise zápachu jsou také sníženy v důsledku
předsušení hnoje a/nebo častého odstraňování trusu.

Voliérové systémy s trusnými pásy pro častý sběr a odstraňování trusu do uzavřeného skladu
snižují emise amoniaku o 70–85 % u nevětraných trusných pásů a o 80–95 % u větraných trusných
pásů ve srovnání se systémy s hlubokou podestýlkou [508].

Mezisložkové efekty Pokud není přístup k podestýlce omezen, je v důsledku přítomnosti materi-
álu podestýlky a zvýšené aktivity zvířat uvolňováno více prachu ve srovnání s klecovými systémy.
Je-li systém konstruován tak, že nosnice mají přístup k podestýlce pouze prostřednictvím nejnižší
úrovně voliéry, uvolňuje se méně prachu. Kromě toho se díky sušení trusu očekávají vyšší emise
prachu.

Pro provoz a větrání trusných pásů je zapotřebí dodatečná spotřeba elektrické energie, která je
spojena s nepřímými emisemi.

Ve srovnání s klecovými systémy existuje více požadavků na jejich správu. Denně by se měly
provádět tyto operace: kontrola zvířat a podestýlky; sběr vajec, která byla snesena mimo hnízda;
a zajištění přístupu k volnému výběhu během dne. Kromě toho je třeba dodržovat pravidelnou
údržbu systému volného výběhu a následné zajištění parazitologických opatření.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V závislosti na výrobě a na tom, zda je
trus odstraněn jednou nebo dvakrát týdně, jsou emise amoniaku při použití větraných trusných
pásů v rozmezí 0,019 kg/ap/rok a 0,055 kg/ap/rok. Emise z nevětraných pásů byly měřeny mezi
0,060 kg/ap/rok a 0,290 kg/ap/rok (úplné shrnutí poskytnutých údajů o emisích viz tabulka 4.56).

Emise oxidu dusného byly v Německu odhadovány na asi 0,002 kg N2O/ap/rok. Emise PM10

jsou v rozmezí od 0,065 kg/ap/rok do 0,150 kg/ap/rok. V Nizozemsku se emise zápachu odhadují
na 0,34 oue/ap/rok.

VRakousku byly vypočteny údaje o emisích pro voliérový systém, který pracuje s trusnými pásy
a odstraňuje trus jednou týdně, ručně odstraňuje podestýlku každé 3 měsíce a skladuje trus v uza-
vřené stodole až do další přepravy. Výsledky výpočtu ukazují emise amoniaku na 0,25 kg/ap/rok,
emise metanu na 0,2 kg/ap/rok, emise oxidu dusného na 0,18 kg N2O/ap/rok a emise prachu
na 0,1 kg PM10/ap/rok [82, 373]. Ve Velké Británii se emise odhadují následovně: amoniak
0,08 kg/ap/rok; metan 0,078 kg/ap/rok; PM10 0,02 kg/ap/rok.

Podle informací z Německa je voliérový systém navržený tak, aby umožňoval nosnicím přístup
k podestýlce pouze prostřednictvím nejnižší úrovně voliéry, čímž má nižší emise prachu (emise
PM10 se snižují z 0,150 kg/ap/rok na 0,039 kg/ap/rok) [474].

Spotřeba elektřiny se pohybuje kolem 0,52 kWh/ap/rok pro osvětlení a 2,1 kWh/ap/rok pro
provoz systému. Dodatečná spotřeba pro větrání trusných pásů je kolem 1,6 kWh/ap/rok [60].
Optimální míry ventilace uváděné pro voliérové systémy vybavené trusnými pásy jsou uvedeny
v tabulce 4.60.

Tabulka 4.60: Hlášené míry ventilace pro voliérové systémy pro nosnice vybavené trusnými pásy

Míra ventilace (m3/h/ap)
Německo Nizozemsko

Chladné období 0,50–0,80 1,90–2,26
Teplé období 3,10–6,90 2,80–3,46
Zdroj: [60–62, 71–73]
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Uváděné míry ventilace pro nucené sušení vzduchem jsou 0,2m3/h/ks při minimální teplotě 18 °C
a pokrytí rošty 45–55 %, nebo 0,7m3/h/ks při minimální teplotě 17 °C a pokrytí rošty 30 % až
35 % [72, 73].

V případě voliérových systémů vybavených volným výběhem se odhaduje zvýšení emisí NH3

asi o 10 %; nicméně obecně však nejsou uvedeny žádné významné rozdíly pro emise amoniaku
pro různá provedení [571].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pro použití systémů v malých nebo velkých farmách
neexistují žádná omezení. Dodatečné vybavení voliér ve stávajících halách závisí většinou na jejich
šířce.

Ekonomika Nákladová efektivita této techniky je uvedena jako 1 až 5 EUR za snížení NH3-N
o kg pro nevětrané trusné pásy a 1 až 7 EUR za snížení NH3-N o kg pro větrané trusné pásy [508].

Investiční náklady spojené s instalací voliérového systému a podroštového větraného trusného
pásu uvádějí z Nizozemska mezi 12,6–16,5 EUR/ap; roční dodatečné investiční náklady se po-
hybují v rozmezí 1,9–2,5 EUR/ap/rok a roční dodatečné provozní náklady 0,11–0,2 EUR/ap/rok,
což vede k celkovým ročním dodatečným nákladům mezi 2,33–2,36 EUR/ap [71–73]. Investiční
náklady na výstavbu haly určené pro voliérový systém (30 000 nosnic, 18m2/ks) jsou vypočteny
na 10,75 EUR/ap (bez všech struktur v rámci ustájení, krmných sil, skladů vajec) [589].

Souhrn údajů o nákladech poskytnutých Německem, které se týkají různých uspořádání volié-
rových systémů vybavených nevětranými trusnými pásy, je uveden v tabulce 4.61.

Tabulka 4.61: Souhrn údajů o nákladech v Německu pro různé uspořádání voliérových systémů pro nosnice

Systém uspořádání
Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
náklady Zdroj

(EUR/ap) (EUR/ap/rok)

Nevětraný pás, odkliz 1–2× týdně 31 3,6 2,8 6,4 [60]
Nevětraný pás, s verandou,
odkliz 1–2× týdně

31 3,6 2,9 6,5 [61]

Nevětraný pás, s verandou a volným
výběhem, odkliz 1–2× týdně

28–38 4,4 4,0 8,4 [62]

Požadavek na pracovní sílu spojenou s implementací voliérových systémů je uváděn v rozmezí
0,16 až 0,19 h/ap/rok. Spotřeba energie se udává 0,52 kWh/ap/rok pro osvětlení, 2,1 kWh/ap/rok
pro použití nevětraných pásů a 3,7 kWh/ap/rok pro větrané pásy.

Množství podestýlkovéhomateriálu použitého s nevětranými pásy a jednímnebo dvěmaodklizy
trusu týdně je mezi 0,075 kg/ap/rok a 0,16 kg/ap/rok; hodnoty se zvyšují v případě uspořádání,
která zahrnují verandu (0,26 kg/ap/rok) nebo verandu a volný výběh (0,29 kg/ap/rok).

Motivace pro implementaci Voliérové haly představují alternativní systém ustájení po zákazu
konvenčních klecí. Systém umožňuje přiměřené ztráty vajec a vysokou hustotu osazení. Voliéry
jsou přívětivější ke zvířatům než obohacené klece, díky čemuž mohou nosnice snáze projevovat
své přirozené chování, a to díky většímu prostoru poskytnutému na jednu nosnici a zlepšeným
výhodám jako hřady, funkční oblasti, hrabací plochy, popeliště a podněty vnějšího prostředí.

Příklady provozů V Nizozemsku bylo v roce 2008 přibližně 15 % farem vybaveno systémy
tohoto typu. Tímto typem systému je vybaveno v Belgii (Vlámsko) okolo 50-ti farem.

Referenční literatura [60, 61, 62, 71, 72, 73, 82, 86, 373, 467, 474, 508, 571, 589]
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4.6.2.2.2 Podlahové sušení trusu (v případě voliéry)

Popis Voliéry jsou konstruovány s hlubokou podestýlkou pod roštovou podlahou. V trusném
kanálu se provádí sušení trusu a trus je skladován během snáškového období, které obvykle trvá
13–15 měsíců. Systém se liší od tradičních hal tím, že má hloubku trusného kanálu nejméně 70 cm
(viz obrázek 4.16). Ventilačním otvorem v trusném kanálu cirkuluje zahřátý vzduch pro sušení
trusu. Sušení vytváří na povrchu trusu krustu, která snižuje rozklad moči na amoniak a amonný
kation.

Obrázek 4.16: Schématické znázornění podlahového systému sušení trusu ve voliéře s hlubokým trusným
kanálem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je dosaženo snížené odpařování amoniaku a pachových
složek, což má za následek lepší kvalitu vnitřního vzduchu. Výsledkem je vyšší obsah dusíku
v trusu. Zvýšení obsahu dusíku v trusu umožňuje jeho použití jako náhražky minerálních hnojiv.

Mezisložkové efekty K zahřívání a vhánění vzduchu na povrch kanálu je zapotřebí dodatečná
energie.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Při sušení trusu se obsah jeho sušiny zvy-
šuje z typických 40 % (bez sušení) na přibližně 80 %. Spotřeba energie související se sušením trusu
se uvádí 130 kWh na „zvířecí jednotku“ (jedna dánská „zvířecí jednotka“ je definována jako hos-
podářské zvíře, které vyprodukuje hnůj s obsahem 100 kg N), což odpovídá přibližně 0,65 kWh/ks
(předpokládaný ekvivalent je 200 nosnic na jednu dánskou zvířecí jednotku). Požadovaná spotřeba
energie je také uváděna z Dánska jako 0,78 kWh/ap/rok.

Vyhřívaná ventilace je nutná pouze tehdy, pokud teplota v hale klesne pod 20 °C. Nejlepších
výsledků se dosáhne průtokem 1,2m3 vzduchu na zvířecí jednotku za hodinu, což umožní snížení
emisí amoniaku o 60 % ve srovnání s podobným systémem bez podlahového sušení trusu.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém je obvykle implementován do nových kon-
strukcí. Sušení trusu lze umístit do stávajících hal, ale prohloubení trusných kanálů je nezbytnou
podmínkou pro tuto techniku.
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Ekonomika Akumulované dodatečné náklady na sušení trusu se odhadují přibližně na 2 % nebo
1,5 % celkových ročních nákladů na chov každé nosnice, v závislosti na tom, zda je hodnota
uchovaného dusíku vynechána nebo zahrnuta do výpočtu. Hlášené údaje o nákladech z Dánska
naznačují dodatečné investiční náklady ve výši 0,40 EUR/ks/rok, s nezahrnutím výhod ušetře-
ného dusíku (méně minerálních hnojiv), což odpovídá snížení o 3,9 EUR/kg N. Roční náklady,
včetně výhod ušetřeného dusíku, jsou vykazovány ve výši 0,23 EUR/ks/rok, což odpovídá snížení
2,13 EUR/kg N [58].

Motivace pro implementaci Jednou z motivací je zlepšení vnitřního prostředí díky snížení
amoniaku a zápachu v důsledku sušení trusu pod rošty, což má za následek zlepšení welfare
zvířat. Suchý trus je snazší pro manipulaci a odstranění. Zvýšená hodnota hnojiva je další motivací
v důsledku vyššího obsahu dusíku.

Příklady provozů V Nizozemsku a Německu se používají různá uspořádání techniky pro sušení
trusu.

Referenční literatura [58, 59]

4.6.2.3 Nucené sušení podestýlky vnitřním vzduchem (v případě plné podlahy s hlubokou
podestýlkou)

Popis Systém s hlubokou podestýlkou bez trusného kanálu je vybaven různými ventilačními
systémy používanými k sušení podestýlky. Tyto systémy se také používají v systémech ustájení pro
brojlery (viz kapitola 4.6.4.2.1).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Ekonomika Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.4.2.1.

4.6.3 Techniky pro systémy ustájení kuřic

Podle Článku 4(2) „Doporučení vztahující se pro domácí drůbež (gallus gallus)“ přijatého Radou
Evropy v roce 1995 by mláďata měla mít odpovídající zkušenosti s postupy řízení a podmínkami
životního prostředí, které jim umožní přizpůsobit se systému, se kterým se později setkají jako
nosnice, tj. obohacené klece nebo alternativní systémy. Systémy ustájení pro kuřice by měly být
navrženy tak, aby jim poskytovaly odpovídající zkušenosti a postupy řízení (např. konkrétní systémy
krmení a napájení) a podmínky životního prostředí (např. přirozené světlo, hřady, podestýlka), které
jim umožní přizpůsobit se systému, se kterým se později v životě setkají.

Systémy používané k chovu kuřic jsou prakticky stejné jako systémy ustájení nosnic. Roz-
díly v řízení způsobují různé dopady na životní prostředí, jako důsledek rozdílných požadavků
na vytápění, rozdílné živé hmotnosti a rozdílného metabolismu zvířat.

V následujících kapitolách jsou pro každou techniku uvedeny pouze údaje týkající se chovu
kuřic, protože techniky pro chov nosnic již byly popsány v kapitolách 4.6.1 a 4.6.2. Hodnoty emisí,
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které jsou spojeny s chovem kuřic a byly měřeny jsou uvedeny v tabulce 4.62. V Německu jsou
s chovem kuřic (do osmnáctého týdne) spojené emisní faktory prachu a amoniaku, které obvykle
odpovídají 70 % hodnot použitých pro stejnou techniku v ustájení nosnic, emisní faktory zápachu
vyjádřené jako oue/s/LU se považují za stejné jako pro odpovídající techniky použité v chovu
nosnic [474].

Tabulka 4.62: Přehled hlášených dosažených emisí v systémech pro chov kuřic

Popis NH3 PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Tradiční klecový systém bez nuceného su-
šení vzduchem

0,045 NI NI [80]

Kapitola 4.6.3.1.1 Malé skupiny v obohacených klecích
Malé skupiny v obohacených klecích 0,016 (1) 0,008 (1) 0,180 (1) [80]
Kapitola 4.6.3.1.2 Voliéry
Voliéry na plné podlaze s podestýlkou. Ne-
větrané trusné pásy, odstraňování 1× týdně

0,064 (2) 0,078 (2) 0,042 (1) (3) [81,
474]

Voliéry na plné podlaze s podestýlkou. Ne-
větrané trusné pásy, odstraňování 2× týdně

0,040 (4)

0,078 (2) 0,042 (1) (3)Voliéry na plné podlaze s podestýlkou. Vě-
trané trusné pásy, odstraňování 1× týdně

0,030 (4)

Voliéry na minimálně z 55 % roštové pod-
laze. Nevětrané trusné pásy, odstraňování
1× týdně

0,050 (1) 0,023 (1) 0,180 (1) [79]

Voliéry na minimálně z 65-70 % roštové
podlaze. Větrané trusné pásy (0,2m3/h/ks
při 20 °C), odstraňování 1× týdně

0,029–0,030
(5)

0,023 (1) 0,181–0,227 (5) [74]

Voliéry na minimálně z 35-45 % roštové
podlaze. Větrané trusné pásy (0,1m3/h/ks
při 18 °C), odstraňování 1× týdněn

0,030 (1) 0,023 (1) 0,180 (1) [75]

Voliéry na minimálně z 30-35 % roštové
podlaze. Větrané trusné pásy (0,4m3/h/ks
při 17 °C), odstraňování 1× týdně

0,014 (1) 0,023 (1) 0,180 (1) [76]

Voliéry na minimálně z 55-60 % roštové
podlaze. Větrané trusné pásy (0,4m3/h/ks
při 17 °C), odstraňování 1× týdně

0,020 (1) 0,023 (1) 0,180 (1) [77]

Kapitola 4.6.3.1.3 Hluboká podestýlka bez nebo s trusným kanálem
Hluboká podestýlka bez trusného kanálu 0,210 (4) 0,059 (2) 0,056 (4) (6) [49,

474]
Hluboká podestýlka s trusným kanálem 0,170 (1) 0,030 (1) 0,180 (5) [48]
(1) Hodnoty odvozeny znaleckým odhadem založeným na analogických závěrech.
(2) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(3) Hodnoty byly odvozeny z emisní hodnoty 30 ouE/s/LU a průměrnou hmotnost 0,7 kg.
(4) Odvozeno z měření.
(5) Naměřené hodnoty.
(6) Hodnoty byly odvozeny z emisní hodnoty 42 ouE/s/LU a průměrnou hmotnost 0,7 kg.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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4.6.3.1 Skupinové klece s trusnými pásy a nuceným sušením trusu

Popis Trus od kuřic je shromažďován na trusných pásech, které jsou umístěny pod každou úrovní
(nebo úrovní klece) a přepravují ho do uzavřeného skladu. Na konci pásu je dopravník, který
dopravuje trus dále do vnějšího skladu. Trusné pásy jsou vyrobeny z hladkého, snadno čistitelného
materiálu (např. polypropylen), takže na nich nezůstávají žádné zbytky. Někdy na pásech dochází
k sušení, zejména v letních podmínkách. Čím vyšší je frekvence odstraňování, tím nižší je emise
z ustájení.

Ve vylepšených pásových systémech je vzduch hnaný skrze trus, aby bylo dosaženo jeho
rychlejšího sušení. Vzduch je přiváděn těsně pod každou úroveň klecí, obvykle prostřednictvím
pevných polypropylenových potrubí. Další výhodou je okamžité přivádění čerstvého chladicího
vzduchu sousedícím ptákům. Další vylepšení spočívá v zavedení předehřátého vzduchu v hale
a/nebo použití výměníků tepla k předehřátí přiváděného venkovního vzduchu.

V klecích by kuřicím měly být poskytnuty odpovídající zkušenosti s postupy řízení (např.
konkrétní systémy krmení a napájení) a podmínkami životního prostředí (např. přirozené světlo,
hřady, podestýlka), aby jim bylo umožněno přizpůsobit se systémům chovu, s nimiž se později
v životě setkají.

Dosaženépřínosypro životní prostředí Emise amoniaku se snižují pomocí častého odstraňování
a/nebo sušení trusu na pásu. Protože je trus přepravován z haly a na trusných pásech nejsou žádné
jeho zbytky, je dosaženo nižší úrovně zápachu, což zlepšuje klima v hale.

Mezisložkové efekty Aplikace tohoto systému vyžaduje další energii k ovládání pásů a ventilátorů
používaných k foukání vzduchu na trus. Je-li použito předehřívání, je také zapotřebí dalšího
energetického vstupu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklady provozů Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [43]

4.6.3.2 Malé skupiny v obohacených klecích

Popis Viz kapitola 4.6.1.2.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.1.2.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.1.2.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pod vertikálními úrovňovými klecemi je
umístěn trusný pás. Vzduch je vháněn systémem nuceného sušení vzduchem 0,4m3/h/ks, s mi-
nimální teplotou 17 °C, a měl by být čerstvý. Nad trusným prostorem jsou uspořádány funkční
oblasti pro krmení, napájení a odpočinek. Trus se odstraňuje týdně s minimálním obsahem sušiny
55 %. Kuřice se chovají v hustotě 350–450 cm2/ks. V Nizozemsku se uvádí, že minimální dostupný
prostor na kuřici je 450 cm2/ks.

V Nizozemsku byly odhady odvozeny z údajů o nosnicích ustájených ve stejném systému.
Příslušné emise amoniaku jsou 0,016 kg/ap/rok a emise PM10 0,008 kg/ap/rok, když je hnůj sušen
na pásech, s průtokem vzduchu 0,4m3/h/ks při 17 °C a denním odstraňováním z haly pro zvířata.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.1.2.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Očekává se, že využívání obohacených klecí malou skupinou jako
alternativního systému se v budoucnu zvýší v důsledku legislativy welfare zvířat. Viz také kapi-
tola 4.6.1.2.

Příklady provozů V Nizozemsku se dosud nepoužívají žádné obohacené klecové systémy pro
chov kuřic. Také v Německu není tento systém dosud popsán jako technika chovu mladých nos-
nic [474]. Obohacené klece se používají k chovu kuřic na některých farmách veVelkéBritánii [624].
Viz také kapitola 4.6.1.2.

Referenční literatura [80, 474, 624]

4.6.3.3 Voliéry

Popis Viz kapitola 4.6.2.2.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.2.2.

Mezisložkové efekty Voliéry vytvářejí vyšší emise prachu ve srovnání s obohacenými klecovými
systémy v důsledku materiálu podestýlky a zvýšené aktivitě zvířat; vystavení prašnosti by mohlo
být problémem pro zemědělce a drůbež. Viz také kapitola 4.6.2.2.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Úrovně emisí, kterých lze dosáhnout, závisí
na rozšíření roštové podlahy, na četnosti odstraňování trusu a na teplotě a objemu vzduchu, který je
foukán skrze trus, aby ho vysušil. Čím je větší plocha roštové podlahy, tím více trusu se pravidelně
odstraňuje pomocí pásů, které jsou základem vyvýšených podlah. Hodnoty pro různé kombinace
správy trusných pásů jsou uvedeny v tabulce 4.63.
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Tabulka 4.63: Emise spojené s kombinací rozšířené roštové podlahy, vlastností sušícího vzduchu a četností
odstraňování trusu pro chov kuřic

Kombinace
Hustota
zvířat

Objem
vzduchu

Teplota
vzduchu

Roštová
podlaha

Odkliz
týdně

Emise
NH3

Emise
PM10

Zdroj

(m2/ks) (m3/h/ap) (°C) (%) (kg/ap/rok)

Bez nuce-
ného sušení
vzduchem

0,062 NI NI 55 1 0,050
(1)

0,023
(1)

[79]

Nucené
sušení
čerstvým
vzduchem

0,062 0,4 17 35 1 0,014
(1)

0,023
(1)

[76]

Nucené
sušení
čerstvým
vzduchem

0,062 0,4 17 60 1 0,020
(1)

0,023
(1)

[77]

Jednoduchá
ventilace

0,062 0,1 18 50 1 0,030
(1)

0,023
(1)

[75]

Nucené su-
šení teplým
vzduchem

0,062 0,2 20 70 1 0,030
(2)

0,023
(1)

[74]

Nucené
sušení
vzduchem

0,030 NI NI 0 1 0,030
(3)

0,080
(3)

[474]

Plná podlaha 0,030 NA NA 0 1 0,060
(3)

0,080
(3)

[81]

Plná podlaha 0,030 NA NA 0 2 0,040
(3)

0,080
(3)

[474]

(1) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(2) Naměřené hodnoty.
(3) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.2.2.

Ekonomika V Nizozemsku se požadovaná investice odhaduje na 7,35 EUR/ap v průměru (od
6,25 EUR/ap do 7,8 EUR/ap), což odpovídá ročním investičním nákladům 0,92 EUR/ap/rok (od
0,78 EUR/ap/rok do 0,98 EUR/ap/rok). V Německu jsou investiční náklady uváděny v průměru
11,20 EUR/ap, což odpovídá ročním nákladům 1,25 EUR/ap/rok.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.2.2.

Příklady provozů V Nizozemsku bylo v roce 2008 asi 33 % kuřic ustájeno ve voliérových
systémech. Tímto systémem je vybaveno nejméně 15 farem v Belgii (Vlámsko) [474].

Referenční literatura [74–79, 81, 467, 474]
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4.6.3.4 Hluboká podestýlka bez nebo s trusným kanálem

Popis Viz také kapitola 4.6.2.1.1. Kuřice jsou chované v hale s betonovou podlahou pokrytou
materiálem podestýlky (dřevěné hobliny nebo drcená sláma). Uprostřed haly může být trusný kanál
pod roštovou podlahou. Uvádí se, že roštová plocha nepřesahuje dvě třetiny celkové plochy. Trus je
uložen pod roštovou podlahu a je odstraněn po vyskladnění drůbeže. U konfigurací bez trusného
kanálu se hnůj odstraní mobilními prostředky.

Průřez systému ustájení s hlubokou podestýlkou a trusným kanálem pro chov kuřic je znázorněn
na obrázku 4.17 [48].

Obrázek 4.17: Průřez systému ustájení s hlubokou podestýlkou a trusným kanálem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.2.2.

Mezisložkové efekty Mezisložkové efekty zahrnují vyšší emise amoniaku a zápachu díky skla-
dování hnoje v systému ustájení a odstranění až na konci chovného období. Emise prachu jsou
vyšší ve srovnání s klecovými systémy, a to v důsledku materiálu podestýlky a zvýšené aktivity
zvířat; vystavení prašnosti by mohlo být problémem pro zemědělce a kuřice.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Funkční oblasti pro krmení, napájení
a odpočinek jsou uspořádány nad trusnou plochou. Systém má více požadavků na řízení, zejména
pro chov v uzavřených kruzích během prvních dnů po narození (až do sedmi dnů), kdy je základní
potřeba několika denních kontrol (např. kontrola kuřic a teploty). Později postačuje alespoň denní
kontrola kuřic a dostatečnosti podestýlky.

Dostupná plocha poskytnutá pro kuřice je uváděna mezi 0,062 5 m2 a 0,07 m2 a období
chovného cyklu se uvádí mezi 16-ti až 18-ti týdny, hmotnost zvířete v konečném chovném období
je přibližně 1,3 kg.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.2.1.1.

Motivace pro implementaci Kuřice by měly vyrůstat ve stejném systému, v jakém jsou umístěny
během doby snášky. Systém je více šetrnější ke zvířatům díky zvýšené prostorové dostupnosti
(ve srovnání s klecemi).

Ekonomika VNěmecku je pro uspořádání bez trusného kanálu uvedena potřeba podestýlkového
materiálu 2,3 kg/ap/rok, nároky na pracovní sílu 0,03 h/ap/rok a spotřeba energie je uváděna
0,52 kWh/ap/rok pro osvětlení a 2,2 kWh/ap/rok pro ventilaci.

VNizozemsku se pro uspořádání s trusnýmkanálem uvádějí investiční náklady 2,65–4 EUR/ap,
s průměrnou hodnotou 3,35 EUR/ap a roční investiční náklady se pohybují od 0,33 EUR/ap/rok
do 0,5 EUR/ap/rok, s průměrnou hodnotou 0,42 EUR/ap/rok.

Příklady provozů V Nizozemsku je systém hluboké podestýlky s trusným kanálem referenčním
systémem ustájení pro chov kuřic. Technika hluboké podestýlky bez trusného kanálu je v Německu
také rozšířená.

Referenční literatura [48, 49]

4.6.4 Techniky pro systémy ustájení brojlerů

Tradiční chov brojlerů probíhá v halách s plně podestlanou podlahou (viz kapitola 2.2.2). Jak
z důvodů welfare zvířat, tak pro minimalizaci emisí amoniaku je třeba se vyhnout mokrému
stelivu. Obsah sušiny ve stelivu a emise závisí na:

• návrhu a funkci napájecího systému;

• délce růstového období;

• hustotě naskladnění;

• použití podlahové izolace;

• Míra ventilace a směru proudění vzduchu;

• klimatických podmínkách;

• nakládání s dešťovou vodou;

• zdraví drůbeže (např. průjem);

• druhu a množství materiálu podestýlky.
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Emise amoniaku se snižují se zvyšováním obsahu sušiny v trusu; u obsahu sušiny většího než
přibližně 65 % je snížení emisí více než úměrné [90].

Hustota naskladnění a délka růstového období mají také vliv na emise amoniaku v tom smyslu,
že zvýšení tělesné hmotnosti drůbeže během chovu má za následek vyprodukování většího objemu
trusu, jakož i většího zhutnění podestýlky. Další účinky záleží na druhu materiálu podestýlky,
ročním období a vlhkosti podestýlky, protože zhutněná krusta, která se může vytvořit na povrchu
při vysoké hustotě v hale, neumožňuje vzduchu proniknout do vnitřních vrstev [90]. Hlášené běžně
používané podestýlkové materiály jsou uvedeny v tabulce 3.31 pro řezanou slámu, dřevěné hobliny
a rašelinu. Souhrn emisí souvisejících s technikami, které byly hlášeny, je uveden v tabulce 4.64.

Tabulka 4.64: Souhrn hlášených emisí z ustájení brojlerů s různými systémy konfigurací

Popis Porážková
hmotnost

(doba chovu)

NH3 PM10 Zápach Zdroj

(kg) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Kapitola 4.6.4.1 Nucená ventilace a neprosakující napájecí systém (v případě plné podlahy s hlu-
bokou podestýlkou)
Hřebenová ventilace,
stelivo z dřevěných
hoblin, hustota na-
skladnění 17,5 kg/m2

až 20,8 kg/m2

2,1 (samice, 39 dní)

0,034 (1) 0,025 (2) 0,032 (2)

[96,
97]

Příčná ventilace
2,1 (samice, 6 týdnů)
3 (samci, 7,5 týdnů)

[98]
Tunelová ventilace [99]
Boční ventilace [100]
Hřebenová ventilace [101]
Tunelová ventilace,
hustota naskladnění
37 kg/m2

1,5 (34 dní) 0,035
(1)–0,039

(2)

0,015–
0,025
(1)

0,09 (3) [87,
500]

2 (42 dní) 0,049
(1)–0,054

(2)

0,015–
0,025
(1)

0,12 (3)

Stelivo z dřevěných
hoblin, hustota na-
skladnění 35 kg/m2

2,5–3,3 0,112
(0,096–
0,127)
(3)

NI NI [90,
92]

Stelivo ze slámy,
hustota naskladnění
35 kg/m2

2,5–3,3 0,12
(0,114–
0,126)
(3)

NI NI

Stelivo z dřevěných
hoblin, hustota na-
skladnění 30 kg/m2

2,5–3,3 0,096
(0,064–
0,142)
(3)

NI NI

Stelivo ze slámy,
hustota naskladnění
30 kg/m2

2,5-3,3 0,101
(0,086–
0,116)
(3)

NI NI
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Popis Porážková
hmotnost

(doba chovu)

NH3 PM10 Zápach Zdroj

(kg) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Stelivo ze slámy nebo
rýžových slupek,
letní/zimní sledování,
hustota naskladnění
24–30 kg/m2

1,45–1,74 0,079
(0,055–
0,102)
(3)

NI NI [91]

Neprosakující napá-
jení a tunelová ven-
tilace (DM 78 %),
hustota naskladnění
27 kg/m2 (4)

1,6 (samice, 39 dní)
3,3 (samci, 57 dní)

0,069–
0,073
(3)

NI NI [89]

Neprosakující napá-
jení a příčná venti-
lace, hustota nasklad-
nění 30 kg/m2 (DM
61 %) (4)

2 (samice, 41 dní)
3,3 (samci, 62 dní)

0,082–
0,090
(3)

NI NI [88]

Hluboká podestýlka NI 0,06–0,1
(2)

NI NI [624,
656]

Hluboká podestýlka
(0,05 m2/ks)

(40–54 dní) 0,180 (5) NI NI [50]

Kapitoly 4.6.4.3–4.6.4.4 Nucené sušení podestýlky s využitím vnitřního vzduchu (v případě plné
podlahy s hlubokou podestýlkou)
Perforovaná podlaha
se systémem nuce-
ného sušení vzdu-
chem

NI 0,014 NI NI [43]

Úrovňový podlahový
systém s nuceným su-
šením vzduchem

2,25 (49 dní) 0,0203 (3) 0,022 (5) 0,24 (1)
(0,19–0,70) (3)

[585]

Kapitola 4.6.4.5 Oddělené líhnutí a růst brojlerových kuřat po omezenou dobu (v případě více-
úrovňového podlahoého systému)
Oddělené líhnutí
a růst až do 13 dní,
dochov v nízkoemis-
ních halách

NI 0,018-
0,040
(6)

0,020 (2) 0,22 (2) [94,
640]

Oddělené líhnutí
a růst až do 13 dní,
dochov v halách
se standard. emisemi

NI 0,070 0,020 (2) 0,22 [473]

Oddělené líhnutí
a růst až do 19 dní,
dochov v nízkoemis-
ních halách

NI 0,015-
0,038
(6)

0,017 0,19 [93,
640]
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Popis Porážková
hmotnost

(doba chovu)

NH3 PM10 Zápach Zdroj

(kg) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Oddělené líhnutí
a růst až do 19 dní,
dochov v halách
se standard. emisemi

NI 0,060 0,017 0,19 [473]

Kapitola 4.6.4.2 Nucený systém sušení podestýlky s využitím vnitřního vzduchu (v případě plné
podlahy s hlubokou podestýlkou)
Podestýlkový systém
s oběžnými ventilá-
tory

2,10–2,34
(37–42 dní)

0,37 (1)
(0,010 2–
0,418)
(3)

0,022 (5) 0,24 (1)
(0,11–0,41) (3)

[586]

Podestýlkový systém
s oběžnými ventilá-
tory a výměník tepla

2,5 (38–47 dní) 0,021
(0,004–
0,061)
(3)

0,019
(0,017 6–
0,02)
(1)

0,24 (5) [464]

Podestýlkový systém
s (rovnoměrně roz-
prostřená) recirkulací
vnitřního vzduchu
ventilátory a ohřívače

2,26–2,37
(41–49 dní)

0,035 (1)
(0,005–
0,128)
(3)

0,022 (5) 0,24 (5) [470]

(1) Odvozeno z měření. (2) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(3) Naměřené hodnoty. (4) Před rozdělením dle pohlaví.
(5) Hodnoty odvozeny znaleckým odhadem založeným na analogických závěrech.
(6) Horní konec rozsahu odpovídá kombinaci se systémem Combideck a spodní konec kombinaci
s úrovňovým podlahovým systémem s nuceným sušením vzduchem.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

4.6.4.1 Přirozená nebo nucená ventilace s neprosakujícím napájecím systémem (v případě
plné podlahy s hlubokou podestýlkou)

Popis Vrstva steliva je rovnoměrně rozložena po celé ploše podlahy na začátku růstového období
a na konci cyklu se odstraní jako podestýlka od brojlerů (tuhý hnůj). Stelivo tvoří hlavně řezaná
sláma, dřevěné hobliny, rýžové slupky, rašelina nebo jiný materiál. Absorpce stelivového materiálu,
který je smíchán s trusem, váže moč a výkaly v podestýlce a poskytuje suchou plochu. Konstrukce
a provoz systému pitné vody je takový, že zabraňuje jejímu úniku a rozlití na podestýlku (např.
použití kapátkovýchmísto kloboukových napáječek). Použití izolované podlahy je určeno ke snížení
vlhkosti podestýlky tím, že zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti. Izolované podlahy můžeme
dosáhnout použitím různých materiálů, jako je beton nebo jíl. V halách s nucenou ventilací je míra
ventilace automaticky řízena, aby se odstranila vlhkost za každého počasí a sezónních podmínek
při dodržení fyziologických potřeb drůbeže.

Hlášené varianty základního podestýlkového systému jsou:

• kombinace s volným výběhem a/nebo verandou;

• otevřená větraná hala (přirozená ventilace);
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují udržováním suché pode-
stýlky.

Mezisložkové efekty Vyšší emise prachu kvůli přítomnosti podestýlky a zvýšenému pohybu
drůbeže.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Amoniak se uvolňuje prostřednictvím
enzymatické rozkladné (hydrolýza) reakce močoviny:

(NH2)2CO + H2O(ureaza) −→ NH3 + H2NCOOH −→ 2NH3(plyn) + CO2(plyn) (4.1)

Sušením bude potlačena hydrolýza dusíku v hnoji, čímž se sníží emise NH3. Při vlhkosti v pode-
stýlce pod 30–35 % je rychlost reakcí způsobující vypařování amoniaku výrazně snížena [91].

Únik pitné vody zvyšuje obsah vlhkosti v podestýlce. Zejména, ztráty amoniaku z hal pro
brojlery používajících tradiční kloboukové napáječky mají třikrát větší ztráty (průměrně 3,3 g/h
na LU) než ty využívající kapátkové napáječky, ačkoli rozdíly nejsou statisticky potvrzeny [146].

Obvyklá úroveň emisí spojená s touto technikou, bez ohledu na účinek řízení výživy na složení
hnoje je 0,08 kg NH3/ap/rok. Ve skutečnosti, emise amoniaku závisí na konkrétním systému
ustájení; správné řízení ventilace a neprosakující napájecí systémy patří mezi důležité parametry
pro udržování suché podestýlky a tím snižování emisí amoniaku. Účinnost snižování emisí NH3

se uvádí v rozsahu od 20 % do 30 % u přirozených nebo izolovaných hal s nucenou ventilací
vybavených neprosakujícím systémem [508].

Hlášená rozmezí emisí do ovzduší jsou uvedena v tabulce 4.64. Emise N2O byly hlášeny mezi
0,025 kg a 0,032 kg/ap/rok. Účinky ventilace na emise amoniaku byly studovány v Itálii pro dvě
rozdílná nastavení nucené ventilace. Hlášené výsledky a provozní podmínky použité ve dvou plně
podestlaných systémech ustájení pro brojlery jsou uvedené v tabulce 4.65.

Tabulka 4.65: Účinky na emise při regulování nucené ventilace v systémech ustájení brojlerů na hluboké
podestýlce

Parametr Jednotka Systém ustájení
Příčná ventilace Tunelová ventilace

Konečná hmotnost (kg) 2,1 (standardní)
3,3 (těžká)

1,6 (standardní)
3,3 (těžká)

Doba chovu (dny) 39 (standardní)
57 (prodloužená)

41 (standardní)
62 (prodloužená)

Počet ap (ap) 19 300 (9 000 samic
+ 10 300 samců)

12 100 (6 000 samic
+ 6 100 samců)

Obsah N ve třetí fázi výkrmu (%) 3,9–3,5 4,4–3,3
Chladné období, míra ventilace (m3/h/ks) 1,1 (0,4–2,0) 1,4 (0,5–3,6)
Teplé období, míra ventilace (m3/h/ks) 9,7 (1,2–28,8) 10 (1,6–23,7)
Obsah sušiny ve hnoji (%) 61 78
Emise NH3 (kg/ap/rok) 0,082–0,090 0,069–0,073
Snížení emisí NH3 (%) 20 30
Zdroj: [88, 89]

Dobrá regulace ventilačního systému zamezí průchodu studeného vzduchu a kondenzované vodní
páry na podestýlku, dobrá kontrola úniku vody z napájecí vět ve a použití počítačem řízeného
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systému přispívá k vyšší redukci amoniaku. Na základě výsledků hlášených z Itálie lze dosáhnout
snížení emisí amoniaku o 20–30 % pomocí vhodného systému řízení, který lze použít v nových
i stávajících budovách [88, 89].

Jiné pokusy prováděné v Itálii také zkoumali vliv na emise amoniaku při různých podmínkách
ventilace (tunelová nebo příčná ventilace), hustoty naskladnění (od 24,1 kg/m2 do 30 kg/m2), mate-
riálu steliva (sláma nebo rýžové slupky) a podmínek počasí (léto a zima). Tunelová ventilace dosáhla
na konci cyklu rovnoměrnějšího vysušení hnoje a vyšší průměrný obsah sušiny (69 % ve srovnání
s 63 % pro příčnou ventilaci). Průměrný emisní faktor amoniaku byl zjištěn na 0,079 kg/ks/rok
(průměr je roven 0,102 kg/ks/rok v zimě a 0,057 kg/ks/rok v létě). Během letních měsíců, kdy
vysoká míra ventilace umožňuje dosažení vyšších hladin sušiny v podestýlce, bez ohledu na typ
ventilace se očekává, že emise amoniaku budou nižší. Pokud jde o hustotu naskladnění, v někte-
rých případech byly emise ze zhutněné podestýlky vyšší než z oblastí s chybějící podestýlkou,
protože v tomto případě nemůže vzduch dosáhnout hlubších vrstev, aby mohl podestýlku vysušit.
V situacích s vysokou hustotou může tvorba kompaktní povrchové vrstvy zpomalit emise, i když
je vlhkost vyšší, protože je zabráněno výměně vzduchu s vnitřními vrstvami [90, 91].

Z Itálie se také uvádí, že systémy nucené ventilace s podélným rozptylem mohou být navrženy
tak, aby přívodní trubky přiváděly studený vzduch ke stropu (v zimě), což nutí horký vzduch
proudit dolů. Tímto způsobem je dosaženo dobré cirkulace vzduchu a je zabráněno kondenzaci
vody na podestýlce, přičemž je udržována dostatečně suchá [624].

Údaje uváděné Finskem, které se týkají brojlerových hal s hlubokou podestýlkou vybavených
energeticky úspornými ventilátory, ukazují snížení emisí amoniaku o 20–30 % a také snížení emisí
zápachu (viz kapitola 4.5.4.2.1.4) [144]. Ve Velké Británii se pro všechny návrhy nucené ventilace
v ustájení brojlerů používá stejný emisní faktor amoniaku (viz tabulka 4.64) [148].

Itálie a Velká Británie uvedly podobné míry ventilace v teplém období, které jsou průměrně
v rozmezí přibližně 10–15m3/h/ap. Průměry zaznamenané v chladnějších období se liší mezi
zeměmi a pohybují se okolo 1,1 až 1,4 m3/h/ap v Itálii a 7,5 až 11 m3/h/ap ve Velké Británii.
Maxima průtoků vzduchu v létě byly uvedeny v Itálii jako 23–28 m3/h/ap. Německé normy welfare
vyžadují minimální průtok vzduchu 4,5 m3/h/kg živé hmotnosti v horkých dnech, a proto byly
zaznamenány maxima až 8 m3/h/ap. Německo uvádí energetické požadavky, které jsou uvedeny
v tabulce 4.66.

Tabulka 4.66: Analýza požadavků na zdroje v kWh/ap/rok v halách pro brojlery chovaných na hluboké
podestýlce (délka cyklu 38–42 dní)

Činnost Základní systém
ustájení

Otevřené
ustájení

Základní systém
ustájení s volným

výběhem

Základní systém
ustájení s verandou
a volným výběhem

Osvětlení 0,330 0,200 0,330 NI
Ventilace 0,730 0,100 0,730 NI
Vyhřívání 4,500 NI 5,500 NI
Výkrm 0,140 0,140 0,140 0,140
Odkliz/čištění 0,140 0,140 0,140 0,140
Celkem 5,840 NA 6,840 NA
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.
Zdroj: [87]

Ve Finsku byly hlášeny údaje o spotřebě zdrojů, elektřina od 0,29 kWh/ap/rok do 1,26 kWh/ap/rok,
voda od 4 l/ap/rok do 34 l/ap/rok a pracovní síla od 0,016 h/ap/rok do 0,040 h/ap/rok. Z paliv je
zapotřebí asi 1,42 kWh/ap/rok; v hlášeném případě se jako palivo používá sláma.
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Přirozená ventilace/otevřené haly jsou také používány. Vzhledem k relativně nižším průměrným
teplotám ve srovnání s halami s mechanicky řízenou ventilací se také očekávají nižší emise amoni-
aku, lepší vnitřní klima, nižší energetická náročnost a nižší investiční a provozní náklady. V halách
s přirozenou ventilací zabraňuje izolace podlahy (např. beton, jíl, membrána) další kondenzaci
vody v podestýlce. Neprosakující napájecí systémy jsou nezbytné. Je možné chlazení přiváděného
vzduchu.

Varianta systému založeného na podestýlce s volným výběhem je použitelná od 20. dne. Oblasti
volného výběhu zahrnují přírodní terén a strukturované venkovní plochy se stromy a zařízení
poskytující stín a ochranu před deštěm a okolními ptáky. Když je veranda také kombinována
s volným výběhem, má plnou podlahu se stelivem. V ustájení s volným výběhem se odhadují
o 10 % vyšší emise amoniaku; očekává se, že emise zápachu budou stejné [87, 500]. Záměrem
variant verand a volného výběhu není snížení emisí NH3. Rýžové slupky mohou být také použity
jako materiál podestýlky (např. v oblasti Andalusie ve Španělsku) poskytující dobré hygroskopické
vlastnosti a požární bezpečnost při používání topných těles na biomasu uvnitř farem.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení. Pro přirozenou ventilaci viz kapitola 4.5.6.

Ekonomika Investiční náklady byly v Německu vypočítány pro ustájení různých velikostí, jak je
uvedeno v tabulce 4.67.

Tabulka 4.67: Investiční náklady pro haly s hlubokou podestýlkou pro brojlery

Typ ustájení Ustájení s 35 000–37 000 ap Ustájení s 26 500 ap
Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

(EUR/ap) (EUR/ap) (EUR/ap) (EUR/ap)

Základní ustájení 12,00 1,04 17,00 1,45
Otevřené ustájení 12,00 0,99 16,00 1,38
Otevřené ustájení s volným
výběhem

NI 1,74 NI NI

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [87]

Roční provozní náklady pro standardní systém se rovnají 3,5 EUR/ap a jsou stejné jako u alterna-
tivního řešení s otevřenou halou [87].

Investiční údaje vykázané z Finska pro farmu s 30 000 kusy jsou srovnatelné s výše uvedenými
údaji, přičemž náklady na počáteční investici činí 11,67 EUR/ap a 0,93 EUR jako roční náklady
(20 let amortizace, 5% úroková sazba). Ve Velké Británii byly hlášeny investiční náklady v rozmezí
14 až 16 EUR/ap.

Náklady na kus za snížení emisí amoniaku prostřednictvím snížení teploty o 1 °C byly ve Velké
Británii vypočteny v rozmezí 0,27–0,28 EUR/ks, což vede ke snížení emisí NH3 o 0,04 g/kg
drůbeže/den. Existují však obavy, že může být snížena produktivita a mohlo by dojít ke zvýšení
spotřeby energie v důsledku vyšší míry ventilace [151].

Motivace pro implementaci Welfare zvířat lze zlepšit možnou kombinací s verandami a/nebo
volnými výběhy, které nabízejí cenné neenvironmentální přínosy, jako je vnější klima/podněty,
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funkční oblasti, více prostoru a větší pohyb drůbeže. Alternativní návrh s verandou a/nebo ven-
kovním volným výběhem nabízí plochu 0,085m2/ks, v porovnání s 0,043m2/ks ve standardním
systému ustájení.

Příklady provozů Tento typ ustájení je nejrozšířenějším systémemustájení pro produkci brojlerů.

Referenční literatura [87–92, 95–100, 144, 145, 146, 148, 151, 500, 508, 624]

4.6.4.2.1 Systémy založené na podestýlce s oběhovými ventilátory

Popis Systém s hlubokou podestýlkou je vybaven svislými šachtami a ventilátorem zavěšeným
na stropu. Ve spodní části šachty, v maximální výšce 1,20 m nad podestýlkou, je umístěn speciální
prvek k nasměrování teplého vzduchu od střechy haly vodorovně nad podestýlku. Kromě toho
oběhové ventilátory homogenizují proud vzduchu v úrovni drůbeže, aniž by zvyšovaly objem
vzduchu dodávaného centrální ventilací. Tento systém se používá v Nizozemsku ke snižování emisí
amoniaku.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Sušením povrchu podestýlky je dosaženo snížení emisí
amoniaku. Pozitivní účinek, pokud jde o emise amoniaku, je vypočítán jako 54% snížení emisí
ve srovnání s referenčním systémem používaným v Nizozemsku [586].

Mísení teplého stropního vzduchu se studeným vzduchem těsně nad podlahou je nepatrná
výhoda (10 %) počítána v nákladech na vytápění, tj. snížení spotřeby energie [586].

Mezisložkové efekty Vzhledem k ventilátorům v šachtách se očekávají dodatečné nároky
na elektřinu. Tyto náklady však lze částečně kompenzovat zlepšenou distribucí tepla.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Svislé šachty by měly být umístěny
na každých 150 m2 ve dvou řadách po celé délce haly a neměly by být umístěny přímo proti sobě,
aby se zajistilo rovnoměrné rozptýlení teplého vzduchu. Ventilátory pracují nepřetržitě, s hlášenou
minimální rychlostí vzduchu 1,8m3/h/ap. Na začátku cyklu (jednodenní kuřata) začínají ventilátory
s 10% výkonností a do 40. dne postupně dosahují 100% výkonnosti.

Povrchové sušení podestýlky v chovných halách pro brojlery snižuje emiseNH3. Emisní faktory
dosažené v Nizozemsku pro umístěnou rychlost ventilace 1,8 m3/h/ap je 0,037 kg NH3/ap/rok
v chovných halách pro brojlery a 0,183 kgNH3/ap/rok v rodičovských halách (plemenná drůbež pro
brojlery) [469]. Těchto úrovní emisí amoniaku lze dosáhnout, pouze pokud systém plně vyhovuje
provozním požadavkům.

Údaje týkající se hodnot emisí spojených s aplikací systémů ustájení s hlubokou podestýlkou
vybavených oběhovými ventilátory v Nizozemsku jsou uvedeny v tabulce 4.68. U stejných systémů
se uvádí, že typickémíry ventilace jsou v chladném období v rozmezí od 1,1m3/h/ap do 1,3m3/h/ap
amezi 1,9m3/h/ap 2,8m3/h/ap během teplého období v kombinaci se systémemchlazení přívodního
vzduchu pomocí vodní mlhy.

Tabulka 4.68: Hlášené emise z chovu brojlerů v systémech ustájení na hluboké podestýlce s oběhovými
ventilátory

Charakteristika Jednotka Emisní úroveň

Amoniak (kg/ap/rok) 0,037 (0,010 2–0,041 8)
PM10 (kg/ap/rok) 0,022
Zápach (ouE/s/ap) 0,24 (0,11–0,41)
Zdroj: [585]
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná v nových systémech ustá-
jení pro brojlery a ve většině stávajících hal; nicméně u stávajících hal však může být použitelnost
omezena, pokud má budova velmi nízký strop [586].

Tato technika nemusí být použitelná v horkém podnebí v létě, kdy je potřeba chlazení [624].

Motivace pro implementaci Míchání vzduchu uvnitř haly umožňuje lepší vnitřní klima s pozi-
tivním dopadem na zdraví a welfare zvířat a pracovní podmínky.

Ekonomika Mimořádné investiční náklady spojené s technikou ve srovnání s tradičními náklady
na ustájení se uvádějí ve výši 1 EUR/ks nebo 0,14 EUR/ap/rok [586].

Příklady provozů V roce 2008 byl v Nizozemsku aplikován systém ustájení s hlubokou pode-
stýlkou a oběhovými ventilátory na přibližně 10 % celkových ap [586].

Referenční literatura [339, 349, 350, 354, 469, 585, 586, 624]

4.6.4.2.2 Systém založený na podestýlce s oběhovými ventilátory a tepelným výměníkem

Popis Tato technika je určena pro omezení amoniaku a prachu a je založena na zahřívání a sušení
podestýlky kombinovaným použitím tepelných výměníků a ventilátorů (informace o oběhových
ventilátorech v kombinaci s tepelnými výměníky viz kapitola 4.5.4.2.1.2). Vstupní vzduch se
zahřívá v tepelném výměníku pomocí tepla získaného z vnitřního vzduchu. Ventilátory rovnoměrně
rozptýlí teplý vzduch nad podestýlkou. Inovovaná verze s vysokovýkonným tepelným výměníkem
je určena pro dodatečné snížení prachu. Popis výměníků tepla je uveden v kapitole 4.5.5.1.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Kromě snížení energetické náročnosti, kterou lze do-
sáhnout pomocí tepelného výměníku (viz také kapitola 4.5.4.2.1.2), je dosaženo omezení amoniaku
a prach je odstraněn pomocí inovovaných výměníků. Uvádí se, že obecná účinnost snižování emisí
NH3 pro techniky využívající vnitřní vzduch k sušení podestýlky se pohybuje v rozmezí od 40 %
do 60 % při nákladech 2 až 4 EUR na snížení o kg NH3 [508]. Výsledný hnůj je sušší a lehčí, což
znamená nižší přepravní hmotnost a související náklady.

Mezisložkové efekty Nebyly hlášeny žádné přímé mezisložkové efekty.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Výkonnost tepelného výměníku je nejméně
0,35 m3/ap za hodinu, zatímco výkonnost inovovaného výměníku tepla pro další odstraňování
prachu je 1,0 m3/ap za hodinu. Je uvedeno odstraňování jemného prachu odpovídající 13 % pro
normální typ tepelného výměníku a 31 % pro inovovaný typ.

Umístění výstupu tepelného výměníku závisí na typu ventilace (viz obrázek 4.18 [465]). Ven-
tilátory musí být umístěny nejdále 20 m od sebe a v maximální výšce 1,5 m od stropu. Uvádí se
výkonnost 6 000 m3/h na ventilátor s nejméně 23 m3 na m2 podestýlky.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 341



Techniky snižující emise z ustájení drůbeže

Obrázek 4.18: Příklady uspořádání systémů oběhových ventilátorů a tepelného výměníku

Měření byla prováděna na čtyřech farmách s kapacitou od 21 000 do 39 000 ap, krmených třemi
nebo čtyřmi krmnými fázemi do konečné hmotnosti 2,5 kg (konečná hmotnost na jedné farmě byla
1,9 kg), s mírou ventilace v rozsahu 0,3–0,9 m3/h/ap v chladném období a 2,1–4,8 m3/h/ap v teplém
období. Zaznamenané emise amoniaku vykázaly maximum 0,061 kg NH3/ap/rok a průměrnou
hodnotu 0,021 kg NH3/ap/rok, což je o 74 % méně než referenční úroveň v Nizozemsku.

Měření emisí prachu se pohybovala od 0,02 kg/ap/rok u normálního vybavení do 0,017 6 kg/ap/rok
u inovovaného vybavení (o 10 % a 20 % méně ve srovnání s Nizozemskem).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém může být zaveden v jakékoliv nové hale pro
brojlery a ve většině stávajících halách v závislosti na již umístěném ventilačním systému.

Motivace pro implementaci Toto řešení umožňuje lepší regulaci klimatu, což je zvláště výhodné
během prvních dnů chovu, protože vede k silnějším a zdravějším zvířatům.

Ekonomika V hale s kapacitou přibližně 40 000 ptáků jsou investiční požadavky v rozmezí
0,7 EUR/ap až 1,0 EUR/ap a roční provozní náklady se pohybují kolem 0,005 EUR/ap. Čištění
a kontrola tepelných výměníků bude trvat 1,5 až 2 hodiny práce na výměník za turnus. V nizo-
zemských klimatických podmínkách mohou být úspory nákladů na vytápění pomocí tepelných
výměníků až 50 %, což odpovídá přibližně 0,38 EUR/ap/rok (ceny v roce 2011).

Příklady provozů Výměníky tepla jsou dobře známy a v Nizozemsku se rozšiřují.

Referenční literatura [464, 465, 508]
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4.6.4.2.3 Systém založený na podestýlce s recirkulací vzduchu (rovnoměrný rozptyl) pomocí
vnitřních ventilátorů a ohřívačů

Popis K vytápění haly se používá kombinace ohřívačů s vnitřními ventilátory (viz také kapi-
tola 4.5.4.2.1.3). Ventilátory usměrňují teplý vzduch od stropu až po úroveň podlahy. Vzduch je
ohříván tepelným výměníkem s horkou vodou, kterou nepřímo produkuje vytápěný tepelný ohří-
vač využívající propan, zemní plyn nebo centrální vytápění. Ohřívače jsou vybaveny zařízením
umožňujícím horizontální výstup vzduchu a rozptyl po celé podestýlce. Schematické znázornění
systému ustájení s recirkulačními vnitřními ventilátory v kombinaci s nepřímo vytápěnými ohřívači
je uveden na obrázku 4.19.

Obrázek 4.19: Nárys a průřez horizontální ventilace se vzduchem recirkulovaným vnitřními ventilátory

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení amoniaku se dosáhne sušením podestýlky pro-
střednictvím proudění teplého vzduchu. Emise amoniaku jsou hlášeny o 56%nižší než odpovídající
referenční systém používaný v Nizozemsku. Optimálního klima vnitřního vzduchu je dosaženo při
nízkých nákladech na vytápění. Snížení spotřeby energie na vytápění o přibližně 20 % je možné
dosáhnout se souvisejícím snížením nákladů v důsledku dobrého mísení teplého vzduchu od stropu
s chladnějším vzduchem těsně nad podlahou ustájení.

Mezisložkové efekty Ventilátory používají asi 20 % elektrické energie ve srovnání se základními
systémy ustájení založenými na podestýlce. Nicméně, protože je snižována hladina CO2 a vlh-
kost uvnitř haly produkované topnými tělesy, lze na začátku chovného období snížit minimální
míru ventilace. Tato úspora může kompenzovat dodatečnou elektrickou energii, kterou používají
ventilátory.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Počet umístěných ohřívačů závisí na jejich
topném výkonu. Obecně by každý ohřívač měl pokrývat maximální plochu 450m2 a vzdálenost
mezi dvěma ohřívači by neměla přesáhnout 25 m. Maximální vzdálenost od střechy, kde je sání
teplého vzduchu instalováno za účelem jeho přenosu do ohřívače, je 2 m, zatímco ohřátý vzduch
vstupující do systému ustájení je uvolňován nejvýše 1,5 m od podlahy.
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V běžném režimu fungují ventilátory nejméně na 20 % své maximální kapacity. Je-li teplota
nízká a vzduch je třeba zahřát, zapne se topení a poté se spustí ventilátor na plný výkon.

V Nizozemsku jsou s použitím tohoto systému ustájení spojeny následující měřené emise
amoniaku [471]:

• brojleři: 0,005–0,128 kg NH3/ap/rok, s průměrnou hodnotou 0,035 kg/ap/rok;

• plemenná drůbež pro brojlery: 0,180 kg NH3/ap/rok;

• krůty: 0,499 kg NH3/ap/rok;

• perlička: 0,058 kg NH3/ap/rok.

Emise prachu a zápachu spojené s chovem brojlerů odpovídají 0,022 kg PM10/ap/rok
a 0,24 oue/s/ks.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém lze nainstalovat do nových hal pro
brojlery. Při dodatečné montáži ve stávajících halách může být použitelnost závislá na výšce
stropu.

Motivace pro implementaci Kontinuální mísení teplého vzduchu od stropu se studeným vzdu-
chem ve spodních výškách umožňuje úspory energie odpovídající asi 20 % nákladů na vytápění.
Systém může pomoci vytvořit lepší vnitřní klima.

Ekonomika Investiční a provozní náklady závisí na výběru paliva a odhadují se následovně [470]:

• investiční požadavky: 1,5 EUR/ap, (1,3–1,7 EUR/ap);

• roční investiční náklady: 0,23 EUR/ap/rok, (0,20–0,26 EUR/ap/rok);

• roční provozní náklady: 0,22 EUR/ap/rok, (0,15–0,28 EUR/ap/rok);

• celkové roční náklady: 0,45 EUR/ap/rok, (0,41–0,48 EUR/ap/rok).

Příklady provozů Na konci roku 2009 bylo tímto systémem vybaveno přibližně 15%nizozemské
kapacity pro drůbež.

Referenční literatura [470, 471]

4.6.4.3 Perforovaná podlaha se systémem nuceného sušení vzduchem

Popis Drůbež je chována na vyvýšené a perforované dvojité podlaze, která je pokryta podestýl-
kou (viz obrázek 4.20 [44]). Vzduch neustále proudí přes perforace, aby se podestýlka vysušila.
Perforace pokrývají minimálně 4 % povrchové plochy z celkové podlahové plochy a jsou chráněny
plastovou nebo kovovou mřížkou. Perforovanou podlahou nepřetržitě proudí vzestupný vzdušný
proud s minimální kapacitou 2m3/h/ap. Trus a podestýlka zůstávají na podlaze po celé období
růstu (asi 6 týdnů). Kontinuální proudění vzduchu suší podestýlku (> 70 % sušiny), což má za ná-
sledek snížení emisí amoniaku. Inovované konstrukce mohou zlepšit distribuci sušícího vzduchu
usměrněním jeho proudění.
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Obrázek 4.20: Schematické znázornění systému nuceného sušení s perforovanou podlahou pro brojlery (A),
vylepšenou konstrukcí (B) a detailem podlahy inovované konstrukce (C)

Dosažené přínosy pro životní prostředí Provzdušňování podestýlky a trusu vede k velkému
snížení emisí amoniaku.

Mezisložkové efekty Kvůli nucené ventilaci jsou nutné velké energetické vstupy, které zdvojná-
sobují spotřebu energie a náklady v porovnání s referenční technologií. Proud vzduchu procházející
velmi suchou podestýlkou může mít za následek vyšší prachové emise.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Odpovídající úroveň emisí amoniaku je
0,014 kg/ap/r. Obsah sušiny v hnoji je větší než 80% a způsobuje v hale pro brojlery velké množství
prachu. Drůbež je čistější, ale farmář se musí chránit obličejovou maskou. Odklízení a čištění mezi
růstovými obdobími vyžaduje ve srovnání s jinými systémy ustájení brojlerů více práce.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze použít pouze v nových halách, protože je
nezbytná dostatečná hloubka kanálu (2 m) pod perforovanou podlahou a nebude běžně dostupná
ve stávajících budovách. S inovovanou konstrukcí bude vyžadována menší hloubka.

Zohlednění welfare zvířat a vysoká úroveň emisí prachu mohou použití této techniky vyloučit,
pokud není kombinována s jinými opatřeními, jako jsou systémy čištění vzduchu. Systém se
v Německu již nepoužívá a to kvůli vysokému zatížení prachem ve vzduchu a zvýšené energetické
náročnosti na provzdušňování podestýlky.
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Ekonomika Vzhledem k tomu, že systém hluboké podestýlky je považován za referenční, vyža-
duje tento systém ustájení další investici přibližně 3 EUR/ap, což znamená, že je o 25 % dražší.
To odpovídá dodatečné investici 45,5 EUR na snížení o kg emisí NH3. Je možné provést další
výpočet k určení dodatečných investičních nákladů na perforovanou podlahu, které se rovnají
65,90 EUR za m2 a hustotě naskladnění 20 ks/m2. V tomto případě jsou dodatečné provozní ná-
klady 0,37 EUR/ap/rok. Měly by se zvážit také dodatečné náklady spojené s úklidem. Tento systém
znamená vysoké energetické náklady a přínosy jsou omezeny pouze na snížení emisí NH3 [506].

Motivace pro implementaci Žádné nebyly hlášeny. Zvýšení obsahu sušiny v hnoji může být
spojeno s dalšími výhodami, jako je snížení požadovaného úložného prostoru a objemu, který má
být přepravován.

Příklady provozů V roce 2012 bylo v Nizozemsku touto technikou vybaveno přibližně
1 695 000 míst (2 % národní populace brojlerů) [468].

Referenční literatura [44, 468, 506]

4.6.4.4 Podestýlka na hnojném páse a nucené sušení vzduchem (v případě víceúrovňového
podlahového systému

Popis Brojleři jsou chováni ve více úrovňových systémech vybavených trusnými pásy, kde je
prostřednictvím uspořádání stupňovitých podlah aplikován nepřetržitý proud vzduchu směrem
dolů nebo nahoru.

Stelivo je přidáno na trusné pásy před naskladněním drůbeže do úrovní.Mezi řadami úrovní jsou
ponechány chodby pro ventilaci. Jedna chodba se používá k přivádění vzduchu do úrovní, vzduch je
pak veden směrem k další chodbě prostřednictvím poklesu tlaku generovaného ventilátory. Vzduch
je směřován k materiálu steliva na trusný pás. Podestýlka se odstraní společně při vyskladnění
na konci cyklu. Trusné pásy se také používají k vyskladnění vykrmených brojlerů na konci cyklu.

Systém lze použít v kombinaci se samostatnou počáteční podlahou (popsanou v ka-
pitole 4.6.4.5), kde se kuřata brojlerů vylíhnou a rostou po omezenou dobu na trusných
pásech s podestýlkou ve víceúrovňovém systému [473]. Schematický přehled víceúrovňového
podlahového systému s podestýlkou na trusných pásech a nuceného sušení vzduchem je
znázorněno na obrázku 4.21 [473]. Průřez systému, včetně proudění vzduchu, je znázorněn
na obrázku 4.22 [473].

Obrázek 4.21: Schematický přehled víceúrovňového podlahového systému se dvěma řadami a šesti úrovněmi
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Obrázek 4.22: Schematický průřez a princip víceúrovňového podlahového systému s nuceným sušením
vzduchem pro brojlery

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují v důsledku nuceného sušení
podestýlky vzduchem.

Mezisložkové efekty K provozu ventilátorů vzduchotechniky je zapotřebí více elektřiny. Při po-
hybu vzduchu směrem vzhůru a obsahu sušiny v hnoji 80 % může dojít k problémům s prachem
a zemědělcům se doporučuje používat obličejovou masku. Prach je méně problematický při návrhu
proudění směřujícího dolů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Potřebné množství materiálu podestýlky je
0,6 kg/m2. Uvádí se, že ventilace kolísá od 0,5 m3/h/ap v chladném období do 2,4 m3/h/ap v teplém
období. Uvádí se, že ap odpovídá 0,045 m2 (22 ks/m2).

Emise amoniaku se snižují na 0,02 kg NH3/ap/rok, což odpovídá snížení o 75 % ve srov-
nání s referenčním systémem používaným v Nizozemsku, u kterého jsou předpokládány emise
0,080 kg NH3/ap/rok.

Kvůli uspořádání víceúrovňové podlahy je počet kusů na m3 haly vyšší než v tradičních
nizozemských systémech ustájení. Distribuce tepla je zlepšena prouděním vzduchu a náklady
na vytápění jsou sníženy o 50 % [587].

Systém má vysoké požadavky na konstrukci vzduchové ventilace, aby byl zajištěn čerstvý
vzduch do všech vrstev a na sušení steliva na pásech. Nutností jsou také neprosakující napáječky.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém lze použít v nových i stávající halách
pro brojlery. Vzhledem k tomu, že je systém vybudován v několika úrovních, musí existující budovy
mít dostatečně vysoké boční stěny, aby systém vyhovoval.

Ekonomika Ve srovnání s konvenčním systémem ustájení jsou zapotřebí dodatečné investice
ve výši 2 EUR/ap (což odpovídá ročním nákladům 0,6 EUR/ap/rok). Tato technika nabízí úsporu
0,6 EUR/ap/rok díky snížené spotřebě energie, která plně kompenzuje dodatečné náklady.

Motivace pro implementaci V létě má drůbež menší tepelný stres, protože proud vzduchu
v jejich blízkosti. Systém zlepšuje vnitřní klima v přímém okolí zvířat. K chovu více brojlerů je
zapotřebí méně pracovní síly.

Příklady provozů V Nizozemsku byly v roce 2008 tímto systémem vybaveny dvě farmy s hlá-
šeným počtem 359 000 ap.

Referenční literatura [44, 473, 585, 587]
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4.6.4.5 Oddělené líhnutí a růst brojlerových kuřat po omezenou dobu (v případě víceúrov-
ňového podlahového systému)

Popis Tato technika ustájení je kombinací dvou systémů ustájení. První se skládá z víceúrovňo-
vého systému, kde se inkubovaná vejce vylíhnou a kuřata se chovají po omezenou dobu na po-
destýlce na trusných pásech (systém s vnitřní terasou). Druhý systém je chov brojlerů na jejich
konečnou hmotnost; může se skládat z tradiční haly nebo vícestupňového podlahového systému,
jak je popsáno v kapitole 4.6.4.4, kde se na trusných pásech používá podestýlka [473].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tento systém v kombinaci s druhým chovným obdobím
pro brojlery umožňuje efektivnější využití nízkoemisních (ale nákladných) systémů. Celkové roční
emise amoniaku ze dvou kombinovaných chovných období jsou proto sníženy díky lepšímu využití
druhé techniky ustájení.

Mezisložkové efekty Nebyly hlášeny žádné specifické mezisložkové efekty. Mezisložkové efekty
závisí na kombinovaném systému ustájení pro druhou fázi chovu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Vejce jsou umístěna do prvního systému tři
dny před vylíhnutím dokud nejsou kuřata ve věku 13 nebo 19 dní, poté jsou přesunuta do druhého
systému ustájení, kde dosáhnou své finální hmotnosti. Kuřata jsou chována ve víceúrovňových
systémech, s podestýlkou na trusných pásech, které se také používají k jejich vyskladnění. V
okamžiku přesunu je maximální hustota naskladnění 71 nebo 48 ks/m2 ve věku 13 nebo 19 dní.
Čím déle kuřata zůstávají v samostatném systému líhnutí, tím kratší dobu zůstávají ve druhém
systému.

Chodby mezi řadami klecí s několika úrovněmi se používají k usměrnění proudu vzduchu.
Čelní stěna řady klecí obrácená k chodbě, odkud přichází vzduch, je uzavřena, s výjimkou přívodů
vzduchu. Tímto způsobem, je proudění vzduchu nasměrován podél podestýlky na trusný pás a pak
na druhou stranu, kde je odsáván ventilátory umístěnými pod stropem haly. Trusné pásy jsou
odklizeny a nastlány novým stelivem pokaždé, když je naskladněno nové hejno. Shromážděný hnůj
je uložen v zakrytých kontejnerech a odstraněn z farmy do dvou týdnů.

Systémoptimalizuje začátek životamladých brojlerových kuřat v prvních hodinách po vylíhnutí,
protože mají okamžitý přístup k vodě a krmivu. Navíc, kuřata potřebují méně vytápění, protože
žijí v malém boxovém prostoru. Drůbež se tak pohybuje až ve věku, kdy je silnější a pohybuje
se pouze na velmi krátké vzdálenosti, protože další systém chovu by měl být obvykle na stejné
farmě (v Nizozemsku je tento systém povolen pouze za těchto podmínek). Obě obsazení ustájení
jsou synchronizována ve všech fázích produkčního období, v závislosti na délce etap, za účelem
optimalizace obsazení a přemístění (viz obrázek 4.23).

Obrázek 4.23: Příklad časového průběhu vzorového synchronizačního líhnutí/růstu (19 dní) ve vnitřní
terase s finálním cyklem v různých halách

Emise amoniaku z odděleného systému líhnutí a růstu mladých brojlerů činí 3 g/ap/rok nebo
9 g/ap/rok, respektive pro 13-ti denní a 19-ti denní řízení, včetně období, kdy je systém mezi cykly
nezbytně prázdný. Tyto úrovně nezahrnují emise z druhého systému (druhá fáze chovu). Celkové
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emise amoniaku se počítají jako součet emisí za celkovou standardní délku chovu (6 týdnů) ve dvou
systémech ustájení používaných v kombinaci a do značné míry závislých na tom, který systém se
používá ve druhém stadiu chovu, v nízkoemisním nebo standardním systému ustájení. Tato změna
je uvedena v tabulce 4.64.

Nejenže je celkový potřebný prostor na úrovni farmy menší pro stejný počet chovaných kusů,
ale cykly v hale pro druhou etapu probíhají také v kratších turnusech. Poměr mezi počtem ap
ve dvou systémech závisí na době trvání růstových fází a může se lišit od 1 : 1 do 1 : 2. Systém má
vysoké požadavky na konstrukci ventilačního systému, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce
čerstvého vzduchu do všech úrovní.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém může být postaven v nových halách,
ale můžou jim být dovybaveny i stávající haly pouze s vysokými bočními stěnami.

Ekonomika Jedna osoba může obsluhovat více kusů. Obecně je ekonomický přínos farmy opti-
malizován chovem většího počtu drůbeže.

Motivace pro implementaci Motivací je zvýšená produktivita díky vyššímu počtu cyklů za rok,
což je výsledkem chovumladých brojlerů, zatímco jsou na farmě přítomni také brojleři v konečném
růstovém období.

Příklady provozů Těmito systémy jsou vybaveny dvě farmy v Nizozemsku. Povolující orgány
požadují, aby ustájení, kam jsou brojleři přemístěni k chovu do jatečné hmotnosti, bylo vybaveno
nízkoemisními systémy.

Referenční literatura [93, 94, 473]

4.6.4.6 Vyhřívaná a chlazená podestýlková podlaha (systém Combideck)

Viz kapitola 4.5.5.3.

4.6.5 Techniky pro systémy ustájení plemenné drůbeže pro brojlery

Řetězec pro produkci brojlerového masa začíná oplodněnými vejci, která jsou produkována na far-
mách plemenné drůbeže pro brojlery. Násadová vejce jsou dodávána do líhně, z které se normálně
vrací jednodenní kuřata na farmy brojlerů. Dvě skupiny samců a samic jsou chovány jednotně.

V reprodukční fázi musí být zvířata chována společně, ale krmena by měla být samostatně,
aby byla zachována reprodukční účinnost. Oddělené krmení se provádí pomocí krmných linek
v různých výškách, které jsou proto přístupné pouze zvířatům požadované velikosti.

Tradiční systémy byly dříve používány k ustájení plemenné drůbeže, jako jsou klece a plně
podestlané podlahy (viz kapitola 2.2.2). Nové systémy umožňují nižší emise a efektivnější správu
a jsou odvozeny z klecí, ustájení na hluboké podestýlce a voliér. Podle ustanovení „Doporučení
pro domácí drůbež (gallus gallus)“ (Příloha II) přijatého Radou Evropy v roce 1995 by klece
měly být osazeny hřady, plochou s podestýlkou a snáškovým hnízdem. Staré klece nesplňující
tyto požadavky mohou být použity pouze do doby jejich životnosti. Popisy v této části jsou
zjednodušeny, protože základní systémy jsou popsány v kapitolách 4.6.1 a 4.6.2 pro chov nosnic.
Souhrn hlášených dosažitelných úrovní emisí ze systémů ustájení používaných pro chov plemenné
drůbeže pro brojlery je uveden v tabulce 4.69.
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Tabulka 4.69: Souhrn emisí v systémech pro chov plemenné drůbeže pro brojlery

Popis NH3 PM10 Zápach Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ap)

Kapitola 4.6.5.1 Odstraňování trusu pomocí pásů (v případě klecového systému)
Skupinové klece, trusný pás, nucené sušení 0,080 (1) NI NI [108]
Kapitola 4.6.5.2 Trusný pás nebo shrnovač (v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem)
Hluboká podestýlka 0,580 0,043 0,93 [638]
Hluboká podestýlka s trusnými pásy 0,245 (4)

(0,216–0,310)
(2)

0,049–
0,800
(3)(5)

0,93 (3) [110]

Hluboká podestýlka se shrnovačem 0,290 (3) NA NA [108]
Kapitola 4.6.5.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí potrubí (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)
Nucené sušení trusu horizontálním po-
trubím (v případě hluboké podestýlky s roš-
tovou podlahou)

0,250 (4)
(0,183–0,287)

(2)

0,049 (3) 0,93 (3) [112]

Vertikální potrubí pro nucené sušení trusu
(v případě hluboké podestýlky s roštovou
podlahou)

0,435 (4)
(0,343–0,528)

(2)

0,043
(3)(5)

0,93 (4) [109]

Kapitola 4.6.5.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí potrubí (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)
Nucené sušení perforované podlahy (v pří-
padě hluboké podestýlky)

0,230 (4)
0,210–0,248

(2)

0,043 (3) 0,93 (3) [111]

Kapitola 4.6.5.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí potrubí (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)
Systém hluboké podestýlky s oběhovými
ventilátory

0,183 (2)
0,188 (4)

0,028 (3) 0,18 (3) [114]

Kapitola 4.6.5.3 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí potrubí (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)
Voliéry s provzdušňováním trusu na pásech 0,170 (4)

0,130–0,202
(2)

0,049 (3) 0,93 (3) [108,
113]

Voliéry s provzdušňováním trusu na pásech
a na podestýlce

0,130 (1) NI NI [108]

(1) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(2) Naměřené hodnoty.
(3) Hodnoty odvozeny znaleckým odhadem založeným na analogických závěrech.
(4) Odvozeno z měření.
(5) Hodnoty vyjádřeny jako celková prašnost
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Prevence nemocí je obzvláště kritickým aspektem pro rodičovské farmy (plemenná drůbež). Biolo-
gická bezpečnost vyžaduje použití postupů a procedur (např. čištění, dezinfekce, „all-in – all-out“),
jejichž cílem je zabránit nebo omezit vstup (do systému ustájení) a šíření mikroorganismů, které
by mohly způsobit nemoci. Při hodnocení jednotlivých technik ustájení je třeba zvážit možnou
interakci s biologickou bezpečností.
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4.6.5.1 Odstraňování trusu pomocí pásů, nucené sušení trusu (v případě klecových systémů)

Popis Drůbež je ustájena v klecových systémech vybavených hřady, plochou s podestýlkou a snáš-
kovým hnízdem. Trus propadává skrz podlahu na podúrovňový trusný pás a je sušen předehřátým
vzduchem a je odstraňován jednou týdně. Místnost pro mísení vzduchu může být vybavena topnou
jednotkou pro předehřívání vzduchu.

Dosaženépřínosypro životní prostředí Emise amoniaku se snižují pomocí častého odstraňování
a sušení trusu na páse.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.1.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Systém sušení a odstraňování trusu z pásu
musí být dimenzováno tak, aby obsah sušiny v hnoji činil nejméně 50 %. Emise se odhadují
na 0,080 kg NH3/ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklady provozů Je uvedeno, že v Belgii (Vlámsko) využívají klecový systém dvě farmy ple-
menné drůbeže pro brojlery [467].

Referenční literatura [467]

4.6.5.2 Trusný pás nebo shrnovač (v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem)

Popis Ustájení se skládá z betonové podestlané podlahy, kde se drůbež může volně pohybovat.
Část podlahy je zvýšená a roštová, pod ní je prostor pro skladování trusu. Mokrý trus může
být odstraněn trusným pásem do zakrytého venkovního skladu. Frekvence odstraňování trusu je
nejméně dvakrát týdně. Obsah sušiny v trusu v době odstraňování je nejméně 30 %.

Alternativně může být použit pro každodenní odstranění trusu pod roštovou podlahou do
uzavřeného venkovního skladu shrnovač, jenž je upevněn v mělkém trusném kanále s leštěnou
a nepřilnavou betonovou podlahou.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují častým odstraňováním trusu
v kombinaci s provzdušňováním trusu na pásech.

Mezisložkové efekty Pro provoz častého odstraňování trusu pásem je vyžadována zvýšená spo-
třeba energie a s tím spojené nepřímé emise z výroby elektrické energie.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Maximální hustota drůbeže je omezena
na 7–8 ks/m2. Dostupná plocha je asi polovina roštové a polovina podestlané podlahy.

Napájení, krmení a zařízení pro odpočinek se nachází nad roštovou podlahou. Na začátku
každého produkčního cyklu musí být nastlána vrstva podestýlky nejméně 3 cm. Trus je odstraňován
z pásů nejméně dvakrát týdně a nejméně jednou denně tam, kde je instalován shrnovač. Aby se
minimalizovaly emise pocházející z trusu v oblasti podestýlky, měl by být udržován průměrný
obsah sušiny ve stelivu alespoň 70 %.

Emise amoniaku hlášené ze systému používající trusné pásy odpovídají 0,216 až
0,310 kg /ap/rok [110]. Pokud byl umístěn shrnovač, byly odhady emisí NH3 nižší než
0,290 kg/ap/rok na základě měření prováděných na podobných farmách pro nosnice [108].
Průměrné hlášené emise amoniaku ze systému ustájení s častým odstraňováním trusu pásy
(0,245 kg/ap/rok) jsou o 58 % nižší než emisní úroveň referenčního systému, odpovídající
tradičnímu systému s hlubokou podestýlkou používanému v Nizozemsku (0,580 kg/ap/rok).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Umístění trusného pásu nebo shrnovače pod roštovou
podlahu do existujícího trusného kanálu není vždymožné a vyžaduje dodatečné náklady ve srovnání
s aplikací této techniky do nového systému ustájení.

Ekonomie V Nizozemsku je v případě systémů ustájení vybavených trusnými pásy odhad-
nuta investice v rozmezí 14,40–19,80 EUR/ap a dodatečné náklady na nové haly se rovnají
3,5 EUR/ap/rok [110].

Motivace pro implementaci Časté odstraňování trusu je účinnou alternativou dražších technik.

Příklady provozů V Nizozemsku bylo v roce 2008 asi 8 % plemenné drůbeže pro brojlery
chováno v halách s častým odstraňováním trusu pomocí pásů [110]. Aplikace alternativní verze se
shrnovačem je hlášena z nové farmy v Belgii (Vlámsko) [467].

Referenční literatura [108, 110, 467]

4.6.5.3 Nucené sušení hnoje vzduchem pomocí potrubí (v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)

Popis Tento systém se skládá z betonové podlahy s podestýlkou, kde se může drůbež volně po-
hybovat. Část podlahy je zvýšená a roštová a pod ní je umístěn trusný kanál. Nejméně na jedné
třetině dostupné plochy musí být plná podestlaná podlaha. Emise amoniaku se snižují provzdušňo-
váním trusu shromážděného v kanálu vzduchem ze směšovací komory nebo z tepelného výměníku.
Trubky pro vháněný vzduch jsou umístěny pod roštovou podlahou amohou být umístěny vodorovně
nebo svisle.

Ve vodorovném provedení jsou trubky instalovány pod roštovou podlahu rovnoběžně se snáš-
kovými hnízdy a mohou být vertikálně posouvány podle úrovně trusu tak, aby svislá vzdálenost
mezi trubkami a trusem byla vždy okolo 20 cm. Alternativně mohou být provzdušňovací trubky
umístěny vertikálně pod roštovou podlahu (viz obrázek 4.24 [44]). Nad roštovou podlahou jsou
uspořádány funkční prostory pro krmení, napájení a odpočinek.
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Obrázek 4.24: Průřez systému s nuceným sušením trusu vzduchem svislými trubkami

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.2.1.3.

Mezisložkové efekty Systém s horizontálně umístěnými trubkami vyžaduje dodatečnou spotřebu
energie v závislosti na teplotě vzduchu a množství nuceného vzduchu použitého k sušení trusu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Maximální hustota osazení je omezena
na 7–8 ks/m2, včetně kohoutů. Objem vzduchu proudícího přes trus horizontálními trubkami je
uváděn jako 2,5m3/h/ks, při minimální teplotě 24 °C; zatímco 50 % přiváděného vzduchu pochází
z venkovního prostoru (čerstvý vzduch).

Trubky umístěné svisle jsou robustní. Vyfukují vzduch pomocí malých otvorů v minimálním
množství 1m3/h/ks. Nejméně 50% použitého vzduchu pochází z vnějšku a je ohříván na minimální
teplotu 20 °C.

Emise amoniaku byly hlášeny pro verzi s horizontálními trubkami v rozsahu od 0,183 kg/ap/rok
do 0,287 kg/ap/rok a od 0,343 kg/ap/rok do 0,528 kg/ap/rok pro verzi s vertikálním potrubím. Hlá-
šené průměrné hodnoty emisí amoniaku pro vertikální uspořádání potrubí (0,435 kg NH3/ap/rok)
a pro horizontální uspořádání (0,25 kg NH3/ap/rok) jsou o 57 % a 25 % nižší než emise související
s referenčním systémem ustájení v Nizozemsku, který se skládá z tradičního systému s hlubokou
podestýlkou (0,580 kg NH3/ap/rok).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.2.1.3.

Ekonomika Údaje o nákladech vztahujících se na systémy s hlubokou podestýlkou s provzduš-
ňovacím trusným kanálem pro obě konfigurace, s vodorovnými a svislými trubkami jsou uvedeny
v tabulce 4.70.
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Tabulka 4.70: Údaje o nákladech pro systémy s hlubokou podestýlkou vybavené provzdušňovacím trusným
kanálem pomocí potrubí

Uzpůsobení
systému

Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

Roční provozní
náklady
(energie)

Celkové
náklady

(EUR/ap) (EUR/ap/rok) (EUR/ap/rok) (EUR/ap/rok)

Horizontální trubky
(sušení ze shora) 17 (14,3–19,7) 1,7 4,6 6,65

Vertikální trubky 16,6 (14–19,3) 1,67 0,51 2,18
Zdroj: [109, 112]

Údaje vztahující se k dodatečným investičním a provozním nákladům ve srovnání s referenčním
tradičním systémem hluboké podestýlky jsou také hlášeny z Nizozemska a uvedeny v tabulce 4.71.

Tabulka 4.71: Dodatečné náklady na provzdušňování trusného kanálu pomocí potrubí (v případě systémů
s hlubokou podestýlkou) ve srovnání s referenčním systémem

Uzpůsobení
systému

Investiční
náklady

Roční
investiční
náklady

Roční provozní
náklady
(energie)

Celkové
náklady

(EUR/ap) (EUR/ap/rok) (EUR/ap/rok) (EUR/ap/rok)

Horizontální trubky
(sušení ze shora) 3,40 0,36 4,60 4,96

Vertikální trubky 3,05 0,31 0,51 0,82
Zdroj: [589]

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.2.1.3.

Příklady provozů V Belgii (Vlámsko) tuto techniku používá 10 systémů ustájení, včetně farem
nad a pod prahem kapacity [467]. V Nizozemsku je 8 % drůbeže ustájeno v systémech vybavených
provzdušňováním trusného kanálu, přičemž se používá způsob s horizontálními trubkami.

Referenční literatura [44, 108, 109, 112, 467, 589]

4.6.5.4 Nucené sušení trusu vzduchem pomocí perforované podlahy (v případě hluboké
podestýlky s trusným kanálem)

Popis Viz kapitola 4.6.2.1.4.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.6.2.1.4.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.2.1.4.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V Belgii a Nizozemsku jsou s tímto
systémem spojeny hodnoty emisí amoniaku od 0,210 kg do 0,248 kg NH3/ap/rok.
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém je použitelný pro nové a stávající haly pro
plemennou drůbež pro brojlery.

Ekonomika Nizozemsko hlásí investiční náklady od 12,90 EUR/ap do 17,80 EUR/ap s ročními
provozními náklady přibližně 0,25 EUR/ap/rok. Roční investiční náklady se rovnají 1,5 EUR/ap/rok
a celkové roční náklady jsou asi 1,75 EUR/ap/rok. Odhaduje se, že dodatečné náklady na novou
halu se rovnají 1,8 EUR/ap/rok.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.2.1.4.

Příklady provozů V Belgii (Vlámsko) se uvádí, že tento systém používá jedna farma pro ple-
mennou drůbež pro brojlery [467].

Referenční literatura [111, 108, 467, 589]

4.6.5.5 Podestýlkové systémy s oběhovými ventilátory

Popis V systému s hlubokou podestýlkou bez trusného kanálu, který není vybaven centralizova-
nou ventilací, jsou ze stropu zavěšeny vertikální šachty vybavené ventilátory. Ve spodní části šachty,
maximálně 1,20 m nad podestýlkou je umístěn speciální prvek, který umožňuje, aby vzduch vystu-
poval v horizontálním směru. Úplný popis techniky je uveden v kapitolách 4.5.4.2.1.1 a 4.6.4.2.1.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Ventilátory mísí vnitřní vzduch a umožňují snížení
emisí amoniaku a lepší prostředí pro zvířata.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Šachty jsou rozmístěny ve dvou řadách
po celé délce haly a záběr každého ventilátoru je 150m2. Ventilátory mají minimální výkon
1,8 m3/h/ks, aniž by došlo ke snížení tlaku. Na začátku cyklu (jednodenní kuřata) začínají ventilá-
tory s 10% výkonem a ve 40. dni postupně dosáhnou 100% výkonu.

Příslušné emise na jsou 0,183–0,188 kg NH3/ap/rok, 0,028 kg PM10/ap/rok a 0,18 oue/s/ks.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Ekonomika V Nizozemsku se uvádí, že dodatečné investiční náklady na ventilační systém se
rovnají 1 EUR/ap. Provozní náklady se uvádějí jako ekvivalent 0,135 EUR/ap/rok.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Příklady provozů Viz kapitola 4.6.4.2.1.

Referenční literatura [114, 469]
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4.6.5.6 Trusné pásy (v případě voliér)

Popis Jedná se v zásadě o voliérový systém, kde se drůbež může volně pohybovat po celé hale,
která se skládá z různých úrovní (podlaží) roštových podlah a podestlané plochy na plné betonové
podlaze (viz kapitola 4.6.2.2.1). Pod roštovou podlahou jsou umístěny pásy pro odstraňování trusu.
Trus je shromažďován na těchto pásech a může být sušen (předehřátým) nuceným vzduchem
vedeným pomocí trubek nad nebo podél pásů. Trus v oblasti podestlané podlahy může být navíc
sušen předehřátým vzduchem (například z topných jednotek), což umožňuje větší snížení emisí.

Nad snášková hnízda lze postavit další úroveň (viz obrázek 4.25 [44]), což umožňuje umístění
více kusů (10–15%) do stejné haly. Funkční plochy pro krmení, napájení a odpočinek jsou umístěny
nad trusnou plochou.

Obrázek 4.25: Schéma přidané úrovně nad hnízdy ve voliérovém systému

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují častým odstraňováním
a sušením trusu na pásech.

Mezisložkové efekty Přidaná úroveň nad hnízda dává slepicím možnost se chovat před kohouty.
To může snížit plodnost a líhnivost vajec.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Trus na trusném páse by měl být odstraněn
z ustájení nejméně jednou týdně a v tom okamžiku by měl mít obsah sušiny nejméně 50 %.

Emise amoniaku byly měřeny 0,170 kg NH3/ap/rok (v rozmezí od 0,130 kg NH3/ap/rok
do 0,202 kg NH3/ap/rok), dosaženého alespoň týdenním odstraněním trusu a sušením trusu pře-
dehřátým vzduchem. Hlášené emise amoniaku jsou o 71% nižší než emise související s používáním
tradičního referenčního systému přijatého v Nizozemsku (hluboká podestýlka s emisemi rovnající
se 0,580 kg NH3/ap/rok).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.6.2.2.1.

Ekonomika Uspořádání systému s přidanou úrovní je spojeno s investičními náklady
od 15,00 EUR/ap do 20,60 EUR/ap, ročními investičními náklady 1,85 EUR/ap/rok, ročními
provozními náklady 0,50 EUR/ap a celkovými ročními náklady 2,35 EUR/ap.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.6.2.2.1.

Příklady provozů Viz kapitola 4.6.2.2.1.

Referenční literatura [44, 108, 113]
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4.6.6 Techniky pro systémy ustájení krůt

4.6.6.1 Nucená ventilace a neprosakující napájecí systém (v případě plné podlahy s hlubo-
kou podestýlkou)

Popis Krůty jsou chovány v uzavřené, tepelně izolované budově s nucenou ventilací. Plná podlaha
je zcela podestlána dřevěnými hoblinami a/nebo slámou. V případě potřeby se během období
výkrmu přistýlá další sláma. Neexistují žádné oddělené funkční oblasti. Tuhý hnůj se odstraní
na konci cyklu, když je budova čištěna před dalším cyklem. Cyklus spočívá v odchovu všech
krůt obou pohlaví po dobu 4 až 6 týdnů, která může být prodloužena po oddělení krocanů,
s finálním obdobím krůt trvající až do 17. týdne. Po pohlavním oddělení mohou být krocani také
vykrmení v tomto systému, ale častěji končí v halách s přirozenou ventilací (viz kapitola 4.6.6.2).
Konstrukce a provoz systémů pitné vody jsou takové, aby se zabránilo úniku vody na stelivo. Viz
také kapitola 2.2.3.2.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Absorpční materiál (např. sláma) váže moč a výkaly
ve stelivu a poskytuje suchou plochu, a proto se snižují emise amoniaku. Kromě toho izolace
podlahy (např. beton, jíl) zabraňuje kondenzaci vody v podestýlce.

Mezisložkové efekty Emise prachu se obvykle zvyšují v systémech ustájení s hlubokou pode-
stýlkou.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Množství dodané podestýlky je ve Francii
9 kg/m2 až 12 kg/m2, s přihlédnutím k možnému doplňování během výkrmového období. V Ně-
mecku se uvádí, že množství materiálu podestýlky potřebné pro počáteční období chovu obou
pohlaví je 2,2 kg/ap/rok řezané slámy a pro výkrmové období 0,8 kg/ap/rok dřevěných hoblin plus
5,8 kg/ap/rok řezané slámy. Z Finska se uvádí, že typické požadované množství dřevěných hoblin
je 2–5 kg/ap/rok.

Prvních sedm dní po naskladnění jsou zvířata chována v uzavřených kruzích, které se postupně
rozšiřují. Jsou nezbytné denní kontroly teploty, vlhkosti podestýlky a výšky zařízení pro krmení
a napájení. Ventilace je řízena tak, aby zvířatům poskytla požadovaný objem vzduchu, jak je
uvedeno v tabulce 4.72.

Tabulka 4.72: Parametry ventilace v chovu krůt

Období
Krůťata Krůty Krocani
(m3/h/ks) (m3/h/ks) (m3/h/ks)

Zimní období 0,1–1,0 1,0–3,6 1,0–5,5
Letní období 0,6–14,6 6,0–32,0 6,0–48,6
Zdroj: [118, 500]

Hlášené úrovně emisí spojené s chovem krůt jsou uvedeny v tabulce 4.73. Systémy čištění vzduchu
používané ke snižování emisí amoniaku z chovu brojlerů mohou být použity v systému ustájení
krůt založeném na hluboké podestýlce [131]. Nicméně, s výjimkou praček vzduchu, však bude
účinnost technik snižujících amoniak nižší než se dosahuje u brojlerů v důsledku většího množství
a vyššího obsahu sušiny ve stelivu. V Nizozemsku je účinnost technik pro snižování amoniaku
používaných v ustájení krůt považována za poloviční než v ustájení brojlerů [508].
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Tabulka 4.73: Emise ze systému chovu krůt s nucenou nebo přirozenou ventilací (v případě hluboké
podestýlky)

Chovné fáze a parametry
Emisní úrovně

ZdrojAmoniak PM10 Zápach (1)
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Smíšené pohlaví v počátečním
chovném období (4–6 týdnů;
hmotnost: 2 kg)

0,15 (2) 0,07 (3) (4) 0,007 (2) [118]

Smíšené pohlaví po celou chov-
nou fázi 0,263–0,374 (5) NI NI

[624,
633,
656]

Krůty, výkrmové období
(16 týdnů; hmotnost: 10–11 kg),
nucená/přirozená ventilace

0,387 (2)
0,3 (3) (4)

0,4 (2)
[118]

0,09 (2) [119]
0,045 (6) 0,5 (6) NI [500]

Krocani, výkrmové období
(20–21 týdnů; hmotnost: 21 kg),
nucená/přirozená ventilace

0,680 (2) (7)
0,8 (3) (4)

0,710 (2)
[118]

0,24 (2) [119]
0,138 (3) 0,9 (6) NI [500]

Začátek chovného období plus
výkrm krocanů (20 týdnů;
hmotnost: 0,05–18 kg), nu-
cená/přirozená ventilace

0,66 (3) (8) NI NI [102,
614]

(1) Hodnoty byly vypočteny z emisí 32 ouE/s/LU a průměrnou hmotnost 1,1 kg pro počáteční období
chovu krůt, 6,25 kg pro výkrm samic a 11,1 kg pro výkrm samců.
(2) Odvozeno z měření.
(3) Naměřené hodnoty.
(4) Hodnoty vyjádřeny jako celková prašnost.
(5) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
(6) Hodnoty odvozeny znaleckým odhadem založeným na analogických závěrech.
(7) Za referenční úroveň emisí se považuje 0,68 kg NH3/ap/rok.
(8) Odvozeno z emise 93 g N/LU/den a průměrné hmotnosti 8 kg pro samce krůt.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro nové i stávající haly.
Používá se k chovu mladých krůťat a následně k výkrmu krůt, případně může být tato technika
použita také pro výkrm krocanů.

Ekonomika Výpočty, které byly provedeny v Německu, ukazují požadované investice mezi
53 EUR/ap a 84 EUR/ap, což odpovídá ročním nákladům mezi 1,70 a 7,30 EUR/ap/rok. Roční
provozní náklady se uvádějí ve výši 4,70 EUR/ap/rok. Požadavky na pracovní sílu jsou uvá-
děny v rozmezí 0,1–0,13 h/ap/rok a spotřeba energie na vytápění 0,12 kWh/ap/rok a na osvětlení
0,5 kWh/ap/rok.

Motivace pro implementaci Zvýšené produktivity se strukturální flexibilitou v kombinaci s dob-
rým vnitřním klimatem je dosaženo při nízkých investičních a provozních nákladech, protože
energetické požadavky jsou nízké.
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Příklady provozů Systém skládající se z počáteční fáze chovu a období výkrmu krůt se běžně
používá v Německu střídavě se systémem chovu krocanů popsaným v kapitole 4.6.6.2.

Referenční literatura [102, 118, 119, 131, 500, 508, 614, 624, 633, 656]

4.6.6.2 Přirozená ventilace s neprosakujícím napájecím systémem (v případě plné podlahy
s hlubokou podestýlkou)

Popis Po oddělení pohlaví jsou krocani chováni obvykle v halách s přirozenou ventilací (s ote-
vřenými bočními stěnami) až do konce výkrmového období. Porážková hmotnost krocanů je asi
18–21 kg a dosahuje se ve stáří 20–21 týdnů. Záložní ventilační systém může být k dispozici
instalací odsávacích ventilátorů na jedné straně haly. Ve Velké Británii má drůbež často přístup
k otevřeným volným výběhům. Tuhý hnůj je odklízen na konci každého chovného období, kdy je
budova čištěna před dalším cyklem. Tento typ systému ustájení lze volitelně použít pro výkrm krůt
(od 2 kg do 10–11 kg) nebo pro celý chovný cyklus (od 0,05 kg do 18 kg). Schéma systému ustájení
na hluboké podestýlce pro krůty s přirozenou ventilací je znázorněno na obrázku 4.26 [119]. Plná
podlaha je zcela pokryta podestýlkou, kterou lze v případě potřeby doplnit. Konstrukce a provoz
systému pitné vody jsou takové, aby se zabránilo úniku na stelivo. U hal s přirozenou ventilací
se uvádí, že na podlahu je aplikována hydroizolace, aby se zabránilo průniku vlhkosti do interi-
éru [103].

Obrázek 4.26: Schéma haly s přirozenou ventilací pro výkrm krůt

Dosažené přínosy pro životní prostředí Haly s přirozenou ventilací vyžadují nižší spotřebu
energie. Snížení emisí se považuje za možné díky nižším průměrným vnitřním teplotám ve spojení
s provedeným systémem ustájení s venkovním ovzduším.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Podestýlka potřebuje časté doplňování,
které lze aplikovat denně. Hlášené emise z hal s přirozenou ventilací pro chov krůt bez nebo
s volným výběhem nevykazují rozdíl od hal s nucenou ventilací. Úrovně emisí pro oba systémy
Ventilace ustájení jsou uvedeny v tabulce 4.73.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení. Úvahy o přirozené ventilaci jsou v kapitole 4.5.6.

Ekonomika Byly hlášeny stejné náklady jako u systému v kapitole 4.6.6.2. Kromě toho se
v Německu uvádí, že roční provozní náklady vypočtené pro halu s 8 750 místy činí 4,7 EUR/ap/rok.
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Motivace pro implementaci Otevřené haly poskytují lepší vnitřní klima díky nižší průměrné
teplotě uvnitř. Systémy s verandou a/nebo dvoremnabízející přístup k vnějšímu vzduchu/ podnětům,
které jsou šetrnější ke zvířatům.

Příklady provozů Je to nejrozšířenější systém pro krocany v Německu.

Referenční literatura [103, 119]

4.6.7 Techniky pro systémy ustájení kachen

4.6.7.1 Časté doplňování podestýlky (v případě plné podlahy s hlubokou podestýlkou)

Popis Kachny jsou chovány na podestlaných plných podlahách, ale bez oddělených funkčních
ploch. Mohou být použity dva různé systémy chovu: „all-in, all-out“ nebo dvě oddělená období
růstu. V systému „all-in, all-out“ se provádí kompletní chov zvířata a na konci cyklu se kachny
i podestýlka odstraní. V systému dvou oddělených růstových období (počáteční a finální chovné
období) je drůbež po první fázi přemístěna do jiné haly. V počáteční fázi chovu se uvádí, že se plocha
pohybuje mezi 0,067m2/ap a 0,072m2/ap. V systému „all-in, all-out“ ve výkrmovém období se pro
dvě oddělená stádia růstu uvádí, že se plocha pohybuje mezi 0,143m2/ap a 0,21m2/ap. Podestýlka
je udržována suchá s častým doplňováním čerstvého materiálu (například denně) podle potřeby.

Haly mohou být s přirozenou nebo nucenou ventilací a hnůj je vždy odstraněn na konci cyklu.
Haly, které se používají pro počáteční období chovu a pro systém „all-in, all-out“, jsou uzavřeného
typu, dobře izolované a vybavené nucenou ventilací a automatickým systémem krmení a napájení.
Pokud je ve finálním období hejno oddělené, může být umístěno v jednodušším otevřeném domě
s přirozenou ventilací. Tento systém ustájení lze kombinovat se systémem volného výběhu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise se snižují v důsledku každodenního doplňování
stelivového materiálu a následného zvýšeného vstřebávání vlhkosti.

Mezisložkové efekty Hospodaření s podestýlkou v okolí vodního zdroje určeného ke koupání
může být obtížné.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Množství stelivového materiálu použitého
pro plně podestlanou podlahu je uváděno v Německu jako ekvivalent 7 kg/ap/rok pro počáteční
období chovu a 28 kg/ap/rok pro finální fázi. V Nizozemsku se uvádí, že množství podestýlky je
1 kg pšeničné slámy na m2 a ve Velké Británii 4 kg/ap, což odpovídá přibližně 23 kg/ap/rok po
dobu 4,7 cyklů/rok.

Hlášené míry nucené ventilace v plně podestýlkových systémech ustájení pro Pekingské kachny
jsou shrnuty v tabulce 4.74.

Tabulka 4.74: Rozsah míry ventilace pro chovné haly s nucenou ventilací Pekingských kachen

Chovná fáze
Teplé období Chladné období
(m3/h/ks) (m3/h/ks)

Od 0,05 kg do 1,2–1,5 kg (1 –21 dní) 0,3–8,0 0,1–0,8
Od 1,2–1,5 kg do 3 kg (21–47 dní) 3,3–11,3 0,6–1,3
Zdroj: [115–117, 500]
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Obecně platí, že čím je sušší podestýlka, tím nižší je uvolňovaná hladina amoniaku [152]. Emise
byly v Německu měřeny pro obě období chovu a bylo zjištěno, že pro počáteční fázi je 0,05 kg
NH3/ap/rok a 0,01 kg celkového prachu na ap/rok a 0,15 kgNH3/ap/rok a 0,04 kg celkového prachu
na ap/rok pro finální fázi. Výpočty emisí za celý cyklus hlášené z Nizozemska a Velké Británie
(odhadované) jsou v rozmezí 0,11 kg až 0,227 kg pro amoniak a 0,078 kg pro methan.

Údaje o emisích různých systémů ustájení na hluboké podestýlce používaných při chovu kachen
jsou uvedeny v tabulce 4.75.

Tabulka 4.75: Hlášené údaje o emisích ze systémů s hlubokou podestýlkou pro chov kachen

Produkční systém
a chovné fáze

Amoniak Zápach PM10 Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks) (kg/ap/rok)

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací
Pekingské kachny, odchov (od 0,05 kg
do 1,2–1,5 kg od 1 do 21 dnů)

0,05 (1) 0,098 (1) (2) 0,01 (3) (4) [117]

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací
Pekingské kachny, výkrm (od 1,2–
1,5 kg do 3 kg od 21 do 47 dnů)

0,145 7 (1) 0,29 (1) (2) 0,04 (3) (4) [116,
474]

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací
Pekingské kachny, výkrm (až do
3,3 kg)

0,12 NI NI [646]

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací
All-in, all-out (od 0,05 kg do 3,35 kg
ve 49 dnech)

0,21 (0,199–
0,227)
(4)

0,49 (5) 0,084 (6) [115]

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací
All-in, all-out (od 0,04 kg do 3,3 kg
ve 49 dnech)

0,11 (6) NI NI [106]

Hluboká podestýlka s nucenou venti-
lací (od 20. do 41. dne) 0,17 (4) (5) NI 0,026 (1) (3) (4) [152]

Hluboká podestýlka s přirozenou ven-
tilací
All-in, all-out (od 0,05 kg do 3,6 kg
ve 47 dnech)

0,11 (6) NI NI [104]

(1) Hodnoty odvozeny z průměru 0,11 g prachu/kg z živé váhy/den a průměrné hmotnosti 1,9 kg pro
výkrm kachen v šesti cyklech za rok.
(2) Hodnoty byly vypočteny z emisí 75 ouE/s/LU a průměrnou živou hmotnost 0,65 kg pro chov kachen
a 1,9 kg pro výkrm kachen v šesti cyklech za rok [474].
(3) Hodnoty vyjádřeny jako celková prašnost.
(4) Naměřené hodnoty.
(5) Hodnoty odvozeny z průměru 0,713 g NH3/kg z živé váhy/den a průměrné hmotnosti 1,9 kg pro
výkrm kachen v šesti cyklech za rok.
(6) Modelované hodnoty (např. výsledky založené na rovnováze N).
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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Systémy čištění vzduchu používané ke snižování emisí amoniaku z chovu brojlerů lze použít
pro kachny v systémech ustájení s hlubokou podestýlkou. Nicméně, s výjimkou praček vzduchu,
účinnost technik bude nižší než účinnost dosažitelná u brojlerů v důsledku většího množství
trusu a vyššího obsahu sušiny ve stelivu. V Nizozemsku se účinnost technik čištění vzduchu
používaných v ustájení kachen považuje za poloviční než v ustájení brojlerů. U kachen vybavených
miskami s vodoumůže být účinnost ještě nižší [508]. Časté přidávání čerstvé slámy zajišťuje nízkou
koncentraci amoniaku ve vzduchu uvnitř (4–8 ppm) [646].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Srovnatelné údaje o nákladech jsou vykazovány z Německa a Nizozemska a ukazují
investici ve výši 34–35 EUR/ap, pro systémy ustájení typu „all-in, all-out“ za finální období
dvoufázového chovného systému. Investiční náklady na počáteční období dvoufázového systému
se v Německu uvádějí ve výši 14 EUR/ap. Ve Velké Británii se v případě systémů nucené ventilace
očekává, že jeden operátor navštíví 24 000 ks během 40 hodin pracovního týdne. V Německu je
poptávka po práci uváděna jako 0,25 h/ap/rok.

Motivace pro implementaci Verze s hlubokou podestýlkou s přirozenou ventilací umožňuje
lepší vnitřní klima, nižší energetickou náročnost a nižší investiční a provozní náklady než uzavřená
verze s nucenou ventilací. Technika ustájení bez venkovního výběhu minimalizuje vyplavování
dusíku a fosforu [115].

Příklady provozů Tato technika je široce používána (např. v Polsku a Velké Británii) [264]. Je
to nejrozšířenější systém používaný v Německu pro produkci kachen.

Referenční literatura [104, 106, 115, 116, 117, 152, 264, 474, 500, 508, 646]

4.6.7.2 Časté přidávání podestýlky (v případě hluboké podestýlky kombinované s roštovou
podlahou)

Popis Kachny jsou chovány na plných podlahách, kde je podestýlka udržována suchá častým
přidáváním čerstvého materiálu (například denně) podle potřeby. Ve věku 14-ti dnů mají kachňata
přístup do roštové oblasti, kde jsou umístěny napáječky, která pokrývá asi 25 % povrchu. Hnůj je
zcela odstraněn na konci cyklu „all-in, all-out“.

Budova je vyhřívána po dobu prvních dvou týdnů odchovu. Ventilační systém může být při-
rozený nebo nucený s bočním vstupem a výstupem ze střešního hřebene. Systém lze kombinovat
s volným výběhem z oblastí se zpevněným povrchem se shromažďováním špinavé vody.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Udržování podestýlky v suchu každodenním přidáním
nového stelivovéhomateriálu snižuje emiseNH3. Začlenění roštových ploch do systému ustájení pro
umístění napáječek pro zvířata umožňuje minimalizaci hladiny vlhkosti v podestýlce při současném
zachování předpisů welfare týkající se zajištění napáječek pro kachny [152].

Mezisložkové efekty Na konci cyklu je k čištění hal zapotřebí více vody ve srovnání s plně
roštovými podlahovými systémy ustájení.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Všechny podmínky životního prostředí
se nastavují automaticky nebo ručně v závislosti na stáří zvířat. Ve Velké Británii se za jeden rok
odchová šest až sedm turnusů.

Jak uvádí Velká Británie, vzorová farma se 120 000 kusy by vyžadovala ročně 2 160 tun
materiálu podestýlky, přibližně 152 000 kWh elektrické energie, 75 tun paliva a více než 10 000m3

vody. Emise se odhadují na 0,11 kg amoniaku a 0,078 kg metanu na ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pro stávající budovy závisí použitelnost na provedení
stávající konstrukce.

Ekonomika Hlášené roční provozní náklady pro farmu (bez volného výběhu), která ročně chová
120 000 kusů v šesti turnusech po 45 dnech (od 0,05 kg do 3,6 kg), činí přibližně 700 000 EUR
na výrobu 1 728 tun masa.

Motivace pro implementaci Zlepšené welfare zvířat a nižší náklady [624].

Příklady provozů Tato technika se používá na farmách ve Velké Británii a v České republice
[264].

Referenční literatura [105, 107, 152, 264, 624]

4.6.7.3 Časté odstraňování hnoje (v případě plně roštové podlahy)

Popis Rošty zakrývají kanál, kde je trus shromažďován a pak přesunován do externího skladu
s proměnnou frekvencí. Častější odstraňování hnoje než na konci cyklu provádí:

• trvalý gravitační tok do externího skladu;

• shrnování s proměnnými frekvencemi do externího skladu.

Systém ustájení může být vybaven přirozenou nebo nucenou ventilací a kombinován se systé-
mem volného výběhu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Nejvyšší emise amoniaku a zápachu vznikají z hlu-
bokého uskladnění a dlouhé doby zdržení trusu v kanálu. Gravitační tok v případě šikmého dna
kanálu nebo odstraňování shrnovačem zkrátí dobu, po kterou je trus vystaven vzduchu, protože
odstraňování je častější než pouze na konci cyklu. Účinek snižování emisí je v zimě větší než v létě,
v teplém období je však zabráněno emisím zápachu.

Mezisložkové efekty Ve srovnání s ustájením založeným na stelivu je zapotřebí více vody na čiš-
tění. Tato technika byla hodnocena z hlediska její uhlíkové stopy v celém systému ve srovnávací
studii proti systémům založeným na podestýlce. Ukázalo se, že navzdory vyšším emisím skleníko-
vých plynů způsobených hospodařením s hnojem, ustájení s plně roštovou podlahou funguje stejně
nebo lépe než systémy založené na podestýlce ze slámy, zejména tam, kde je sláma dovážena z větší
vzdálenosti [475].

U tohoto typu podlahy je pravděpodobné, že bude obtížné splnit požadavky zakrytí dostatečné
plochy vhodným podestýlkovým materiálem, který umožní všem zvířatům odpočinek a současně
poskytnout pokud možno adekvátní podestýlku v suchém a drobivém stavu podle ustanovení
Článku 10 (6) a Článku 11 (4) Rady Evropy „Doporučení týkající se Pižmových kachen (cairina
moschata) a kříženců Pižmovek a domácích kachen (anas platyrhynchos)“. V některých zemích
(např. Švédsko), nejsou plně roštové podlahy povoleny z důvodu welfare zvířat.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 363



Techniky snižující emise z ustájení prasat

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Odstraňování hnoje shrnováním je u tohoto
systému ustájení velmi obvyklé. Shrnovače jsou velmi spolehlivé; četnost shrnování musí být
přizpůsobena stáří zvířat, ročnímu období (teplota a vlhkost okolí) a stavu a objemu trusu. Příliš
suchý trus a příliš nízký objem zhoršují stav shrnovače a podlahy, zatímco příliš velký objem může
poškodit funkčnost shrnovače.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Použitelnost je z hygienických důvodů omezena
na chov kachen Barbary/Pižmovky (cairina moschata).

Ekonomika Orientační náklady na nákup shrnovače (včetně elektrické instalace a požadavku
na práci) se pohybují kolem 8,3 EUR/m2, bez daně. Ve velké Británii jsou náklady na nákup
shrnovače jsou kolem 35–40 EUR/ap pro systém ustájení s přirozenou ventilací a 40–45 EUR/ap
s nucenou ventilací.

Motivace pro implementaci Ve Francii používá většina farem pro produkci kachen plně roštovou
podlahu se shrnovači. Systém je považován za nejlepší způsob, jak chovat kachny Barbary, jelikož
vysoce zředěný trus způsobuje nadměrnou degradaci steliva, zejména v zimě, což znamená že
nakonec jsou zvířata vystavena problémům s hygienou [365]. Místní nedostatek slámy, kvůli
konkurenci jiných hospodářských zvířat (častých pro hlavní francouzskou produkční oblast, oblast
Loiry a Bretaň), činí tuto techniku příznivou alternativou k ustájení na hluboké podestýlce.

Příklady provozů Tento systém je ve Francii referenční pro chov kachen Barbary (cairina
moschata). Používá se také v Polsku a Belgii (Valonsko) [264].

Referenční literatura [264, 365, 368, 475]

4.7 Techniky snižující emise z ustájení prasat

Tato kapitola odráží informace předložené o technikách, jejichž cílem je snížit emise ze zařízení
pro chov prasat. Dostupné informace se zaměřují především na emise NH3 do ovzduší, přičemž se
bere v úvahu také prach, zápach a emise skleníkových plynů.

Pro snadné porovnání jsou popsány techniky pro každou kategorii prasat (prasnice k připuštění,
březí prasnice, kojící prasnice, odstávčata a prasata na výkrm). Vzhledem k tomu, že v některých
technikách ustájení jsou základní vlastnosti a zásady fungování společné pro různé kategorie prasat
a tedy, aby se zabránilo opakování, kapitola 4.7.1 poskytuje obecné informace o technikách, které
se podobně používají v několika kategoriích prasat.

Pro porovnání údajů o výkonnosti a nákladech na snižující techniky se považuje za praktické
vybrat referenční techniku pro každou kategorii prasat. Tento přístup vybírá techniku spojenou
s nejvyššími úrovněmi emisí amoniaku a umožňuje, aby ostatní techniky byly posuzovány z hle-
diska jejich relativního vlivu na životní prostředí (procentuální snížení); relativní hodnoty udávají
dosažitelnou úroveň.

První technikou, která je popsána pro každou kategorii prasat, je plně roštová podlaha s hlu-
bokou jímkou, která je obecně považována za systém s nejhorší účinností, pokud jde o emise
amoniaku, a obvykle se považuje za referenční techniku pro výpočet snížení emisí dosažené jinými
technikami [508]. Podobně se ekonomické údaje pro implementaci technik snižování amoniaku
často uvádějí jako „dodatečné náklady“, které by byly vyžadovány ve srovnání s plně roštovými
podlahami s hlubokou jímkou.
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Pokud jde o náklady, je třeba uvést, že renovace stávajících chovů a související investiční
náklady jsou velmi závislé na velikosti kotců, existující hnojné jímce, výtokových bodech, existenci
jímky na hnůj v blízkosti nosných stěn atd. [273].

Mějte na paměti, že ne všechna předložená emisní data jsou měřena. Některá byla vypočtena
nebo odvozena z dostupných informací na základě odborného odhadu, v takovémto případě je tato
skutečnost uvedena. V úvahu je také brán vztah mezi systémy ustájení a welfare zvířat, protože
některé techniky mohou představovat potenciální nevýhody.

V ustájení prasat, ačkoli mohou být techniky řízeny samostatně, vytvářejí integrovaný dopad
na životní prostředí v ustájení. Je také důležité si uvědomit, že všechna integrovaná opatření
ke snížení emisí NH3 z ustájení prasat povedou k většímu množství dusíku v hnoji a k množství,
které by mohlo být potenciálně emitováno do vzduchu jako amoniak během skladování a aplikace
na poli.

Techniky snižování emisí z ustájení prasat lze rozdělit do následujících obecných kategorií:

1. Výživové opatření vedoucí ke snížení množství hnoje a obsahu dusíku v něm obsaženém.

Výživová opatření, jak jsou popsána v kapitole 4.3, pro předcházení emisím z ustájení sní-
žením koncentrace dusíku v hnoji a kejdě, vedou ke snížení emisí ve všech fázích výrobního
řetězce.

2. Kontrola vnitřního klimatu ustájení.

S vyššími okolními teplotami a mírou ventilace dochází ke zvyšování emisí znečišťujících
plynů. Je však důležité si uvědomit, že teplota a míra ventilace jsou vzájemně propojeny,
protože vysoký průtok vzduchu snižuje teplotu vzduchu. Správným navržením systému
ventilace a řízením míry ventilace uvnitř chovu, jakožto charakteru proudění vzduchu, tak,
aby došlo ke snížení vnitřní teploty a rychlosti proudění vzduchu nad povrchem kejdy a nad
podlahou ustájení, mohou být sníženy emise z ustájení. Musí však být zajištěna minimální
teplota a míra ventilace, která je vyžadována z důvodu welfare a zdraví zvířat, např. pokud je
použita příliš nízká míra ventilace, mohou být uvnitř chovů vysoké koncentrace amoniaku,
i když dojde ke snížení celkových emisí.

Charakter proudění vzduchu v ustájení může být příznivě ovlivněn umístěním a rozměrem
otvorů přiváděného a odváděného vzduchu (např. boční stěnou, štítovým odsáváním, nebo
lineárním odsávacím potrubím odpadního vzduchu). Pokud jsou přívody a vývody vzduchu
umístěny v blízkosti povrchu hnoje, emise se zvyšují kvůli vyšší rychlosti výměny vzduchu
na rozhraní hnůj/vzduch. Přívod vzduchu vedený perforovanými trubkami a porézními stropy
má za následek nízkou rychlost vzduchu v oblasti hospodářských zvířat. Teploty na vstupu
vzduchu a objemové toky mohou být sníženy například umístěním přívodu čerstvého vzdu-
chu ve stinných zónách, vedením vzduchu přes krmnou část, nebo přes tepelný výměník.
V Německu je zaznamenán potenciál snížení emisí NH3 o 10 % při chlazení čerstvým
vzduchem pomocí geotermálního výměníku tepla v případě, že je venkovní teplota vyšší než
25 °C [474].

Mimo jiné mohou vnitřní klimatické podmínky nepříznivě změnit chování prasat s ohledem
na emise. Kontrola okolních parametrů, zejména v horkých podmínkách, musí zajistit, aby
prasata znečišťovala oblast kaliště, zatímco co plochy pro ležení a pohyb zůstávají čisté
a suché. Udržování dostatečně nízkých vnitřních teplot, aby nedošlo u zvířat k vylučování
v nezaroštované části, může v teplejších obdobích obtížné [261].

Tyto faktory musí být kontrolovány, aby vyhovovaly potřebám prasat, a často vyžadují určitý
energetický vstup. Je složité hodnotit a kvantifikovat snižování emisí pomocí těchto technik.
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3. Optimalizace konstrukce ustájení prasat (typ podlahy, uspořádání kotce a nakládání s hno-
jem).
V chovu prasat jsou systémy ustájení založeny na roštových nebo podestýlkových podlahách.
U obou typů podlah byla vyvinuta řada technik, aby došlo ke snížení dopadů chovu prasat
na životní prostředí. Chovy prasat jsou pečlivě navrženy s ohledemna kombinaci podlahového
systému, uspořádání funkčních oblastí v kotci, sběr hnoje a systém odstraňování hnoje, ale
také s ohledem na proměnné ovlivňující vnitřní prostředí. Popsané systémy ustájení zahrnují
některé nebo všechny z následujících principů:

• snižování emisní plochy hnoje;
• zvýšení frekvence odstraňování kejdy (nebo tuhého hnoje) z jímky nebo kanálu (nebo
plné podlahy) do externího skladu;

• chlazení kejdy;
• změna chemických/fyzikálních vlastností hnoje, například snížení pH; používání hlad-
kých povrchů, které se snadno čistí;

• kontrola vlastností vnitřního vzduchu: objemové průtoky, rychlost, teplota a povrchy
vstupů/výstupů;

• řízení vylučovacího chování za účelem minimalizace znečištěných oblastí;
• absorbování exkrementů do podestýlky a řádné nakládání se stelivem (udržování v su-
chu a čistotě).

Níže je uvedeno několik obecných poznámek:

Roštové podlahové systémy

1. Dobrý odtok kejdy roštovou podlahou snižuje znečištěné oblasti, které jsou významnými
zdroji NH3. Obecně platí, že materiálové vlastnosti (např. drsnost betonu a pórovitost),
provedení profilu roštu (tj. lichoběžníkový průřez zvýhodňuje odtok kejdy, příčné rošty
jsou považovány za výkonnější, kulaté nebo půlkruhové otvory mají větší riziko ucpání než
tradiční obdélníkové otvory) a šíře otvorů (tj. zvětšení otvorů usnadňuje odvod) ovlivňuje
odtokové vlastnosti podlahy. Stejně tak použití hladšího materiálu (litina nebo poplastovaný
místo betonu) na rošty se stejnou šíří umožňuje, aby se kejda rychleji dostala do jímky
bez přilnutí a snižuje tak emise amoniaku. Betonové roštové podlahy fungují lépe s ohledem
na riziko uklouznutí ve srovnání s roštovými podlahami z plastu nebo kovu, ale jsou chladnější
pro ležící prasata a mají menší schopnost absorbovat nárazy [486, 487, 488, 590].

2. Snížení povrchové plochy roštové podlahy snižuje emisní povrch kejdy a následně snižuje
emise NH3. Je tedy známo, že částečně roštové podlahové systémy s redukovanou jímkou
vytvářejí nižší úrovně NH3 ve srovnání s plně roštovými podlahovými systémy, což potvrzují
četné studie [590]. Částečně roštové podlahy, které pokrývají 50%podlahové plochy, obvykle
emitují o 15–20 % méně NH3, zejména pokud jsou rošty potažené kovem nebo plastem, což
je pro kejdu méně přilnavé než beton, a riziko emisí z plné části podlahy je vyloučeno.
Další omezení emisní oblasti může být dosaženo zmenšením jak částečně roštové oblasti,
tak i jímky pod ní. S menší roštovou oblastí lze riziko většího znečištění plné plochy zmírnit
instalací druhé malé roštové plochy s vodním kanálem pod druhou stranou kotce, kde se mají
prasata tendenci krmit a napájet [508].
V takových systémech jsou kotce rozděleny na plné lehací a roštové plochy. Prasata však
tyto oblasti ne vždy využívají žádoucím způsobem, plnou plochu využívají k vylučování
a roštovou plochu v teplém počasí k ochlazení. Obecně by kotce měly být navrženy tak, aby
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vyhověly požadovanému vylučovacímu chování prasat s ohledem na minimalizaci znečištění
plných podlah. Splnění této podmínky je obtížnější v regionech s teplým podnebím [508].

Je důležité zvolit optimální poměr mezi roštovými a nezaroštovanými povrchy. Zvětšení
nezaroštované plochy povede k tomu, že na plné části zůstane více výkalů a možná se zvýší
emise amoniaku. To, zda se tak stane nebo ne, do značné míry závisí na množství moči
a rychlosti, s jakou může odtéci, a také na vzdálenosti k jímce. Konvexní hladká podlaha
zvýší odstraňování moči, avšak je třeba vzít v úvahu bezpečnost zvířat.

Na druhou stranu některé studie uvádějí podobné emise bez ohledu na podíl roštové podlahy
nebo vyšší emise s částečně roštovou podlahou. Ve skutečnosti existují případy, kdy vylu-
čovací chování prasat, která mají sklony znečišťovat plnou plochu za zvláštních podmínek,
jako jsou vysoké teploty nebo velká hustota zvířat, neumožňuje snížení emisí s částečně roš-
tovou podlahou ve srovnání se systémy s plně roštovou podlahou [590]. Například ve Francii
se emise NH3 mohou ve srovnání s plně roštovými podlahovými systémy zvýšit přibližně
o 30 % – prasata na výkrm mají tendenci kálet na plnou podlahu při teplotě přibližně 24 °C.
Pokud jsou při částečně roštových podlahách použity nižší vnitřní teploty (tj. 18 °C), ve srov-
nání s vyšší teplotou u plně roštovou podlah (tj. 24 °C), jsou emise amoniaku a skleníkových
plynů podobné, ale při nižších teplotách dochází ke zhoršení příjmu krmiva, snížení rychlosti
růstu, zmenšení tloušťky zadního tuku u jatečného těla a snížení poměru konverze krmiva
(FCR). Kromě toho může být zvýšenou nečistotou ovlivněno welfare a zdraví zvířat. Dále
to může mít také další ekonomické důsledky v případě, že jatka nepřijímají špinavá prasata.
[261, 493]. Znečištění kotců se dále zvyšuje ke konci výkrmového období v důsledku nedo-
statku prostoru a zvýšeného tepla generovaného samotnými prasaty, což také zvyšuje emise
v důsledku zvýšené povrchové plochy emitující amoniak [439].

V praxi to znamená, že realizace částečně roštových podlah vyžaduje větší plochu potřebnou
pro zvíře, což vede ke snížení kapacity hospodářství ve srovnání s plně roštovou podlahou.

Dostatečný prostor či využití rozprašovače k ochlazení zvířat by mohlo zabránit zvýšení
emisí. Kromě toho může správný návrh podmínek ustájení respektujících přirozené vylučo-
vání/ležení prasete přispět k omezení emisí tím, že zabrání znečištění plných povrchů. Patří
sem například vhodné umístění krmných a napájecích zařízení. Většina prasat močí a kálí
ve volném rohu kotce dále od krmného žlabu nebo napáječky, což určuje kam se mají umístit
rošty. Typy oddělení kotců také ovlivňuje chování vyprazdňování. Uzavřené přepážky kotce
snižují průvan, udržují teplejší plochu pro odpočinek a udržují teplotní gradient mezi teplejší
lehací oblastí a chladnější oblastí pro vyprazdňování [590].

Snížení emisní plochy kejdy lze také dosáhnout úpravou konstrukce jímky, hlavně v důsledku
zkosených stěn jímky nebo kanálů pro kejdu. Z vědecké literatury jsou k dispozici pouze
omezené informace o vlivu hloubky jímky pod plně roštovou podlahou na amoniak a emise
zápachu. Obecně bude mělká jímka mít stejnou plochu hladiny kejdy jako hlubší jímka,
a proto stejný potenciál, pokud jde o emise amoniaku [605]. Na druhé straně k vyšším emisím
dochází v hluboké jímce, kde může být kejda skladována po celý rok, a k nižším emisím
dochází v případě mělkých jímek (60 cm) s pravidelným odstraňováním kejdy (každých pár
týdnů) [500].

Zvětšení vzdálenosti mezi rošty a kejdou nebo zvýšení míry ventilace bude mít vliv na prů-
měrnou rychlost vzduchu a vzorec proudění vzduchu na exponovanémpovrchu kejdy. Snížení
prostoru nad hladinou (výška) v jímkách na kejdu zvyšuje výměnu vzduchu s očekávaným
zvýšením emisí amoniaku. Závislost mezi emisemi amoniaku a prostorem v jímce na kejdu
však není prokázána a dopad vzdálenosti od roštů k povrchu kejdy na emise amoniaku lze
považovat za mírný, zejména pokud jsou stěny jímky svislé [439]. Při odsávání vzduchu pod
podlahou dochází k vyšším emisím, pokud je vzdálenost mezi povrchem kejdy a spodním
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okrajem roštové podlahy menší než 50 cm [43]. V Nizozemsku však žádný takový úči-
nek nebyl ověřen [500]. V případě odsávání vzduchu pod podlahou závisí emise amoniaku
nejen na vzdálenosti mezi povrchem kejdy a spodním okrajem roštových podlah, ale také
na konstrukci podpodlahového systému odsávání [605, 606].

3. Časté odstraňování kejdy se považuje za účinnou techniku snižování emisí amoniaku (např.
shrnovači, pásy, proplachováním nebo odčerpáním). Celkové emise včetně emisí ze skla-
dování budou sníženy za předpokladu, že venkovní teplota je nižší než vnitřní teplota.
Z praktického hlediska je frekvence odstraňování kejdy principem, který lze nejsnadněji rea-
lizovat ve stávajících ustájení za předpokladu, že je k dispozici dostatek venkovní skladovací
kapacity. Nicméně systémy, které vytvářejí víření v toku kejdy, generují maxima zápachu
pokaždé při vyprazdňování jímek, což je důležitější pro farmy v blízkosti citlivých receptorů,
než pro izolovaná hospodářství [261]. Při obvyklém odstraňování shrnovači může snižování
emisí amoniaku ovlivňovat fyzikální struktura kejdy a hladkost povrchu jímky.

Podestýlkové systémy
Využívání podestýlky v ustájení prasat se v mnoha členských státech zvýšilo, protože souvisí se
zlepšenímwelfare zvířat a potřebou lepšího vnímání odvětví živočišné výroby. V některých zemích,
zejména v Dánsku, se však uvádí, že počet dotčených systémů dramaticky poklesl v důsledku
mezisložkových účinků a ekonomických úvah [500].

Podestýlka může být použita ve spojení s (automaticky) řízenou přirozenou ventilací, v sys-
témech ustájení, kde by podestýlka umožňovala zvířatům regulovat vlastní teplotu a tím by se
snížilo množství energie potřebné pro ventilaci a topení. Na druhé straně je tato technika spojena
se zvýšenými náklady, hlavně kvůli použité slámě a práci při nakládání s odpady, i když jsou ná-
klady na zavedení obvykle sníženy. U stávajících budov lze tento systém poměrně snadno aplikovat
na systémy ustájení s plnou betonovou podlahou.

Srovnání podestýlkových a tradičních roštových podlahových systémů ukazuje protichůdné
výsledky týkající se emisí NH3 a CH4, zatímco emise N2O se systematicky zvyšovaly u podestýl-
kových systémů, ale mezi studiemi byla velká odchylka. Tyto nesrovnalosti lze vysvětlit širokou
škálou technik chovu prasat na podestýlce, materiálu podestýlky, množstvím dodané podestýlky,
prostorem a nakládáním s podestýlkou. Tyto parametry ovlivňují fyzikální strukturu (hustotu,
vlhkost) a chemické vlastnosti steliva, které regulují úrovně emisí plynů [590].

Produkce tuhého hnoje místo kejdy je z agronomického hlediska považována za výhodu, po-
kud organická hmota zapravená do polí zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy, čímž snižuje odtok
a vyplavování živin do vodních toků.

4.7.1 Běžné systémy ustájení pro různé kategorie prasat

Tato kapitola představuje sdílené prvky související s popisem, dosaženými přínosy pro životní
prostředí, mezisložkovými efekty, omezeními použitelnosti a motivací pro implementaci systémů
ustájení, které mají společné vlastnosti pro různé kategorie prasat. Systémy ustájení pro prasnice
k připuštění a březí prasnice jsou uvedeny v kapitole 4.7.2. Systémy ustájení, které se vztahují
pouze na kojící prasnice, jsou uvedeny v kapitole 4.7.3. Systémy ustájení odstávčat jsou uvedeny
v kapitole 4.7.4. Systémy ustájení pro prasata na výkrm jsou uvedena v kapitole 4.7.5.

4.7.1.1 Hluboká jímka (v případě plně roštových podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí prasnice, kojící prasnice, odstávčata
a prasata na výkrm.
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Popis Pod plně roštovou podlahou s betonovými rošty je umístěna hluboká jímka. Kejda je
odstraňována v různých intervalech, obvykle po každém chovném cyklu nebo ještě méně často.

Tento typ ustájení je obvykle vybaven nucenou ventilací (obvykle podtlakovou) nebo ACNV
(automaticky řízená přirozená ventilace). Ventilace odstraňuje plynné složky emitované uloženou
kejdou. Odsávaný vzduch je odváděn skrz ventilační otvory nebo boční stěny. Lze také použít
podpodlahovovou ventilaci; často se používá v některých geografických oblastech, např. Francie.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Protože emisní plocha, která je klíčovým faktorem
týkajícím se emisí amoniaku, je stejně velká jako plocha, kterou mají zvířata k dispozici, očekává
se, že emise budou s tímto systémem nejvyšší. Z tohoto důvodu se tato technika považuje za
referenční pro vyjádření snížení emisí, které bylo dosaženo jinými technikami. Emise amoniaku
lze snížit kombinací s dalšími opatřeními, jako je snížení pH nebo chlazení kejdy atd.

Na druhou stranu systém nevytváří více emisí amoniaku než jiné systémy ustájení, pokud je
dobře řízen z hlediska teploty a ventilace [269, 270].

Mezisložkové vlivy Použití plně roštových podlah ztěžuje dodržování ustanovení směrnice
2008/120/ES, protože může být problematické zajistit prasatům stálý přístup k dostatečnému
množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, např. kvůli problémům s kejdou
při manipulaci s podestýlkou [510]. Plně roštové podlahy byly určeny jako jeden z faktorů
spojených s rizikem okusování ocasu, které je nutné kontrolovat pro zabránění zkracování ocasu.
Například vysoká hustota zvířat spojená s nedostatkem vybavení a plně roštovými podlahami byla
hodnocena jako významné riziko pro okusování ocasu [495]. Směrnice 2008/120/ES zakazuje
běžné zkracování ocasu. V některých zemích (např. ve Švédsku, Finsku a od července 2015
v Dánsku) nejsou podle nařízení o welfare zvířat plně roštové podlahy povoleny.

Existuje několik typů zařízení a metod pro poskytování materiálu pro etologické aktivity
prasat, jako například sláma a seno v krmných žlabech nebo stojanech, které umožňují dodržování
ustanovení směrnice [510, 624].

Hluboké jímky nejsou povoleny v Dánsku kvůli riziku tvorby sirovodíku uvnitř chovů prasat
a ve Švédsku z důvodů welfare zvířat [624].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Motivace pro implementaci Systém lze snadno provozovat. Prasata zůstávají čistá a převažují
dobré podmínky pro zvířata a pracovníky [269, 270].

Referenční literatura [189, 261, 269, 270, 495, 510, 624]

4.7.1.1.1 Hluboká jímka (v případě částečně roštové podlahy)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí prasnice, kojící prasnice, odstávčata
a prasata na výkrm.

Popis Kotce s částečně roštovou podlahou jsou opatřeny jímkami na hnůj o dostatečné hloubce,
která umožňuje skladování kejdy mezi občasným odstraňováním.

Ve Francii jsou jímky hluboké méně než 1 m vyprazdňovány jednou až třikrát za cyklus.
V Německu se upřednostňují přeronové kanály s odstraňováním každé 1–2 měsíce (dvakrát za
cyklus) nebo po každém období výkrmu.
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V systémech s přeronovými kanály (viz obrázek 4.27 [498]) kejda kontinuálně vytéká do
skladovací jímky (nebo externího skladu kejdy). Na výtokovém konci kanálu pod roštovou podlahou
je vytvořena bariéra (např. 15 cm vysoká hrana), aby zadržovala vrstvu kejdy v kanálu, která brání
hromadění pevných látek, které mohou kanál blokovat. Kejda tvoří 1,5–3% sklon směrem k výtoku
a udržuje volný prostor nejméně 25–30 cm pod rošty [498].

Obrázek 4.27: Princip činnosti systému s přeronovým kejdovým kanálem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tento systém ustájení nabízí environmentální vlastnosti
srovnatelné s těmi, které byly pozorovány u plně roštových podlah s hlubokou jímkou. Viz obecný
úvod kapitoly 4.7 o potenciálních výhodách částečně roštových podlah.

Mezisložkové vlivy Částečně roštový podlahový systém může vyžadovat zvýšené požadavky,
pokud jde o teplotu a celkovou správu, protože může dojít, zejména při vysokých teplotách,
k znečištění plné podlahy. Znečistěné podlahy mají také vliv na hygienu a zdraví prasat, emise
zápachu a pracovní podmínky. Viz také obecný úvod kapitoly 4.7. Další náklady jsou spojeny
s dodatečným časem potřebným pro čištění kotců. Z důvodu nutnosti čištění plné podlahy se
sníženými roštovými podlahovými plochami se zvyšuje spotřeba vody [500].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení; není však běžně používána.

Ekonomika Investiční náklady jsou v Německu stejné jako u plně roštových podlah [192].

Motivace pro implementaci Motivací pro implementaci je zlepšení welfare zvířat. Viz také
obecné informace v kapitole 4.7.

Referenční literatura [192, 271, 272, 498, 500]

4.7.1.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě plně roštových podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Na dno jímky pod plně roštovou podlahou jsou umístěny vývody, které jsou připojeny
k vypouštěcímu systému přesouvající kejdu do externích skladů (viz obrázek 4.28 [292]). Kejda
se vypouští otevřením ventilu na hlavní trubici. Vzniká mírný podtlak, který umožňuje lepší
odstranění kejdy než v případě samotné gravitace. Dříve, než systém může správně pracovat, musí
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být dosaženo určité hloubky kejdy, aby mohl vzniknout požadovaný podtlak pro vyprázdnění
jímky. K vyprázdnění jímky může docházet jednou nebo dvakrát týdně; četnost vypouštění závisí
na kapacitě jímky nebo kanálu a na hmotnosti prasat v kotcích, tj. stejná jímka se plní rychleji většími
prasaty (100 kg) než menšími prasaty (20 kg). Frekvence vyprazdňování určí objem požadovaného
externího skladu kejdy [175, 261].

Obrázek 4.28: Podtlakový systém v případě plně roštové podlahy

Rozmístění a počet vstupů do potrubního systému závisí na rozměru kotce. Obecně se na každých
10–11 metrů délky umístí jeden trubkový vývod, který vypouští kejdu z odpovídající plochy. Nad-
měrný počet vývodů může zvýšit možnost prosaku. Plocha kotce obsluhovaná každým výstupem
neovlivňuje schopnost vypouštění, protože optimální výška kejdy vyžadovaná pro fungování sys-
tému se považuje za stejnou bez ohledu na plochu. Větší plocha kotce pojme úměrně větší počet
prasat, dosažení optimální výšky tedy nebude trvat déle. Optimální hloubka kejdy je přibližně
800 mm, bez ohledu na počet dní, které jsou k dosažení této doby zapotřebí. Je třeba poznamenat,
že kejda může být odstraněna při nižší hloubce, přičemž minimum je 500 mm; to však neumožňuje
vznik dostatečného podtlaku a vede k tomu, že v systému zůstane více kejdy.

Vysoce výkonná ponorná čerpadla se také používají pro občasné intenzivní čištění (každé
2 roky) vysokotlakou vodou k odstranění krust z okrajů nádrže. Pro snadnější a úplné vyprázdnění
mohou být nové chovy osazeny jímkami se zkosenými dny [175].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Časté odstraňování kejdy snižuje emise amoniaku
a pravděpodobně snižuje emise metanu.

Mezisložkové vlivy Protože je systém ovládán ručně, není zapotřebí žádná další energie ani vý-
znamně delší pracovní doba. Ve srovnání s částečně roštovými nebo plnými betonovými podlahami
je potřeba k čištění podlahy méně vody. Doporučuje se, aby veškeré aerosoly, které se vytvoří
během vypouštění kejdy, byly odstraněny podtlakem vytvořeným při otevírání ventilů. Z důvodu
zkrácené doby skladování kejdy uvnitř budov může být zapotřebí další kapacita/objem externího
skladu kejdy. Tato technika může generovat pachová maxima v době vypouštění kejdy. Doporučuje
se, aby vypouštění nebylo častější než jednou nebo dvakrát za měsíc [261].

Ve Finsku a Švédsku nejsou systémy ustájení s plně roštovými podlahami kvůli předpisům
o welfare zvířat povoleny. Viz také „Mezisložkové vlivy“ v kapitole 4.7.1.1 pro plně roštové
podlahy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pro účinnost odstraňování je důležité, aby
k němu došlo, když je kejda čerstvá. Aby se vyhodnotila doba zadržení kejdy před odstraněním,
byl použit index poměru těkavých pevných látek k celkovým pevným látkám. Zdá se, že hodnota
uvedeného poměru přibližně 75–80 % výše je indexem přijatelné čerstvé kejdy [624].
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Časté odstraňování kejdy z jímky nebo kanálu snižuje v tomto prostředí soubor methano-
genních bakterií [443]. Ve Španělsku bylo měřeno snížení emisí metanu odpovídajících 65 %
u prasat na výkrm [187]. Hlášené míry ventilace použité v tomto systému ustájení jsou uvedeny
v tabulce 4.76.

Tabulka 4.76: Hlášené míry ventilace používané ve vakuových systémech pro časté odstraňování kejdy
(v případě plně roštové podlahy)

Kategorie prasat
Chladné období Teplé období

Zdroj
(m3/h/ks) (m3/h/ks)

Prasata na výkrm 15,7 (1–64) 66,6 (15–120) [187]
Odstávčata 3,5–7,0 20–50 [182]
Kpřipuštění/březí prasnice
– skupinové ustájení 14–18 86–128 [156]
– individuální ustájení 16 220 [163]

Průměrné údaje o spotřebě energie, vody a práce jsou uvedeny v tabulce 4.77.

Tabulka 4.77: Spotřeba související se správou systémů plně roštových podlah vybavených podtlakovým
odstraňováním kejdy

Kategorie prasat
Voda pro
úklid

Elektřina Palivo Práce
Zdroj

(l/ap/rok) (kWh/ap/rok) (h/ap/rok)

Odstávčata 150 12 170 0,99 [182]
9 (ventilace)
2 (osvětlení)

K připuštění/březí prasnice
(skupinové ustájení)

210 60 160 0,7 (1) [156]

Kpřipuštění/březí prasnice
(individuální ustájení)

340 60 160 2,6 [163]

Prasata na výkrm 127 NI NI 0,6 [267]
(1) 0,55 h/rok na produktivní prasnici.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Ve stávajících chovech je obtížné využít tuto techniku,
protože počet vývodů na kotec nelze upravit [261]. Může být použitelný s:

• plně betonovými podlahami s dostatečnou výškou pro stavbu na stávající podlahu;

• renovací plně roštové podlahy s úložnou jímkou pod ní.

Tato technika nemusí být obecně aplikovatelná na stávající zařízení z důvodu nákladných úprav
požadovaných pro dovybavení stávajícího systému ustájení.

Ekonomika Časté odstraňování kejdy podtlakem nemá prakticky žádné dodatečné náklady, po-
kud je prováděno ručně [187, 508]. Dodatečné nákladymohou také souviset s potřebou další externí
kapacity skladování kejdy [261, 648].
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Motivace pro implementaci Implementace a provozování vakuového systému pro časté odstra-
ňování kejdy je jednoduché a ekonomické.

Referenční literatura [156, 162, 163, 175, 180, 182, 187, 261, 267, 292, 443, 508, 624, 648]

4.7.1.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě částečně roštových
podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Způsob, jakým je kejda shromažďována pod roštovou podlahou a odstraňována, je stejný
jako ten, který je popsán v kapitole 4.7.1.2, s jediným rozdílem v tom, že rozměry hnojných kanálů
se zmenšují ve stejném poměru, ve kterém se roštová podlahová plocha zmenšuje k plné podlaze
(viz obrázek 4.29).

Obrázek 4.29: Podtlakový systém v případě částečně roštové podlahy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zásady vedoucí ke snížení emisí ve srovnání s plně
roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou, jsou redukce emisní plochy snížením expo-
novaného povrchu hnoje a časté odstraňování kejdy.

Mezisložkové vlivy Vzhledem k tomu, že prasata chovaná na částečně roštové podlaze, zejména
prasata ve finální fázi výkrmu, mají tendenci vylučovat se na plné podlaze při dosažení kritické
teploty, může se tím snížit čistota oblasti a emise amoniaku se mohou ve srovnání s plně roštovými
podlahami zvýšit. Z tohoto důvodu je často nutné výraznější snížení teploty v místnosti, zejména
v teplých obdobích. Špinavé podlahy mají také dopad na hygienu a zdraví prasat, na emise zápachu
a na pracovní podmínky. Z důvodu kratší doby skladování kejdy uvnitř budov je třeba zvážit další
kapacitu venkovního skladování.

Tato technika může generovat pachová maxima v době vypouštění kejdy. Francie uvádí, že by
vypouštění nemělo probíhat častěji než jednou nebo dvakrát za měsíc [261].

Mírné zvýšení spotřeby vody je spojeno se snížením roštové podlahové plochy a v důsledku
větší potřeby čištění plné podlahy [261, 500].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika nemusí být obecně aplikovatelná na stá-
vající zařízení z důvodu nákladných úprav požadovaných pro dovybavení stávajícího systému ustá-
jení. Vzhledem k tomu, že počet vývodů na kotec nelze upravit, je obtížné tuto techniku implemen-
tovat do stávajících budov, přinejmenším pro odstavená selata a systémy ustájení ve výkrmu prasat.
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U prasnic by mohly být na podlahu umístěny desky, aby se vytvořila částečně roštová podlaha, ale
celková plocha jímky zůstane nezměněna [261, 500]. Navíc v existujících aplikacích ustájení je tato
technika použitelná pouze v případě nahrazení částečně roštové podlahy v kombinaci s úložnou
jímkou dostatečné hloubky.

Ekonomika Časté odstraňování kejdy podtlakem nemá prakticky žádné dodatečné náklady, po-
kud se provádí ručně [187, 508]. Další náklady mohou také souviset s potřebou další externí
kapacity skladování kejdy [261, 648].

Motivace pro implementaci Podtlakový systém je považován za snadno ovladatelný [291].
Poskytnutí oblastí s plnou podlahou je pro zvířata pohodlnější, a proto dochází ke zlepšení welfare
zvířat.

Příklad provozů Systém je široce používán.

Referenční literatura [163, 187, 261, 276, 291, 292, 500, 508, 648]

4.7.1.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Stěny kejdových kanálů pod roštovými podlahami se svažují směrem ke dnu, aby se
zmenšila povrchová plocha kejdy, odkud se uvolňuje amoniak. Místo čtvercového průřezu je úsek
kanálu ve tvaru písmene V a výtokový bod je umístěn na dně.

Zkosené stěny jsou vyrobeny z materiálu odolného proti kejdě a mají hladký povrch. Sklon
zkosených stěn je nejméně 45° proti podlaze a nejméně 60° uprostřed tvaru V.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Jedna nebo dvě zkosené stěny v kejdovém kanálu
mají za následek snížení emisní plochy, v případě že je výška kejdy snížena v důsledku častého
vypouštění kanálu. V důsledku toho se sníží emise amoniaku. V kombinaci s částečně roštovými
podlahami a častým odstraňováním kejdy může technika snížit emise až o 65 % [508].

Mezisložkové vlivy Pokud povrch zkosených stěn není hladký, nemá žádný efekt na přilnutí
kejdy a pokud zkosené stěny nemají správný úhel sklonu, může dojít k zadržování kejdy vedoucí
ke zvýšení emisí. Částečně roštová podlahamůže vyžadovat zvýšené požadavky, pokud jde o teplotu
a celkovou správu, protože plné podlahy se zejména při vysokých teplotách mohou zašpinit (viz
obecné poznámky v kapitole 4.7). Viz také „Mezisložkové vlivy“ v kapitole 4.7.1.1 pro plně roštové
podlahy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika nemusí být obecně aplikovatelná na stá-
vající zařízení z důvodu nákladných úprav požadovaných pro dovybavení stávajícího systému ustá-
jení.

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [165, 166, 179, 188, 265, 508, 589]
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4.7.1.5 Systém shrnování pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně roš-
tových podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm ve spojení s plně nebo částečně roštovými podlahami.

Popis Porodní kotec nebo box obsahuje roštovou část (oblast kaliště) a v případě částečně roštové
podlahy plnou betonovou část (ložná oblast) se sklonem směrem k roštům. Kejda se shromažďuje
v betonové jímce nebo kanálu pod rošty, ze kterých se kejda, skládající se z výkalů,moči, podestýlky
a krmiva, často odstraňuje (např. denně) shrnovačemdo venkovní jímky na kejdu.Močmůže odtékat
přímo do sběrné jímky odtoky ve spodní části kejdového kanálu (viz obrázek 4.51). Shrnovač je
poháněn stacionární mechanickou nebo hydraulickou pohonnou jednotkou a může zahrnovat řetězy
nebo lana vybavené kovovými klapkami, čepelemi nebo lištami.

Standardní systém shrnování se skládá z mělké kejdové jímky s vodorovným ocelovým shrno-
vačem pod roštovou podlahou, což umožňuje několikrát denně odstranit kejdu ze stáje. Zdá se však,
že tento typ odstraňování kejdy nemá žádný pozitivní vliv na emise NH3, protože povrch pod rošty
je vždy znečištěn – shrnování šíří výkaly a moč přes celou jímku a malý tenký film vytváří větší
emisní oblast. Naproti tomu shrnovač ve tvaru písmene V (klínový shrnovač), který je popsán výše,
je účinný při snižování emisí, protože je spojen se separací moči od výkalů. Tento systém zahrnuje
kanál se dvěma nakloněnými povrchy na každé straně centrálního žlabu. Podélný sklon asi 1 %
umožňuje kapalné frakci kontinuálně odtékat gravitací směrem ke žlabu, než se odstraní mimo
budovu. Pevná frakce zůstává na zkoseném povrchu a poté je několikrát denně shrnována [590].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Omezený povrch a časté odstraňování kejdy do vnějšího
skladu v kombinaci se separací moči od výkalů snižují emise NH3. Materiál roštu, frekvence
odstraňování a hladkost dna jímky přispívají k dosažení snížení emisí. Instalací klínového shrnovače
pod rošty lze pro NH3 dosáhnout obecného snížení asi 40 % [590].

Mezisložkové vlivy Fungování systému je zranitelné kvůli opotřebení podlahy. Aby se dosáhlo
hladkého povrchu, doporučuje se přidat na poškrábanou podlahu nátěr. Obecně tento systém funguje
dobře, ale provozuschopnost je obtížná, protože se mohou tvořit na dně jímky krystaly, které brání
shrnovači v pohybu [291]. V dnešní době je tento systém považován za spolehlivý [641].

Provoz shrnovače vyžaduje energii. Spotřeba energie se liší podle frekvence shrnování. U tohoto
typu zařízení je nutná častá údržba s následným zvýšením poptávky po pracovních zdrojích.
U částečně roštových podlah je třeba se vyhnout tepelnému namáhání a vylučování na plné části.
Viz také „Mezisložkové vlivy“ v kapitole 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Shrnovače mohou být použity v nových
budovách. U stávajících budov závisí použitelnost na konstrukci existující jímky na hnůj a na kon-
strukci budovy, např. stěny a základy. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu také hygienické
aspekty, protože shrnovač může procházet několika sekcemi s různými kategoriemi zvířat [624].

Motivace pro implementaci Výhodou této techniky je přímé oddělení moči a pevné části hnoje.
Technika shrnovačů se v Německu používá v případě, že má kejda vysoký obsah sušiny, nebo když
je nutná konstrukce mělké hnojné jímky z důvodu vysoké hladiny podzemní vody [192].

Příklad provozů Tento systém se používá v Itálii a Dánsku. V Nizozemsku již není povolen
v nových budovách. Shrnovače ve Francii jsou spojovány pouze s plně roštovými podlahami, kde
je technika implementována v některých nových budovách [261].

Referenční literatura [42, 192, 261, 391, 590, 624, 641]

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 375



Techniky snižující emise z ustájení prasat

4.7.1.6 Konvexní podlaha a oddělené kanály na kejdu a vodu (v případě částečně roštových
podlah)

Tato technika se vztahuje na odstávčata a prasata na výkrm.

Popis Emisní plocha v částečně roštových kotcích se dále zmenšuje se zmenšováním roštové
plochy a zmenšením i jímky pod ní. Plná betonová podlaha je navržena tak, aby měla sklon ve dvou
směrech, takže kejda proudí do dvou kanálů. Kvůli menší roštové ploše je riziko většího znečištění
plné oblasti zmírněno instalací druhé malé roštové plochy s vodním kanálem pod druhou stranou
kotce, kde mají prasata tendenci se krmit a napájet. Kanál je naplněn vodou pro zředění kejdy,
která by do něj mohla případně spadnout. Nejméně po každém chovném cyklu jsou kanály zcela
vyplaveny a kotce jsou vyčištěny.

Plná podlaha oddělující kanály může být nakloněná nebo konvexní. Hlášená šířka je 1,3 m.
Vodní kanál je umístěn pod napájecí systém (minimální hloubka vody je 10 cm pro výkrmová
prasata a 5 cm pro odstávčata). Jelikož prasata v této oblasti normálně nekálí, vodní kanál shromaž-
ďuje rozlitou vodu a zkažené krmivo. Tato roštová plocha má nízké emise, protože veškerá kejda,
která tam spadne, je zředěna. Voda v kanálu také brání množení much a může být použita k čištění
kanálu na kejdu na konci cyklu. Maximální šířka je uvedena 0,65 m. K naplnění vodních kanálů
může být použita voda z čištění kotců. Kejdový kanál může být také postaven s proplachovanými
žlaby nebo se zkosenými stěnami (viz kapitola 4.7.1.4 a kapitola 4.7.1.9).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení emisí amoniaku je dosaženo snížením emisní
plochy a snížením rizika znečištění plné oblasti instalací nakloněné podlahy a vodního kanálu pod
napájecí oblastí. Emise amoniaku lze dále snížit častým odstraňováním kejdy.

Obecně lze říci, že kombinovaný systém kejdového a vodního kanálu může snížit emise NH3

o 40–50 % ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou, v závislosti
na velikosti vodního kanálu [508].

Mezisložkové vlivy Spotřeba energie se mění v závislosti na způsobu odstraňování kejdy, tj. po-
kud je kejda propláchnuta nebo odstraněna vypouštěcím systémem. Maximální emise zápachu
způsobené proplachováním mohou způsobit nepříjemnosti, pokud jsou v blízkosti hospodářství
obytné oblasti. Je třeba rozhodnout případ od případu, zda je důležitější celkové zatížení (tedy
použití systému bez proplachování) nebo maximální hodnoty [291]. U částečně roštových podlah
je třeba se vyhnout tepelné zátěži z hlediska kálení zvířat na plné části podlahy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Ve stávajících chovech závisí použitelnost na kon-
strukci existující kejdové jímky; dovybavení systému dvěma kanály ve stávajících chovechmůže být
obtížné a nákladné. Většinou je nutné odstranění celé základové desky kejdové jímky, aby se zkon-
struoval vypouštěcí systém pro vyprázdnění kejdy a vody, a výkop musí být prováděn v blízkosti
nosných stěn.

Motivace pro implementaci Motivací je dosažení nízkonákladového systému ustájení s nízkou
mírou emisí amoniaku. Částečně roštové podlahy jsou považovány za zlepšení welfare zvířat. Stavba
zkosených stěn a proplachovacích žlabů je poměrně snadná v kotcích s uprostřed konvexní nebo
částečně roštovou podlahou se skloněnou betonovou podlahou. K implementaci těchto funkcí je
potřeba jen několik úprav.

Referenční literatura [22, 42, 176, 186, 194, 195, 291, 508]
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4.7.1.7 Kanály pro chlazení kejdy

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Chladicí systém je instalován pod kejdovou jímkou nebo kejdovým kanálem v systému
ustájení, který je vybaven podtlakovým systémem odstraňování nebo shrnovačem. Trubky z poly-
ethylenu o nízké hustotě pro chladicí kapalinu jsou zapuštěny do betonové podlahy ve vzdálenosti
35–40 cm mezi každou smyčkou (viz obrázek 4.30 [197]). Alternativně lze chladicí potrubí insta-
lovat nad betonem na dno jímky, zejména u stávajících budov. Potrubí jsou připojena k zařízení
pro výměnu tepla (tepelné čerpadlo nebo deskový výměník tepla) k rekuperaci procesní energie,
která by mohla být použita k vytápění jiných částí hospodářství (budova pro odstávčata, porodní
kotce, soukromé budovy nebo skleníky atd.). Do chladicího okruhu lze přidat glykol nebo jiné typy
nemrznoucí směsi, aby se kejda mohla ochladit na teplotu dokonce pod 0 °C. Extrémní chlazení
však snižuje účinnost tepelného čerpadla. Obvykle se doporučuje, aby byl systém navržen tak, aby
ochladil kejdu na teplotu 0 °C [499]. Pro tepelná čerpadla viz kapitola 4.5.5.2.

Obrázek 4.30: Příklad PE trubek připravených k zalití do betonu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížením teploty kejdy se snižují emise amoniaku,
protože při nižší teplotě se odpařujeméně amoniaku. Účinnost redukce amoniaku závisí na intenzitě
chlazení. Očekává se také, že chlazením kejdy se sníží emise skleníkových plynů (především CH4),
ale přínos nebyl ověřen [197].

Mezisložkové vlivy K provozu čerpadel (tepelné a oběhové čerpadlo) je nutná elektrická energie.
Pokud je rekuperované teplo využíváno v jiných částech hospodářství nebo pro vytápění domác-
ností, budou zmírněny nepřímé emise skleníkových plynů spojené s výrobou elektřiny.

Díky chladicímu účinku může použití této techniky vést k nižší míře ventilace ve srovnání se
standardní ventilací. V tomto případě je důležité jej kontrolovat tak, aby byly splněny zdravotní
a bezpečnostní požadavky, zejména vystavení prachu, amoniaku a jiným plynům (např. sirovo-
díku) [499]. Tato technika může představovat problémy spojené s namrzáním [500].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Kanály je třeba denně prohrnout nebo
opláchnout. Pokud tomu tak není, nelze pomocí relativně malého povrchu pro výměnu tepla
ochladit velké objemy kejdy.

Snížení emisí amoniaku závisí na typu konstrukce podlahy kotce, ale především na chladicím
účinku na metr čtvereční. Dánské testy ukázaly, že emise amoniaku jsou sníženy o 10% za každých
10 W/m2 přidaného chladicího účinku. Jinými slovy, vyprchání amoniaku se snižuje o 5–10 %
pro každý stupeň snížení teploty [499]. Na základě výsledků experimentu z Dánska lze snížení
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emisí amoniaku (ve srovnání s nechlazenou kejdou) odhadnout podle následujících vzorců, které
se vztahují k různému shromažďování a odstraňování kejdy v kanálech, v kombinaci s chlazením
kejdy:

• mechanické shrnování a časté odstraňování: snížení emisí NH3(%) = −0, 008x2 + 1, 5;

• tradiční kejdové jímky, podtlakové odstraňování a maximální hloubka kejdy v jímce 40 cm:
snížení emisí NH3(%) = −0, 004x2 + x;

kde

x – chladicí účinek na povrch (W/m2) [197].

Chladicí programy jsou navrženy s ohledemnamožnost opětovného využití tepla. Typická životnost
tepelného výměníku je minimálně 15 let. V Dánsku by hloubka kejdy v jímce neměla být větší než
40 cm.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika není použitelná, pokud není možné
opětovné využití tepla. Neaplikuje se ani při použití podestýlky, protože se na povrchu kejdy může
vytvořit vrstva plovoucího zbytku.

Chlazení není účinné pro velké objemy kejdy, a proto může být implementováno do nových
nebo stávajících systémů ustájení, kde dochází k častému odstraňování kejdy. Dodatečná montáž je
možná pouze v jímkách, kde lze chladicí trubky umístit nad beton.

Motivace pro implementaci Systém lze použít v jakémkoliv hospodářství, ale je nejvhodnější
v integrovaných hospodářstvích, kde kojící prasnice a odstávčata využívají rekuperované teplo
z chlazené kejdy v jiných sekcích. Kromě environmentálního přínosu snížení emisí amoniaku
může tato technika nabídnout významnou úsporu energie, např. snížení spotřeby elektrické energie
faktorem 3 [500].

Příklad provozů V Dánsku existuje více než 300 hospodářství vybavených touto technikou.
Od roku 2004 je ve Finsku v provozu systém s výměníkem tepla.

Referenční literatura [160, 197, 268, 276, 499, 500]

4.7.1.8 Chladicí žebra na povrchu kejdy

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Chlazení povrchu kejdy v jímce pod podlahou se provádí čerpáním podzemní vody přes
plovoucí výměník tepla. Jako tepelný výměník se používají pole z plastových nebo kovových
žeber, která jsou naplněna studenou vodou a umístěna do jímky, aby plavala na povrchu kejdy.
V každém kejdovém kanálu jsou žebra navzájem spojena v sérii a mezi kanály paralelně (systém
„Tichelmann“), aby byl zajištěn rovnoměrný chladicí účinek ve všech chladicích prvcích na celém
povrchu kejdy (viz obrázek 4.31).

378 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

Obrázek 4.31: Chladicí žebra na povrchu kejdy

Studená podzemní voda cirkuluje plovoucími žebry jako chladicí kapalina. Použitím tepelného
výměníku lze získat teplo pro podlahové vytápění (viz kapitola 4.5.5.2). Teplota vrchní vrstvy hnoje
by neměla přesáhnout 15 °C, proto musí být teplota vody nižší než 12 °C. Tato technika nevyžaduje
časté odstraňování kejdy. Používá se v hlubokých jímkách s hlášenou četností odstraňování kejdy
v rozmezí 3–12 měsíců.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují s účinnosti 45–75 % v zá-
vislosti na kategorii zvířat a ploše chladicích žeber [508]. V kombinaci s tepelným čerpadlem dojde
ke snížení spotřeby paliva pro vytápění budov (např. vytápění podlah v oblasti selat). Očekává se
také, že chlazení kejdy sníží emise skleníkových plynů, ale výkonnost není známa.

V nizozemské studii, ve které na povrchu kejdy plavaly chladicí hadice, bylo měřeno snížení
emisí zápachu o 20–25 % při snížení teploty o 3 °C [499].

Mezisložkové vlivy Výsledkem této techniky je zvýšená spotřeba energie při čerpání vody; teplo
získané tepelným výměníkem však lze použít pro jiné účely [169]. Aby nedošlo k ovlivnění welfare
a produkce zvířat, je nutné kontrolovat snižování teploty kejdy a ustájení.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Na základě zkušeností vNizozemsku lze touto techni-
kou dovybavit stávající chovy, protože konstrukce a velikosti kotců nejsou pro použitelnost systému
důležité. Ostatní členské státy však nemají stejný názor a domnívají se, že tuto techniku nelze
snadno řídit nebo použít. Zejména se obávají vztlaku žeber s přibývající produkcí kejdy z prasat
nad roštovou podlahou a údržba systému a potenciálních řešení jsou údajně obtížná a nákladná [291,
500]. Tato technika není použitelná, pokud se používá podestýlka ze slámy, protože se na povrchu
kejdy může vytvořit vrstva plovoucího zbytku, což brání ochlazování povrchu kejdy [168, 508].
Tato technika není použitelná, pokud není možné opětovné použití tepla.

Tato technika není použitelná, pokud nenímožné čerpání podzemní vody (např. protože v oblasti
není žádná vodní oblast) [261, 624].

Ekonomika Tabulka 4.78 uvádí hlášené dodatečné investiční a roční náklady v Nizozemsku
spolu s očekávaným dosažitelným snížením emisí amoniaku (ve srovnání se systémem plně roštové
podlahy).
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Tabulka 4.78: Náklady na zavedení chladicích žeber pro různé kategorie prasat a očekávané snížení emisí
amoniaku v Nizozemsku

Kategorie prasat
Plocha chladicích
žeber/ plocha

kejdy

Snížení emisí NH3 Dodatečné
investiční
náklady (1)

Dodatečné
roční

náklady (2)
(%) (%) (kg/ap/rok) (EUR/ap/rok)

Březí prasnice
– částečně roštová podlaha 115 (individuální

ustájení)
135 (skupinové

ustájení)

50 2,2 110 20

Kojící prasnice 150 70 2,4 240 40
Odstávčata
– plně roštová podlaha 150 75 0,15 19 3
– částečně roštová podlaha 150 75 0,15 14 2
Prasata na výkrm
– betonové rošty, částečně
roštová podlaha 200 50 1,0 27 5

– kovové rošty, plně roštová
podlaha 170 50 1,4 35 6

– kovové rošty, částečně
roštová podlaha 200 60 1,2 NI NI

(1) Tyto dodatečné investiční náklady se počítají vzhledem k plně roštové podlaze s hlubokou jímkou.
(2) Roční náklady zahrnují odpisy, úroky, údržbu a další provozní náklady, jako jsou energie, skladování
hnoje, náklady na správu hnoje a náklady na jakékoli aditiva.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [43, 168, 169, 589, 640]

Tato technika je nejekonomičtější, pokud lze shromážděné teplo využít pro ohřev jiných zaří-
zení [508].

Motivace pro implementaci Realizace je snadná jak pro nové budovy, tak pro dodatečné vyba-
vení stávajících chovů.

Příklad provozů V Nizozemsku je systém implementován v mnoha rekonstruovaných budovách
a v některých nových budovách, určených k chovu prasat na výkrm, prasnic k připuštění a březích,
kojících prasnic a selat.

Referenční literatura [22, 42, 43, 168, 169, 291, 499, 500, 508, 546, 589, 624, 640]
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4.7.1.9 Časté odstraňování kejdy proplachováním (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, kojící prasnice, odstávčata a prasata
na výkrm.

Popis Odstraňování kejdy se provádí jednou nebo dvakrát denně otevřením uzavíratelného ven-
tilu nebo stavidlového uzávěru a propláchnutím obsahu sběrných kanálů pod roštovými podlahami
kapalnou frakcí kejdy po mechanické separaci (sušina nižší než 5 %). Kapalná frakce kejdy může
být také provzdušněna před použitím proplachu. Cílem této techniky je snížit emise častým od-
straňováním kejdy zředěnou recirkulovanou kapalnou frakcí. Lze také použít vodu nebo digestát
z bioplynového zařízení. Proplachovací technika se používá v kombinaci se zvláštním individuálním
zařízením na dně kanálů nebo jímek, jak je popsáno níže.
Žlaby
Mělké plastové nebo kovové žlaby (šířka maximálně 60 cm, hloubka 20 cm se stranami se sklonem
60°) jsou umístěny na dně kejdových kanálů pod plně nebo částečně roštovou podlahou. Účelem
oválného tvaru je zmenšit povrch hnoje vystaveného vzduchu a přirozeně odvádět moč (viz obrázek
4.32 [42]).

Obrázek 4.32: Plně roštová podlaha s proplachovacími žlaby

Trubky
Trubky z PVC jsou zapuštěny do betonu pod rošty a do těchto kanálů proniká tekutina (viz
obrázek 4.33 [391]). Případně jsou na dně jímky vytvořeny kanály za pomoci konstrukce nízkých
zdí [261].

Obrázek 4.33: Plně roštová podlaha s proplachovacími trubkami
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Proplachovací kanály s permanentní vrstvou kejdy
Kanály pod roštovou podlahou jsou naplněny 10 cm vrstvou kejdy (viz obrázek 4.34 [292]).
Společným znakem všech variant je sklon kanálů (přibližně 0,5 %), který usnadňuje odstraňování
kejdy propláchnutím a umožňuje přirozený kontinuální odtok moči.

Mechanicky oddělená kapalná frakce kejdy, která se používá pro proplachování kanálů, má
nízký obsah sušiny (ne vyšší než přibližně 5 %); frakce může být provzdušněna před použitím pro
proplachování (viz kapitola 4.12.3.1). Digestovaná kejda z bioplynového zařízení je bez zápachu
a bez pevných složek, a proto je optimální pro použití jako proplachovací kapalina.

Obrázek 4.34: Proplachování trvalé vrstvy kejdy v kanálech pod plně roštovou podlahou

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení emisní plochy kejdy (žlabů a/nebo částečně
roštových podlah), časté odstraňování kejdy a nepřetržité vypouštění moče přispívá ke snížení
emisí NH3. Pokud jde o emise amoniaku mezi použitím trubek a žlabů není zaznamenán žádný
rozdíl.

Mělké žlaby ve tvaru písmene V mohou snížit emise v chovech prasat o 40 % až 65 %,
v závislosti na kategorii prasat a přítomnosti částečně roštových podlah, po propláchnutí dvakrát
denně kapalnou frakcí kejdy [508].

Časté vyprazdňování a propláchnutí hnojných kanálů vodou nebo kapalnou frakcí oddělené
od kejdy umožňuje nižší potenciál pro snižování emisí, protože emisní plocha zůstává stejná.
Uvádí se také, že největšího snížení emisí je dosaženo, pokud je kejda vypouštěna ze žlabů před
proplachováním, což má za následek snížení emisí NH3 asi o 70 % ve srovnání s emisemi z plně
roštového podlahového systému s hlubokou jímkou [439].

Kvalita proplachovací kapaliny ovlivňuje účinnost systému – vyprchání amoniaku je usnadněno
přenosem močoviny během proplachování [261]. Použití čisté vody jako proplachovací kapaliny
snižuje emise CH4, protože po vyprázdnění nezůstává v jímce žádná kejda [590]. Aerosoly lze také
snížit častým proplachováním.

Mezisložkové vlivy Energetické požadavky na tyto systémy vykazují velké variace, zejména
v kombinaci s provzdušňováním kejdy. Spotřeba energie závisí na vzdálenosti budovy od skladu
zpracované kejdy.

Maxima zápachu způsobené proplachováním mohou způsobit obtíže, pokud jsou v blízkosti
hospodářství citlivé receptory. Maxima jsou vyšší, pokud se proplachování provádí bez provzduš-
něné kejdy. Je třeba rozhodnout případ od případu, zda je důležitější celkové zatížení (tedy použití
systému bez proplachování) nebo maximální hodnoty [291]. Při propláchnutí vodou se zabrání
maximům zápachu a ve žlabech zůstane méně zbytků. Kvůli pachu a problémům se zbytky bylo
v Nizozemsku téměř upuštěno od proplachování kejdou [641]. Ve Švédsku není časté odstraňo-
vání kejdy proplachováním považováno za vhodné, protože by mohlo zvýšit koncentraci sulfidů
v ustájení [624].
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Časté proplachování, správné mechanické oddělení kejdy a malá hloubka žlabů zabraňují hro-
madění usazenin a vysoušení dna, což by jinak ztěžovalo čištění dna jímky a způsobilo zamoření
mouchami, zejména v teplémobdobí [261]. Francie rovněž uvádí, že při použití kejdy pro proplacho-
vání, která prošla pouze jednoduchým oddělením, v integrovaném hospodářství existují hygienická
rizika z kapaliny na proplach (např. žlaby u mladých prasat a prasnic nelze propláchnout kapalinou
pocházející od prasat na výkrm) [500]. Navíc proplachování vodou zředí kejdu a zvyšuje její objem.
V důsledku toho se zvyšuje požadovaná minimální skladovací kapacita a náklady na dopravu [508,
624].

Provzdušňování kejdy, jako techniky zpracování hnoje, je spojeno s potenciálními negativními
účinky (viz kapitola 4.12.3.1). U částečně roštových podlah je třeba se vyhnout tepelné zátěži
a vylučování zvířat na plné části podlahy. Viz také „Mezisložkové vlivy“ v kapitole 4.7.1.1 pro
plně roštové podlahy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Obecně platí, že použitelnost ve stávajících budovách
závisí na konstrukci existující jímky na hnůj. Stavební úpravy jsou jenmalé, pokud je systémustájení
již vybaven hnojným kanálem. V případě, že se stávající ustájení sestává z plně roštové podlahy
s hlubokou jímkou, je nutné provést velké stavební úpravy [500]. Implementace ve stávajících
chovech může být možná, ale nákladná pro žlaby, není proveditelná pro trubky a je možná s malými
konstrukčními úpravami pro kanály s permanentní vrstvou kejdy.

S touto technikou lze ve ventilačním systému použít pouze odsávání nad podlahou [261]. Použití
provzdušněné kejdy pro proplachování je možné pouze pro hospodářství, která jsou již pro tento typ
zpracování kejdy vybavena. V Belgii (Vlámsko) se zkoumá možnost využití výtoku z biologického
zpracování kapalné frakce kejdy prasat v hospodářství.

Ekonomika Většina italských hospodářství vybavených těmito systémy je také vybavena přiro-
zenou ventilací, což činí investice hospodářství zajímavé. Ve srovnání s ustájením s hlubokými
jímkami jsou tyto systémy také výhodné pro sníženou nutnost výkopu mělkých hnojných ka-
nálů v budovách. V důsledku těchto předpokladů byly vypočítané investiční náklady v minulosti
v některých případech záporné, což znamená, že z toho vyplynuly pro hospodářství ekonomické
přínosy.

Je známo, že se implementace provádí pouze při rozšiřování hospodářství s již zavedenými
systémy. Nebyla poskytnuta žádná ekonomická data. V případě stávajících ustájení by měly být
zohledněny náklady na úpravu ventilačního systému, pokud jsou budovy vybaveny odsáváním pod
podlahou [261]. Rovněž by se měly brát v úvahu náklady na další externí úložiště kejdy.

Motivace pro implementaci Kvalita vnitřního ovzduší se výrazně zlepšuje a v důsledku toho
i zdraví zvířat.

Příklad provozů Některá hospodářství v Itálii jsou těmito systémy stále vybavena. Několik
hospodářství v Nizozemsku (350 hospodářství v roce 2007 a v provincii Severní Brabantsko pouze
84 v roce 2012) je vybaveno systémy se žlaby a pracuje s neprovzdušněnou kejdou. Ve Francii
je systém málo rozvinutý a používá se pouze pro prasata na výkrm, prasnice k připuštění a březí
na plně roštové podlaze.

Referenční literatura [42, 261, 291, 292, 391, 412, 439, 500, 508, 590, 624, 641]
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4.7.1.10 Ustájení v kotcích s individuálními boudami/boxy (v případě částečně roštových
podlah)

Tato technika se vztahuje na prasnice k připuštění a březí, odstávčata a prasata na výkrm.

Popis Chovná hala je otevřená a neizolovaná (lze odizolovat pouze strop) s volným (přirozeným)
ventilačním systémem a samostatnými funkčními oblastmi v kotci. Lehací oblast se skládá z vo-
dorovné izolované betonové podlahy s krytými izolovanými boxy (boudami) se sklopnou střechou,
kterou lze zvednout nebo zavřít pro regulaci teploty a ventilace. Oblast pro pohyb a krmení může
být umístěna nad perforovanou nebo roštovou podlahou. Vyprodukovaný hnůj je zpracován jako
kejda. Boxy mají otvory pro výměnu vzduchu.

Díky ochrannému efektu zakrytých boxů pro ležení může být vnitřní teplota nižší než obvykle.
Boxy jsou v zimě zvířaty udržovány v teple a nevyžadují topení. Z tohoto důvodu je systém zvláště
vhodný pro budovy s přirozenou ventilací.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Provozní princip spočívá v tom, že snížení emisí amo-
niaku je způsobeno menším povrchem hnoje v jímce pod částečně roštovou podlahou. Emise
amoniaku jsou také sníženy kvůli nižším požadavkům na vnitřní teplotu a oddělení funkčních ob-
lastí. Poskytnutí slámy na plné betonové podlaze v oblasti činnosti zabrání znečištění podlahy, čímž
se sníží emise do vzduchu. Tento systém má nízkou spotřebu energie kvůli nižší vnitřní teplotě.

Mezisložkové vlivy Pro kontrolu vnitřního klimatu (teplota, rychlost proudění vzduchu atd.) je
vyžadováno pečlivé řízení [261]. V horkémpodnebímusí být prasatům zajištěnamožnost ochlazení.
U částečně roštových podlah je třeba se vyhnout tepelnému namáhání a vylučování v lehací oblasti.

Jsou nutné zvýšené nároky na řízení systému, jako je čištění betonové podlahové lehací plochy
v kotci. Spotřeba vody vždy mírně vzroste po zmenšení roštové plochy kvůli potřebám čištění plné
podlahy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pouze pro stávající pro-
vozy s přirozenou ventilací. Používá se pro prasata na výkrm, odstávčata, prasnice připouštěné
a březí; nepoužívá se pro kojící prasnice. Výhody přirozené ventilace jsou dosaženy, pokud je
orientace budovy v pravém úhlu k hlavnímu směru větru. Ve Francii je tato technika považována za
venkovní systém pro provádění Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 o trichinelóze a leptospiróze.

Motivace pro implementaci Motivací pro implementaci je zlepšení welfare zvířat. Hlavní mo-
tivací pro výstavbu budovy s přirozenou ventilací je obecně ustájení šetrné ke zvířatům a zajištění
dobrého zdravotního stavu. V ekologickém zemědělství je zapotřebí ustájení v kotcích [624].

Příklad provozů Tato technika je k dispozici a je často používána v jižním Německu.

Referenční literatura [155, 183, 190, 261, 547, 575, 624]

384 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

4.7.2 Systémy ustájení pro prasnice k připuštění a březí

Prasnice připouštěné a březí mohou být umístěny jednotlivě nebo ve skupinách. Směrnice
2008/120/ES však vyžaduje, aby členské státy zajistily chov prasnic a prasniček ve skupinách, a to
v období od 4 týdnů po připuštění do 1 týdne před očekávanou dobou porodu [158].

Požadavky na povrchy podlah jsou obsaženy ve směrnici. Zejména u prasniček po připuštění
a březích prasnic, pokud jsou prasničky a/nebo prasnice chovány ve skupinách, by celková volná
podlahová plocha, která je k dispozici pro každou prasničku a pro každou prasnici,měla být nejméně
1,64m2, respektive 2,25m2. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách s méně než šesti jedinci,
měla by být volná podlahová plocha zvýšena o 10 %. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách
40 a více jedinců, může být volná podlahová plocha snížena o 10 %. Kromě toho by část výše
uvedené plochy, která se rovná alespoň 0,95m2 na prasničku a nejméně 1,3m2 na prasnici, měla
být z celé plné podlahy, z níž je maximálně 15 % vyhrazeno pro odvodňovací otvory. A pokud se
betonové roštové podlahy používají pro prasnice chované ve skupinách, maximální šířka otvorů by
měla být pro prasničky po připuštění a prasnice 20 mm a minimální šíře roštů by měla být 80 mm.
Kotce navržené s oddělenou oblastí kaliště, s různými funkčními oblastmi a pro větší skupinu
prasnic mají nižší emisní potenciál díky snížené emisní ploše [474].

Emise amoniaku související s technikami používanými k chovu prasnic k připuštění a březích
jsou shrnuty v tabulce 4.79. Údaje o emisích metanu, prachu a zápachu jsou rovněž uvedeny, jsou-li
k dispozici.
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Tabulka 4.79: Emisní hodnoty z hlediska systémů ustájení v chovech připouštěných a březích prasnic

Kapitola Systém ustájení Varianta
NH3 CH4 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) ouE/s/zvíře

4.7.2.1 Hluboká jímka (plně nebo částečně
roštová podlaha)

Individuální ustájení 4,2 NI NI NI [508]

Skupinové ustájení
3,12–3,70

NI NI NI
[43]

4,2 [508]
NI NI NI 57 [634]

4.7.2.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování
kejdy (plně roštová podlaha)

Skupinové ustájení, betonové rošty 4,8 (1) NI 0,16 (2)(3) 6,6 (4) [156, 162]

4.7.2.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování
kejdy (částečně roštová podlaha)

Kovové rošty 2,40 NI NI NI [43]
Betonové rošty 2,77 NI NI NI [43]
Individuální ustájení (připuštěné prasnice),
betonové rošty

4,8 (1) NI 0,16 (2)(3) 6,6 (5) [163, 474]

4.7.2.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (plně
nebo částečně roštová podlaha)

Betonové rošty 2,50 (1)
2,60

NI 0,22 (6) 18,7 [165, 186]

Kovové rošty 2,15 (4)
2,30

NI 0,22 (6) 18,7 [166, 186]

4.7.2.5 Shrnovač pro časté odstraňování kejdy
(částečně nebo plně roštová podlaha)

Kovové rošty 1,85 NI NI NI [43]
Betonové rošty 2,22–3,12 NI NI NI [43]

4.7.2.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním
(plně nebo částečně roštová podlaha)

Plně roštová podlaha 1,66–2,59 NI NI NI [43]
Částečně roštová podlaha 1,48–1,85 NI NI NI [43]

4.7.2.7 Redukovaná kejdová jímka (částečně
roštová podlaha)

Skupinové ustájení 2,96 NI NI NI [43]

Individuální ustájení
1,23 NI NI NI [43]

2,272 (4) 18,2 NI NI [164]
2,40 NI NI NI [43]

4.7.2.8 Ustájení v kotcích s individuálními
boudami/boxy (částečně roštová podlaha)

Částečně roštová podlaha 3,75 (2) NA 0,16 (2)(3) 6,6 (2)(5) [155, 474]
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

4.7.2.9 Kanály pro chlazení kejdy Částečně roštová podlaha NI NI NI NI NI
Žebra na chlazení kejdy Individuální nebo skupinové ustájení 2,2 (2) NI 0,22 (2) NI [168, 169]

4.7.2.10 Celopodestýlkový systém (v případě plné
betonové podlahy)

Plně podestlané (žádné oddělené funkční
oblasti)

2,5–5,6 NI NI NI [261]
3,7–5,2 NI NI NI [43]

Roštová oblast kaliště 4,8 (2)(7) NI 0,8 (2)(3) 6,6 (2)(5) [157, 474]

Oddělená lehací oblast, kaliště a krmná
oblast s elektronickými dávkovači krmiva

4,8 (2) NI 0,8 (2)(3) 6,6 (2)(5) [161, 474]
2,6 NI NI NI [186]

Oddělená oblast pro krmení 1,96–3,5
(4)(6)

5,5–6,2
(6)

NI NI [230]

4.7.2.11 Krmné/lehací boxy na plné podlaze (v pří-
padě kotců s podestýlkou)

Plná podlaha 1 NI NI NI [186]

(1) Hodnoty odvozené z měření.
(2) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(3) Všechny fáze chovných prasnic, včetně selat do 25 kg.
(4) Naměřené hodnoty.
(5) Hodnoty vypočtené z emise 22 ouE/s na LU a průměrné hmotnosti 150 kg pro časně březí a jalové
prasnice.
(6) Horní hodnota se vztahuje na ad libitum krmení; nižší hodnota souvisí s omezeným krmením.
(7) V případě dvorku jsou pravděpodobné další emise.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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Techniky snižující emise z ustájení prasat

4.7.2.1 Hluboká jímka (v případě plně nebo částečně roštových podlah

Popis Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapitola 4.7.1.1.1 pro částečně roštové
podlahy. Skupinové ustájení je povinné pro všechny prasnice k připuštění a březí (s výjimkou
čtyřtýdenního období po inseminaci a 1 týden před porodem).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštové podlahy) a kapitola
4.7.1.1.1 (částečně roštové podlahy).

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštové podlahy) a kapitola 4.7.1.1.1 (částečně
roštové podlahy).

Environmentální výsledky a provozní údaje Úrovně emisí související s původním BREF
ILF [43] se systémem ustájení s plně roštovou podlahou, nucenou ventilací a hlubokou jímkou
byly mezi 3,12 kg a 3,70 kg NH3/ap/rok, zatímco individuální ustájení souviselo s vyššími úrov-
němi 4,2 kg NH3/ap/rok. Podle pokynu UNECE o „Možnostech omezování amoniaku“ však má
skupinové ustájení podobné úrovně emisí jako individuální ustájení a emise amoniaku v systému
se považují za stejné a to 4,2 kg NH3/ap/rok [508].

Hodnoty měřených emisí zápachu byly 57 oue/s/ks [634]. Míra ventilace uváděná v Belgii
(Vlámsko) je 6–20 m3/h/ks pro chladné období a 20–80 m3/h/ks pro teplé období [637].
Energie potřebná pro nucenou ventilaci je proměnná, ale v Itálii se v průměru odhaduje
na 42,2 kWh/ks/rok [292].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Nebyly poskytnuty žádné informace.

Ekonomika Průměrná investice vyžadovaná v Nizozemsku pro novou integrovanou budovu pro
ustájení prasnic s jímkou na hnůj hlubokou 0,8 m (včetně 130 porodních kotců s plně roštovou
podlahou a 4,5m2 na kotec, 2 016 ap pro odstávčata s celkovou plochou 0,4m2/ap a částečně
roštovou podlahou se 60 % vypouklé plné podlahy; 477 ap pro prasnice k připuštění a březí
s celkovou plochou 2,25m2/ap se 60 % plné podlahy) se dosahuje 2 240 EUR/ap, bez jakéhokoli
dalšího systému zaměřeného na snížení emisí amoniaku. Investiční náklady se pohybují od 1 040
do 1 160 EUR/ap pro březí prasnici v závislosti na objemu a velikosti kotců [589].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapitola 4.7.1.1.1
pro částečně roštové podlahy.

Příklad provozů Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [43, 292, 508, 589, 634, 637]

4.7.2.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě plně roštové podlahy)

Popis Viz také kapitola 4.7.1.2. V německých chovech prasnic, u nichž se odstraňování kejdy pro-
vádí podtlakem, je lehací oblast odvodněna perforovanou podlahou, (s frekvencí 2–8 týdnů) [156].
Systém je znázorněn na obrázku 2.14.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.2. V důsledku častého odstraňování
kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou je uvedeno snížení
emisí NH3 o 25 % [508].
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Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.2.

Environmentální výsledky a provozní údaje Italská data uvádějí přibližně 2,77 kg NH3/ap/rok.
Frekvenci odstraňování kejdy podtlakem uvádí Německo jako 2 až 8 týdnů, aniž by to mělo vliv
na emise amoniaku (4,8 kg NH3/ap/rok) [156, 162]. Míra ventilace uváděná Německem je 14–
18 m3/h/ks v chladném období a 86–128 m3/h/ks v teplém období [156]. Viz také kapitola 4.7.1.2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.2.

Ekonomika Viz kapitola 4.7.1.2.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.2.

Příklad provozů Tato technika je v Německu často používána. Ve Francii je to nejčastěji pou-
žívaný systém v budovách s mělkými jímkami; kejda se však uchovává během celého chovného
cyklu [261].

Referenční literatura [156, 162, 261, 292, 508]

4.7.2.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz také kapitola 4.7.1.3. V Německu se používá systém ustájení s podtlakovým odstra-
ňováním (s frekvencí 2–8 týdnů) u prasnic k připuštění s dočasným umístěním v oblasti pro
inseminaci v kombinaci s částečně roštovou podlahou (připouštěcí středisko) [261]. Systém je
znázorněn na obrázku 2.9.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz také kapitola 4.7.1.3. V důsledku častého odstraňo-
vání kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou se uvádí snížení
emisí NH3 o 25 % [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.3.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U částečně roštové podlahy a podtlakového
systému se emise NH3 snižují na 2,77 kg/ap/rok na betonových roštech a na 2,40 kg/ap/rok
na ocelových roštech pro skupinové ustájení březích prasnic. Systému se připisuje účinek snížení
emisí ve srovnání s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou o 25 % u betonových roštů nebo
35 % u kovových roštů, kde je zachováno méně hnoje [43]. V Německu není s tímto systémem
ustájení spojeno žádné snížení emisí amoniaku (emisní faktor 4,8 kg NH3/ap/rok), kde perforovaná
lehací plocha nemá žádný vliv na emise amoniaku [162].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.3.

Ekonomika Viz kapitola 4.7.1.3.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.3.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.3.

Referenční literatura [43, 162, 163, 291, 508]
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4.7.2.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Viz také kapitola 4.7.1.4. Uvádí se, že tento systém ustájení se používá pro skupinové
ustájení březích prasnic na částečně roštových podlahách bez slámové podestýlky, kde minimální
plocha na prasnici je 2,25 m2, z nichž nejméně 1,3 m2 (60 %) na prasnici je plná podlaha. Každému
zvířeti odpovídá emisní plocha v kanálu maximálně 0,55 m2. Průřez a půdorys techniky jsou
znázorněny na obrázku 4.35 [167].

Obrázek 4.35: Průřez a půdorysný pohled na podlahu v ustájení pro březí prasnice s hnojným kanálem se
zkosenými stěnami

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.4. Účinnost snížení emisí 45 % je
uvedena u skupinového ustájení březích prasnic s krmným stáním ve srovnání s plně roštovým
podlahovým systémem s hlubokou jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.4.

Environmentální výsledky a provozní údaje Potenciální snížení emisí amoniaku až o 50 % se
uvádí v kombinaci s častým vyprazdňováním kejdových kanálů [439]. V Nizozemsku se uvádí,
že pokojová teplota v systémech ustájení pro březí prasnice se pohybuje kolem 20 °C a minimální
frekvence pro odstraňování kejdy dvakrát týdně. Trojúhelníkové ocelové rošty dále sníží emise
amoniaku. Hlášené emise spojené s technikou jsou uvedeny v tabulace 4.80.
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Tabulka 4.80: Emisní úrovně spojené se zkosenými stěnami v kejdovém kanálu (v případě částečně roštové
podlahy)

Kategorie
prasat

NH3 CH4 PM10 Zápach Četnost
odstraňování

kejdy
Zdroj

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Březí prasnice,
ocelové rošty,
emisní plocha
< 0,55 m2/ks

2,15
(1,76–2,53)(1) NI

0,175 (1) 18,7 (1) Jednou za
2 týdny

[166]

2,3 NI NI Jednou týdně [186]

Březí prasnice,
betonové rošty,
emisní plocha
< 0,50 m2/ks

2,5 (2)
NI

0,175 (1) 18,7 (1) Jednou za
2 týdny

[165]

2,6 NI NI Jednou týdně [186]

(1) 0,55 h/rok na produktivní prasnici.
(2) Hodnoty odvozené z měření.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Obecně lze systém snadno přizpůsobit existujícím
kotcům pro březí prasnice, zejména když je individuální ustájení adaptováno na skupinové ustá-
jení a volný prostor mezi řadami boxů je dostatečně široký. Pokud tato oblast není dostatečně
široká, mohou být kotce umístěny nad kontrolní chodbou. Toto řešení může být vhodné i pro
jiné skupinové systémy ustájení bez kotců, například pro ty, které jsou vybaveny automatickými
krmnými boxy [166]. Pokud je technika přizpůsobena stávajícím kotcům a pokud je již existující
mělká hnojná jímka (0,80 m až 1,2 m), bude pro doplnění tohoto systému rozhodující umístění již
existujících vypouštěcích otvorů. Viz také kapitola 4.7.1.4.

Ekonomika V Nizozemsku se v závislosti na materiálu, ze kterého jsou rošty vyrobeny, uvádějí
dodatečné investiční náklady na provádění této techniky jako 130 EUR/ap u trojúhelníkových
ocelových roštů a 100 EUR/ap pro betonové rošty. Odpovídající roční náklady jsou 15 EUR/ap/rok
a 10 EUR/ap/rok (včetně odpisů, úroků, údržby a všech ostatních provozních nákladů, jako jsou
energie) [165, 166, 589]. Roční dodatečné náklady se uvádějí ve výši 16 EUR/ap a nákladová
efektivita 10 EUR na snížení o kg NH3-N [508].

V Belgii (Vlámsko) se dodatečné náklady (ve srovnání s plně roštovou podlahou s hlubokou
jímkou) uvádějí jako 292 EUR/ap (o 23 % vyšší) [300]. V případě, že stávající hnojná jímka je
již mělká a stávající výpustné otvory jsou použitelné, vykazují se náklady na dodatečné vybavení
472 EUR/ap (ustájení březích prasnic ve skupinách). Pokud stávající výpustné otvory nelze použít,
budou náklady podstatně vyšší [273].

Motivace pro implementaci Tato technika nabízí efektivní řešení pro přizpůsobení stávajících
systémů ustájení prasnic z jednotlivých ustájení na ustájení skupinové (v souladu se směrnicí
2008/120/ES) s nižšími emisemi amoniaku. U tohoto systému ustájení mohou být kotce a boxy
použity pro skupinové ustájení tak, že se centrální roštová podlaha mezi řadami boxů použije jako
volný průchod pro prasnice.

Příklad provozů V Belgii (Vlámsko) je tato technika široce používána, přičemž bylo povoleno
celkem 244 hospodářství (včetně hospodářství pod a nad prahem produkční kapacity stanoveným
směrnicí 2010/75/EU). Rovněž se široce používá v celém Nizozemsku.

Referenční literatura [165, 166, 167, 286, 273, 300, 439, 508, 589]
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4.7.2.5 Shrnování pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.5.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.5.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.5.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Touto technikou se dosáhne úrovně emisí
NH3 1,85 kg/ap/rok v Itálií (na kovových roštech) a 2,22 kg/ap/rok (na betonových roštech)
a 3,12 kg/ap/rok v Dánsku (betonové rošty). Tyto úrovně představují snížení o 50 % u ocelových
roštů a 15% až 40% u betonových roštů ve srovnání s plně roštovou podlahou s hlubokou jímkou. Je
zřejmé, že frekvence shrnování a hladkost povrchu jímky jsou faktory, které pomáhají určit snížení,
kterého lze dosáhnout. Tyto úrovně emisí byly získány při průměrných podmínkách. Frekvence
shrnování byla jednou denně. Použití ocelových roštů poskytuje nižší emise, protože se kejda rychle
odvádí do jímky.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.5.

Ekonomika Údaje o kapitálových nákladech nejsou k dispozici, ale provozní náklady na prasata
za rok se považují za vysoké [291].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.5.

Příklad provozů V Itálii existuje jen velmi málo aplikací s konstrukcí vnějších uliček. Tento
systém funguje také v Dánsku a Nizozemsku, kde se již nepoužívá v nových budovách. Shrnovače
ve Francii jsou spojovány pouze s plně roštovými podlahami [261].

Referenční literatura [42, 261, 291, 391, 412]

4.7.2.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.9. Použití je možné v kotcích s částečně nebo plně roštovou podlahou,
v individuálních a ve skupinových systémech ustájení. Konstrukce s proplachovacími žlaby v in-
dividuálním ustájení je znázorněna na obrázku 4.36 [42]. Povrch hnoje by neměl být větší než
1,10 m2/ks.

Obrázek 4.36: Proplachovací žlaby v individuálním ustájení pro prasnice březí a k připuštění (v případě
částečně roštové podlahy)

Pro skupinové ustájení platí stejný popis jako na obrázku 4.32. Obrázky se liší pouze v tom smyslu,
že betonový povrch podlahy je větší a roštová část s kejdovými žlaby/trubkami pod nimi je menší.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.9. Při použití v systémech pro ustá-
jení březích prasnic je pro techniku proplachovacích žlabů zaznamenáno snížení emisí amoniaku
o 40 % [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.9.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Údaje o emisích z častého proplachování
kanálů, vybavených žlaby nebo trubicemi nebo majícími permanentní vrstvu kejdy, s provzdušňo-
vanou nebo neprovzdušňovanou kejdou, jsou uvedeny v tabulce 4.81.

Tabulka 4.81:Emise amoniaku u prasnic březích/k připuštění s častýmodstraňováním kejdy proplachováním

Varianta/
Podlaha

Emise NH3 (1) Snížení emisí NH3

Neprovzdušněná
kejda

Provzdušněná
kejda

Neprovzdušněná
kejda

Provzdušněná
kejda

(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (%) (%)

Žlaby/trubky
Částečně roštová 1,48 1,11 60 70
Plně roštová 2,22 1,66 40 55
Kanály s permanentní vrstvou kejdy
Plně roštová 2,59 1,66 30 55
Částečně roštová 1,85 1,48 50 60
(1) Vypracování na základě dat z BREF ILF (2003).
Poznámka: Porovnání se systémem s plně roštovou podlahou a hlubokou jímkou.
Zdroj: [42, 43, 292]

Úrovně spotřeby energie pro provoz proplachovacích systémů, pro separaci kejdy a pro provzduš-
ňování jsou uvedeny v tabulce 4.82.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.9.

Ekonomika Dodatečné roční náklady na nové chovy vybavené proplachovanými žlaby ve srov-
nání s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou se odhadují na 33 EUR/ap a nákladová
efektivita na 23 EUR/kg sníženého NH3-N [508]. U ostatních návrhů nejsou hlášeny žádné údaje
o nákladech.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.9.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.9. V roce 2001 bylo v Itálii chováno kolem 5 000 prasnic
na plně roštových podlahách se žlaby a 7 000 prasnic na na plně roštových podlahách s trubkami.
Příklady s částečně roštovými podlahami byly zjištěny v Itálii a v Nizozemsku.

Referenční literatura [42, 43, 292, 391, 415, 508]
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Tabulka 4.82: Energetické požadavky na proplachovací systémy používané u březích prasnic

Systém ustájení
Energie potřebná pro proces Celkem

(kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok)
Proplach Mechanická

separace
kejdy

Provzdušnění Neprovzdušněná
kejda

Provzdušněná
kejda

Plně roštová podlaha
Proplachované
žlaby 3,9 14,60 13,9 18,5 32,4

Proplachované
kanály 8,2 14,60 17,5 22,8 40,3

Částečně roštová podlaha
Proplachované
žlaby 2,4 12,03 15,6 14,4 30,0

Proplachované
kanály 3,4 18,30 16,8 21,7 38,5

Poznámka: Pokud je proplachování prováděno 2× denně, je zapotřebí další spotřeba energie
0,5 kWh/ap.
Zdroj: [43]

4.7.2.7 Redukovaná kejdová jímka (v případě částečně roštových podlah)

Popis Emise amoniaku lze snížit uplatněním zásady snížení plochy kejdy, zejména použitímmalé
kejdové jímky s přibližnou šířkou 0,60 m. Jímka je vybavena trojúhelníkovými ocelovými rošty
nebo betonovými rošty.

Při individuálním ustájení prasnic je možné podstatné snížení šířky kanálu.Moč a výkaly padají
na zadní část stání do úzké jímky. V důsledku toho se zlepšuje čistota a welfare zvířat a pracovníků.
Chovy prasniček potřebují širší jímku [261].

Kejda se obvykle odstraní prostřednictvím centrálního kanalizačního systému otevřením ven-
tilu a použitím zkoseného kejdového kanálu. Některé systémy jsou vybaveny shrnovačem (viz
kapitola 4.7.1.5).

Obrázek 4.37: Individuální ustájení s redukovanou kejdovou jímkou

V Itálii bylo hlášeno, že se používá hala pro volné ustájení březích prasnic a prasat na výkrm s plně
roštovou vnější uličkou s kejdovou jímkou pod ní. Uvnitř jsou zvířata ustájena na plné betonové
podlaze a otvor umožňuje přístup do vnější uličky (viz obrázek 4.38 [292]). Environmentální užitek
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a provozní podmínky jsou srovnatelné s podmínkami standardního vnitřního systému, ale náklady
se mohou lišit.

Obrázek 4.38: Plná betonová podlaha a plně roštová vnější ulička se skladovací jímkou pod ní

Dosažené přínosy pro životní prostředí Omezení emisních ploch, dosažená menší jímkou
na hnůj a rychlým odstraňováním hnoje (pomocí trojúhelníkových roštů), snižuje emise NH3

o 20 % až 40 %. Účinnost techniky závisí na čištění roštů, jinak není možný pozitivní účinek.

Mezisložkové vlivy V případě externí jímky na kejdu nebude snížená emise prospěšná pro
vnitřní prostředí, což lze považovat za jednu z výhod zmenšení vnitřní jímky. Mírné zvýšení
spotřeby vody je spojeno se snížením roštové podlahové plochy v důsledku vyšších potřeb čištění
plné podlahy [261, 500].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hlášené údaje o emisích, týkající se
amoniaku a metanu, jsou shrnuty v tabulce 4.83. Ve Španělsku bylo měřeno snížení amoniaku
o 49 % pro individuální ustájení březích prasnic [164].

Tabulka 4.83: Emise ze systémů ustájení pro březí prasnice s redukovanou kejdovou jímkou

Systém ustájení
Emise NH3 Emise CH4 Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok)

Březí prasnice, skupinové ustájení, plná be-
tonová podlaha a vnější ulička 2,96 NI [43]

Březí prasnice, individuální ustájení
(maximální šířka jímky 0,6 m)

1,23–2,40 NI [43]
2,272 (1) 18,2 (1,5–55,5)(1) [164]

(1) Naměřená data.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Tyto chovy mohou být s přirozenou nebo mechanickou ventilací V Dánsku je použita mechanická
ventilace a je dimenzována na výkon maximálně 100 m3/h/ap. V oblastech s nízkými venkovními
teplotami mohou být tyto jednotky také vybaveny přídavným topením. Přívod energie se nezmění.

Technické úvahy týkající se použitelnosti U stávajících chovů závisí použitelnost na konstrukci
existující kejdové jímky, která je většinou obtížná, ne-li nemožná. U stávajícího ustájení s vnitřní
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plnou betonovou podlahou by mohlo být možné prodloužení vnější uličkou se skladovací jím-
kou [292]. Použití maximální šířky 0,60 m může vyžadovat větší hloubku jímky nebo častější
odstraňování a následně větší vnější úložiště kejdy. Pokud je stanovena minimální velikost jímky,
nemusí být možné snížení emisí (např. Irsko: > 0,90 m).

Ekonomika Ve Španělsku byly vypočteny dodatečné náklady na provádění této techniky (50%
zmenšení šířky kejdové jímky přestavbou plně roštové podlahy s hlubokou jímkou na částečně
roštové podlaze s 50 % plnou podlahou). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.84, včetně nákladové
efektivity techniky. Další snížení emisí, kterého lze dosáhnout zvýšenou frekvencí odstraňování,
se nezohledňuje.

Tabulka 4.84: Vypočtené dodatečné náklady na instalaci redukované kejdové jímky pro březí prasnice
ve stávajících chovech s plně roštovou podlahou

Snížení
emisí NH3

Dodatečné náklady Dodatečné snížení pro
časté odstraňování

(%) (EUR/ap/rok) (EUR/t
vyprodukovaného
vepřového)(1)

(EUR/snížení
o kg NH3)

(%)

35 5,69–6,83 2,1–3,0 6,0–7,0 25
(1) Vypočteno na základě roční produkce 2 666 kg vepřového masa/ap.
Zdroj: [338, 379]

V Belgii (Vlámsko) byly v individuálním ustájení březích prasnic a k připuštění hlášeny dodatečné
náklady (včetně všech stavebních prací uvnitř jímky, jakož i náklady na dodatečnou potřebnou
skladovací kapacitu) na výstavbu ustájení ve srovnání s chovy s plně roštovou podlahou a hloubkou
jímky 1,2 m, v případě nových chovů odpovídá 450 EUR/ap a 671 EUR/ap pro obnovu stávajícího
ustájení. U skupinového ustájení se uvádějí dodatečné investiční náklady ve výši 292 EUR/ap
v případě nových chovů a 472 EUR/ap na dodatečné vybavení stávajících chovů [273, 274].

Motivace pro implementaci Částečně roštové podlahy se považují za zlepšení welfare zvířat.
Pokud není nutná nucená ventilace, jsou možné úspory energie [292].

Příklad provozů Společný systém ustájení pro březí a k připuštění.

Referenční literatura [42, 43, 164, 261, 273, 274, 292, 338, 379, 391, 500]
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4.7.2.8 Ustájení v kotcích s boudami/boxy (v případě částečně roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.10 a obrázek 4.39 [155]. Prostory pro aktivitu a krmení jsou umístěny
na perforované podlaze. Kejda se produkuje a odstraňuje v častých intervalech (každé 2 až 8 týdnů).

Obrázek 4.39: Systém kotcového ustájení v boudách pro březí prasnice

V jedné variantě této techniky (viz obrázek 4.40 [155]) jsou dávkovače krmiva umístěny v čás-
tečně roštových individuálních krmných boxech a lehací oblast v boudách (boxech) je pokrytá
podestýlkou. Tato technika zahrnuje i krytý venkovní výběh. V tomto systému se vytváří tuhý hnůj
a kejda.

Obrázek 4.40: Kotcové ustájení pro prasnice k připuštění a březí v boudách s individuálními krmnými boxy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.10. V Německu se uvádí snížení
emisí amoniaku o 25 %.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.10
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emisní faktor amoniaku pro kotcové
ustájení pro březí prasnice s přirozenou ventilací v Německu se uvádí jako 3,75 kg NH3/ap/rok;
emise PM10 jsou 0,22 kg/ap/rok a emise zápachu 8 oue/s/ks [155]. Údaje o spotřebě energie
a požadavcích na pracovní sílu jsou uvedeny v tabulce 4.85.

Tabulka 4.85: Spotřeba a pracovní nároky na systémy kotcového ustájení v boudách pro březí prasnice
a k připuštění

Podestýlka Elektřina Palivo Voda na mytí Práce
(kg/ap/rok) (kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok) (l/ap/rok) (h/ap/rok)

140 (1) 16 0 250–360 (1) 1
(1) Tyto hodnoty platí, když je použit systém s podestýlkou.
Zdroj: [155]

V Německu jsou v kotcových systémech s boudami s přirozenou ventilací prasnice březí a k při-
puštění chovány ve skupinách nejméně 40 zvířat. Hlášený dostupný prostor na zvíře, použitý
v Německu, je 2,9 m2/ks.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.10. U březích prasnic a k připuštění
lze použít nucenou ventilaci.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.10.

Příklady provozů

Referenční literatura [155]

4.7.2.9 Chlazení kejdy

Popis Lze použít chladící kanály na kejdu nebo chladicí žebra na povrchu kejdy. Viz kapi-
tola 4.7.1.7 pro chladicí kanály na kejdu a kapitola 4.7.1.8 pro povrchová chladicí žebra.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.7 a 4.7.1.8.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.7 a 4.7.1.8.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Dánské testy s chladicími kanály na kejdu
v chovech březích prasnic vybavených částečně roštovými podlahami a mechanickým shrnováním
prokázaly snížení amoniaku o 31 % při průměrné intenzitě chlazení 24 W/m2 (nejteplejších 37 dní
v létě bylo vynecháno, protože chlazení bylo vypnuto). Chladicí program se řídil potřebou zahřívat
podlahy selat v porodních kotcích [197]. V Dánsku se uvádí, že maximální snížení emisí amoniaku,
kterého lze dosáhnout v chovu březích prasnic v kotcích a s částečně roštovou podlahou, činí
30 % ve srovnání s odpovídajícím systémem ustájení bez chlazení [499]. Energetické požadavky
na prasnice se pohybují v rozmezí 151–452 kWh/ap/rok, na základě programu chlazení (viz
tabulka 4.86).
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Tabulka 4.86: Očekávaná spotřeba elektřiny v závislosti na použitém chladicím programu

Konstrukce
kotce

Chlazená plocha 10W/m2 20W/m2 30W/m2

(m2/ap) (kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok)

Skupinové ustájení,
částečně roštová podlaha 1,75 151 302 452

Zdroj: [197]

Emise amoniaku byly měřeny při 2,2 kg NH3/ap/rok pro chladicí žebra na kejdu. Odpovídající
snížení emisí amoniaku se rovná 50 % v chovech s částečně roštovými podlahami ve srovnání
s chovy s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou. Pro dosažení tohoto výkonu musí být
povrch kejdy pro individuální ustájení pod roštovými podlahami upraven na nejméně 1,0 m2/ap
a poměr chladicí plochy žeber k povrchu kejdy by měl být alespoň 115 %. U skupinového ustájení
jsou odpovídající hodnoty 1,1 m2/ap a poměr povrchu chladicích žeber k povrchu kejdy je 135 %.
Emise prachu a zápachu se odhadují na 0,22 kg/ap/rok a 18,7 oue/ap/rok [168, 169, 640].

U chladicích žeber na kejdu se dodatečná spotřeba energie odhaduje na 19 kWh/ap pro částečně
roštové podlahy [589].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.7 a 4.7.1.8.

Ekonomika VDánsku jsou dodatečné náklady na provádění techniky chladicích kanálů na kejdu
v chovu březích prasnic, která pracuje se systémem shrnování, mezi 8 až 38 EUR/ap/rok. To zna-
mená, že vznikne úspora ve výši 8 EUR, když se v hospodářství použije 100 % zpětně získaného
tepla k nahrazení konvenčních paliv, zatímco náklady ve výši 38 EUR/ap/rok odpovídají situaci,
kdy se nevyužívá žádné teplo a chlazení spotřebuje 30 W/m2. V Dánsku se uvádí, že technika
chladicích kanálů má nižší náklady na údržbu, ve srovnání s jinými chladicími systémy kejdy
(tj. chladicí žebra plovoucí na povrchu).

Dodatečné investiční náklady na aplikaci povrchových chladicích žeber se počítají jako
110 EUR/ap a dodatečné roční náklady na 20 EUR/ap (viz tabulka 4.78). Jsou uváděny dodatečné
náklady ve výši 19 EUR/ap/rok u nových budov vybavených povrchovými chladícími žebry
a nákladovou efektivitou 12 EUR na sníženého NH3-N o kg [508].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.7 a 4.7.1.8.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.7 a 4.7.1.8.

Referenční literatura [160, 168, 169, 499, 508, 589, 640]

4.7.2.10 Celopodestýlkový systém (v případě plných betonových podlah)

Popis Skupiny prasnic jsou chovány v kotcích na plné betonové podlaze, která je téměř zcela
pokryta vrstvou slámy nebo jiných lignocelulózových materiálů, které absorbují moč a zapravují
výkaly (viz obrázek 2.11). Získá se tuhý hnůj, který musí být často odstraňován, aby se zabránilo
přílišnému navlhčení steliva. Tento systém ustájení může mít přirozenou nebo nucenou ventilaci.

Podestýlka je realizována systémem hluboké podestýlky (hnůj je odstraňován na konci období
chovu nebo po několika po sobě jdoucích produkčních cyklech) nebo systémem podestýlky (hnůj
je odstraňován jednou až třikrát týdně nebo častěji a nahrazován slámou ) [261].
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V jedné variantě techniky pro březí prasnice, uvedené v Německu pro budovy s přirozenou
ventilací, jsou oddělené funkční plochy uspořádány na rovné plné podlaze kombinované s ven-
kovním dvorem. Oblast pro aktivitu a ležení na izolované betonové podlaze pokryté slámou (asi
1,4 m2/ks); oblast pro krmení může být na vyvýšené, roštové podlaze (produkující kejdu) a vnější
dvůr s betonem (asi 1 m2/ks), plně podestlaný slámou. Krmné a napájecí systémy jsou automatické.
Chlévská mrva je denně odstraňována z roštové plochy [157]. Systém je znázorněn na následujícím
obrázku 4.41 [157].

Obrázek 4.41: Podestlaná podlaha s roštovou oblastí pro krmení

V jiném provedení je dostupný prostor v systému ustájení rozdělen do lehací oblasti, oblasti
kaliště na plné podlaze a oblasti pro krmení. Pro každou skupinu prasnic by mělo být zajištěno
jasné rozdělení mezi těmito oblastmi. Lehací oblast je plně podestlána a prasnice ji používají
pro odpočinek a mělo by zde být pouze omezené množství hnoje. Lehací oblast běžně pokrývá
1,3 m2/ap až 1,5 m2/ap v Belgii. Podestýlka má hloubku nejméně 0,15 m a nejvýše 0,40 m. Aktivní
oblast se skládá z následujících funkčních oblastí pro: průchod, odpočinek, krmení a napájení.
V oblasti pro krmení lze instalovat automatické krmné boxy pro prasnice (ESF). Emisní plocha
hnoje je nejvýše 1,1 m2/ap. V Belgii (Vlámsko) se uvádí, že celková disponibilní plocha kotce je
nejvýše 2,5 m2/ap [186]. K odstranění chlévské mrvy z plné podlahové plochy se denně používá
shrnovač instalovaný na traktoru. Podestýlka v lehací oblasti s hlubokou podestýlkou se odstraňuje
pouze jednou nebo dvakrát ročně [549]. Lze použít přirozenou nebo nucenou ventilaci.

Schematické znázornění plné betonové podlahy se slámou a elektronickým krmením je na ob-
rázku 4.42.

Obrázek 4.42: Plná betonová podlaha se slámou a elektronickými krmítky
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Další návrh této techniky je také použit v chovech pro prasnice k připuštění s přirozenou ventilací.
Jsou organizovány do oddělených funkčních oblastí: oblast pro aktivitu s hlubokou podestýlkou,
vyvýšená betonová oblast pro krmení a vyvýšená plocha s uzamykatelnými inseminačními boxy;
systémy krmení a napájení jsou automatické. Uvádí se, že velikost skupin je větší než 40 prasnic
a plocha na zvíře je 3,75 m2. Po každém chovném cyklu je traktorem odstraněn tuhý hnůj. Sláma
je poskytována každý týden a zvířata si ji distribuují sama [161].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Úspory energie jsou dosaženy díky přirozené ventilaci.
Spotřeba energie je velmi nízká, protože tento systém obvykle nevyžaduje nucenou ventilaci nebo
topení.

Výhoda aplikace systému se samostatnými funkčními oblastmi závisí na chování zvířat, které
je ovlivněno konstrukcí kotce. Emise amoniaku se snižují omezením emisní plochy hnoje, řízením
chování při vyprazdňování prasnic a v případech, kdy je přítomna také roštová podlaha, a změnou
složení hnoje. Toho je dosaženo prostřednictvím specifického návrhu ustájení, jehož cílem je
podpořit přirozené chování prasnic a uplatňování zvláštního řízení hnoje a slámy [186].

Mezisložkové vlivy Systém vyžaduje zvýšenou správu při manipulaci s podestýlkou a hnojem.
Obecně se očekává zvýšení emisí oxidu dusného kvůli existenci aerobních a anaerobních zón
v podestýlce, jakož i vyšším emisím prachu; uváděné emise oxidu dusného se pohybují v rozmezí
0,03–10,00 g/den [261, 506].

Vliv slámy na emise metanu je kontroverzní; emise metanu se mohou zvýšit v důsledku vyso-
kého obsahu sušiny v hnoji, ale aerobní podmínky způsobené slámou nezvýhodňují produkci CH4.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Orientačně se v systémech s hlubokou
podestýlkou přidává čerstvé stelivo jednou týdně a frekvence přidávání se upravuje podle čistoty
podestýlky a ročního období. V plně podestlaných systémech je ventilace dimenzována na ma-
ximální výkon 100 m3/h/ap. Ačkoli jsou prasnice schopny kompenzovat nízké teploty zaléháním
v hluboké podestýlce, v chladnějších částech Evropy se používá pomocné vytápění, aby se snížila
vlhkost během snížené ventilace.

V Německu jsou požadavky na přirozenou ventilaci systému pro prasnice k připuštění se
samostatnými funkčními oblastmi uváděny jako nejméně 16 m3/ap/rok v chladném období
a až 220 m3/ap/rok v teplém období [161].

Srovnávací měření s plně roštovými podlahovými systémy a hlubokou jímkou pro březí pras-
nice ve Španělsku vedla ke snížení emisí amoniaku a metanu o 14 %, respektive o 66 %, a ke
zvýšení emisí N2O o 178 %, u řádně spravovaného systému s podestýlkou (dvě funkční oblasti
s týdenním odstraňováním steliva) [379]. V Německu je v ustájení prasnic emisní faktor pro prach
u integrovaných systémů pracujících s tuhým hnojem pětkrát vyšší než u těch, které používají
techniku s kejdou [474].

Emise amoniaku v systémech ustájení na hluboké podestýlce slámy jsou uvedeny v tabulce 4.87.
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Tabulka 4.87: Emise březích prasnic a k připuštění chovaných na podestýlce

Systém ustájení
NH3 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/zvíře)

Hluboká podestýlka 2,5–5,6
3,7–5,2

NI NI [43,
261]

Podestlaná lehací plocha, oddělená oblast
pro vylučování a pro krmení
s elektronickými krmítky

2,6 NI NI [186]
4,8 (1) 0,8 (2)(3) 6,6 (4) [161,

474]
Podestlaná lehací plocha, roštová oblast pro
vylučování

4,8 (1)(5) 0,8 (2)(3) 6,6 (4) [157,
474]

(1) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem založeným na analogických závěrech.
(2) Naměřené hodnoty.
(3) Pro všechny fáze chovaných prasnic včetně selat do 25 kg.
(4) Hodnota vypočtená z emise 22 ouE/s/LU a průměrné hmotnosti 150 kg u časně březích prasnic
nebo nebřezích prasnic.
(5) Další emise jsou pravděpodobně způsobeny emisemi povrchů ve dvoře.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Pokusy v Belgii (Valonsko) u skupinově chovaných březích prasnic na hluboké podestýlce na bázi
slámy ukázaly, že krmení vláknitou stravou ad libitum zvýšilo emise NH3 (3,52 kg NH3/ap/rok)
ve srovnání s březími prasnicemi chovanými na hluboké podestýlce a poskytnutou omezenou
konvenční stravou (1,96 kg NH3/ap/rok) [230]. Požadavky na zdroje, jak byly uvedeny v Německu
pro dvě alternativy systému, jsou uvedeny v tabulce 4.88.

Tabulka 4.88: Potřeba zdrojů v ustájení s hlubokou podestýlkou pro chov prasnic k připuštění a březích
v Německu

Systém
ustájení

Práce Energie Stelivo Voda na mytí
Zdroj

(h/ap/rok) (kWh/ap/rok) (kg/ap/rok) (l/ap/rok)

Hluboká podestýlka pro
skupinový chov prasnic
k připuštění s oddělenými
funkčními oblastmi. Při-
rozená ventilace

2,6 60 640 NI [161]

Hluboká podestýlka pro
skupinový chov březích
prasnic s dvorem a roš-
tovou oblastí pro krmení.
Přirozená ventilace

1,8
(1,5–2,0)

15 420 (300–450) 220 [157]

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Množství slámy potřebné pro březí prasnice je 2,4 kg/ks pro systém ustájení hluboké podestýlky
(týdenní odběr slámy a hnoje každé 2 až 3 týdny, až 1 měsíc) a 1,7 kg/ks pro systém ustájení
s podestýlkou (shrnování hnoje a přidávání slámy jednou nebo dvakrát týdně) [262].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Omezení použití této techniky byla uvedena pouze
u elektronických krmítek ve stávajících chovech, u nichž použitelnost závisí na konstrukci existu-
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jících jímek na hnůj. Systém nemusí být použitelný pro provozy s přirozenou ventilací umístěné
v teplém podnebí.

Ekonomika Dodatečné náklady, jak byly uvedeny ve Španělsku, ve srovnání s plně roštovými
podlahovými systémy, jsou uvedeny v tabulce 4.89.

Tabulka 4.89:Další náklady na implementaci plných podlah s podestýlkou na bázi slámy s týdenní výměnou
podestýlky ve Španělsku

Produkce Typ haly
Dodatečné náklady

(EUR/ap/rok) (EUR/t vyprodukovaného vepřového)

Březí prasnice
Nové haly 72,71–80,45 27,3–30,2
Stávající haly 47,61–55,35 17,9–20,8

Zdroj: [379]

Motivace pro implementaci Tento systém zvýhodňuje skupinové ustájení. Tato technika zlep-
šuje welfare zvířat, protože prasnice využívají skupinový život, pohodlné lehací oblasti, zlepšené
vnitřní podmínky díky přirozené ventilaci a velký prostor pro pohyb. Sláma je pro zvířata dobrým
pracovním/hracím materiálem.

Příklad provozů Tento systém lze nalézt v několika členských státech. V Nizozemsku tento
systém používá více než 50 % nových budov a je implementován také v dovybavených stávajících
stájích. V Belgii (Vlámsko) obdrželo povolení pro tento systém 27 hospodářství [300].

Referenční literatura [43, 157, 161, 186, 230, 261, 262, 300, 379, 397, 412, 474, 506, 549]

4.7.2.11 Krmné/lehací boxy na plné podlaze (v případě kotců s podestýlkou)

Popis Prasnice jsou chovány v kotcích pro 6 až 12 zvířat. Každý kotec je rozdělen do dvou
funkčních oblastí: box pro krmení/odpočinek a oblasti pro aktivitu s podestýlkou (sláma). Pro
každou prasnici je k dispozici jeden box s plnou podlahou. Boxy jsou široké 0,50 m až 0,65 m
a délka plné podlahy boxu je nejméně 1,55 m (viz obrázek 4.43 [435]).

Na začátku každého produkčního cyklu se plocha podestýlky nastele 30–40 cm slámy a v kaž-
dém případě dostatečným množstvím, aby se zajistilo, že rozdíl ve výšce mezi plochou podestýlky
a úrovní boxu nebude větší než 10 cm.

Obrázek 4.43: Schéma podlahových úrovní v kotcích s boxy pro krmení/ležení s podestýlkou
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Podestlaná oblast je umístěna za krmným/lehacím boxem ve výšce 0,30 m až 0,40 m pod úrovní
podlahy; je k dispozici minimální podestýlka o ploše 1,5 m2/ap.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Nižších emisí amoniaku je dosaženo udržováním čisté
a suché podestýlky s pravidelným přísunem a výměnou slámy.

Mezisložkové vlivy Obecně se má za to, že neefektivní správa podestýlky může vést ke zvýšeným
emisím skleníkových plynů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Doplňování slámy se provádí nejméně
třikrát týdně, takže v oblasti podestýlky nevznikají žádné mokré části. Stelivový materiál se vy-
měňuje každých 5 týdnů nebo při dosažení maximální výšky 50 cm. Celková spotřeba slámy se
odhaduje na přibližně 2 kg/ks/den. Uvedeným faktorem emisí amoniaku pro tento systém ustájení
je 1 kg NH3/ap/rok (orientační měření) [186].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze použít ve všech nových ustájení. Nelze
použít na stávající budovy bez plných betonových podlah.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Soulad se směrnicí 2008/120/ES.

Příklad provozů V Belgii (Vlámsko) je systém uplatňován v 18 hospodářstvích (včetně hospo-
dářství nad a pod prahem kapacity stanoveným směrnicí 2010/75/EU, Přílohy I).

Referenční literatura [435]

4.7.3 Systémy ustájení pro kojící prasnice

V Evropě jsou kojící prasnice obvykle umístěny v jednotlivých kotcích s kovovými, betonovými
nebo plastovými roštovými podlahami a hlubokou jímkou nebo kanálem pod nimi. V porodních
kotcích mají prasnice omezený pohyb, aby se zabránilo zalehnutí selat, zatímco selata mohou volně
chodit. Všechny kotce mají řízenou ventilaci a často vyhřívanou oblast pro selata během prvních
několika dnů po narození (viz také kapitola 2.3.1.2.1).

Rozdíl mezi plně a částečně roštovými podlahami není u kojících prasnic tak výrazný, jako
je tomu u ostatních kategorií prasat, protože prasnice je fixovaná a vylučování obvykle provádí
ve stejné roštové oblasti. Techniky redukce se proto zaměřují na změny v kejdové jímce [435].

Jiné systémy ustájení umožňují volný pohyb prasnic v individuálních kotcích s částečně rošto-
vými podlahami ke shromažďování kejdy a oddělenou lehací oblastí s plnou podlahou pro prasnici
a selata (viz kapitola 4.7.3.9). Kojící prasnice jsou také chovány ve skupinových kotcích na plné
betonové podlaze se spoustou podestýlky. V tomto systému se vytváří hnůj. Pro takové systémy
ustájení nejsou poskytovány žádné konkrétní údaje.

Obecné informace o technikách využívajících jedno nebo kombinaci opatření ke snížení emisí
amoniaku, které platí i pro jiné kategorie prasat, jsou uvedeny v kapitole 4.7.1, a proto se v násle-
dujících oddílech neopakují.

Uváděné emise amoniaku pro techniky, které se používají k chovu kojících prasnic, jsou shrnuty
v tabulce 4.90. Údaje o emisích prachu a zápachu jsou rovněž uvedeny, pokud jsou dostupné.
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Tabulka 4.90: Emisní úrovně systémově integrovaných technik ustájení kojících prasnic

Kapitola Systém ustájení
NH3 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) ouE/s/zvíře

4.7.3.1 Hluboká jímka (plně roštová
podlaha)

8,3–8,7 NI 84,4 (1) [43]
8,3 [508,

634]
9,0 (2) [261]

Hluboká jímka (částečně roštová pod-
laha) (odstraňování kejdy jednou mě-
síčně)

8,6 (2) NI NI [159]

Hluboká jímka (částečně roštová pod-
laha) (podtlakové odstraňování kejdy)

8,3 (2) 0,16 8,0 (3) [171,
474]

4.7.3.1.1 Redukovaná kejdová jímka (částečně
roštová podlaha)

NI NI NI NI

4.7.3.2 Podtlakový systém pro časté odstraňo-
vání kejdy (částečně nebo plně roštová
podlaha)

NI NI NI NI

4.7.3.3 Zkosené stěny v kejdovém kanálu
(plně nebo částečně roštová podlaha)

3,2 NI NI [186]

4.7.3.4 Systém shrnování pro časté odstraňo-
vání kejdy (částečně nebo plně roštová
podlaha)

4–5,65 NI NI [43]

4.7.3.5 Časté odstraňování kejdy proplacho-
váním (plně nebo částečně roštová
podlaha)

3,3 NI NI [43]

4.7.3.6 Chlazení kejdy (částečně nebo plně
roštová podlaha s chladicími žebry)

2,4 NI NI [43]

4.7.3.7 Kombinace kanálů na kejdu a vodu
(plně roštová podlaha)

4 NI NI [43]
2,9 NI NI [640]

4.7.3.8 Vanové jímky na kejdu (plně nebo čás-
tečně roštová podlaha)

2,9 NI NI [43,
186]

4.7.3.9 Kotce s podestýlkou s kombinovaným
generováním hnoje (kejda a tuhý hnůj)

8,3 (2) 0,16 8,0 (3) [172,
474]

(1) Naměřené hodnoty.
(2) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(3) Hodnoty vypočtené z emise zápachu 20 ouE/s/LU a hmotnosti zvířete = 0,4 LU.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

4.7.3.1 Hluboká jímka (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis V budově s nucenou ventilací, která je uzavřená a izolovaná, jsou jednotlivé roštové kotce
vybavené porodním boxem. Podlaha v boxu může být plně nebo částečně roštová. V plně roštových
podlahách lze pro rošty použít kombinaci různýchmateriálů, například plastové podlahymohou být
použity pro pohodlí sajících selat. V případě částečně roštových podlah je selatům poskytnut rovný
beton a vyhřívaná doupata. Kejda z hluboké jímky nebo kejdového kanálu je odstraněna jednou
nebo dvakrát během porodního cyklu. Schéma systému je uvedeno na obrázku 4.44 a na obrázku
2.15.
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Obrázek 4.44: Porodní kotec s částečně roštovou podlahou (plná podlaha v lehací oblasti)

Velká Británie uvedla variaci standardního kotce pro porod („Nooyen systém“), který se skládá ze
zvedací porodní části s pohyblivou podlahovou úpravou. Podlaha kotce se na obou stranách prasnice
zvedá a klesá v závislosti na poloze prasnice. Zejména, jakmile si prasnice lehne, podlaha klesne
na úroveň podlahy selat, což umožní kojení selat a když se prasnice opět zvednou, podlaha se zvedne
do bezpečné výšky; tímto způsobem se sníží počet udušených a umačkaných selat. Cílem návrhu
systému je také zlepšit řízení ventilace a krmení. Nucená ventilace v izolované budově je řízena
monitorováním v reálném čase, s přívodem vzduchu vedle dýchacích cest prasnice, s chladicím
potrubím instalovaným pod prasnicí a systémem chlazení vzduchu s výměníkem tepla. Plná část
podlahy může zvýšit svoji teplotu o 5 °C. Kejda se odstraní podtlakovým systémem (každé 2 až
4 týdny). V době kojení selat je jim odepřen přístup do doupěte. Krmení je řízeno automaticky [174,
494].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Díky vylepšené konstrukci ventilace jsou hlášeny
úspory paliva a následné snížení nepřímých emisí ze spalování fosilních paliv. Emise amoni-
aku lze snížit, pokud je technika kombinována s dalšími opatřeními ke zmírnění, jako je snížení
pH kejdy, chlazení kejdy atd.

Mezisložkové vlivy Ustájení prasnic v porodních kotcích výrazně omezuje jejich svobodu po-
hybu, což zvyšuje riziko frustrace [494]. Očekává se, že budoucí spotřebitelské standardy nebudou
upřednostňovat techniky, které omezují svobodu pohybu kojících prasnic z důvodu welfare zvířat.
Fixace prasnic není ve Švédsku povolena.

Materiál na tvorbu hnízda schází ve stávajících systémech s plně roštovými podlahami, když
není systém kejdy pro použití takového materiálu zkonstruován; je však možné použít plně roštové
podlahy v nově budovaných porodních systémech v souladu s ustanoveními směrnice 2008/120/ES
pro dodávku vhodného hnízdního materiálu [494].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Uvádí se, že emise amoniaku z porodních
kotců s plně roštovými podlahami se pohybují mezi 8,3 kg a 9,0 kgNH3/ap/rok [261, 508]. V Belgii
(Vlámsko) se uvádí, že emise zápachu činí 84 oue/s/ks [634].
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VRakousku se uvádí emise NH3 8,6 kg/ap/rok, která souvisejí s hlubokou jímkou pod částečně
roštovými podlahami (jedna třetina rošty a 2,05 m2/ap) s četností odstraňování kejdy jednou
měsíčně [159].

V Německu jsou emise pro ustájení s nucenou ventilací s částečně roštovými podlahami (plné
ležící plochy pro prasnice a selata) uváděny jako 8,3/ap/rok pro NH3, 0,16 kg/ap/rok pro PM10

(pro všechny fáze chovných prasnic včetně selat do 25 kg) a 8 oue/s/ks pro zápach (hodnota
odvozená od uváděného emisního faktoru 20 oue/s/LU, pro průměrnou hmotnost prasnice se selaty
200 kg) [474]. Používají se míry ventilace 22–27 m3/ks/h v chladném období a 125–127 m3/ks/h
v teplém období. Poptávka po zdrojích je stanovena jako 60 kWh/ap/rok na elektřinu, 850 l/ap/rok
čistící vody, 680 kWh/ap/rok na vytápění doupěte selat a 180 kWh/ap/rok na vytápění místnosti.
Potřeba práce se odhaduje na 3,9 h/ap/rok [171].

U systému ustájení se zdvižným porodním kotcem se uvádí vyšší hmotnost při odstavu o 1 kg
kvůli vyššímu příjmu krmiva. Kromě toho je v systému uváděna úspora paliva ve výši 40 % [174].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Nebyly poskytnuty žádné informace.

Ekonomika Náklady na nově postavené chovné haly v Německu pro 180 kotců se uvádějí mezi
2 800 EUR/ap a 2 900 EUR/ap a vypočítávají se jako ekvivalent 2 877 EUR/ap v Belgii (Vlámsko)
pro nové hospodářství s 95 porodními kotci [265]. U ustájení se zdvižným porodním kotcem se
ve Velké Británii uvádí zvýšení nákladů o nejméně 35 % [174].

Motivace pro implementaci Úmrtnost selat, způsobená umačkáním, byla uváděna nižší v po-
rodních kotcích, než ve volných ustájeních, i když primární příčina úmrtnosti selat je často ne-
známá [494]. Systém ustájení nabízí výrobní a technologické výhody [171]. V případě systému se
zdvižným porodním kotcem a lepší kontrolou ventilace a řízení výkrmu se zlepšuje zdraví prasat
a dosahuje se vyšší hmotnosti při odstavu a nižší úmrtnosti.

Příklad provozů Tato technika systému ustájení je v členských státech běžně používaným systé-
mem.

Referenční literatura [159, 171, 174, 261, 265, 474, 494, 508, 634]

4.7.3.1.1 Redukovaná kejdová jímka (v případě částečně roštových podlah)

Popis Prasnice jsou individuálně umístěny v porodních kotcích s částečně roštovými podlahami
s úzkou, mělkou jímkou na kejdu. Konstrukce tohoto systému je srovnatelná s konstrukcí zá-
kladního systému (viz kapitola 4.7.3.1). Kejda se často odstraňuje pomocí vypouštěcího potrubí,
ve kterém jsou jeho jednotlivé části vyprazdňovány zátkami. Kejdové kanály lze také vypouštět
pomocí hradítek. Kanály jsou čištěny po každém porodu, když jsou kotce pro porodu dezinfikovány,
tj. v intervalech asi 4 až 5 týdnů. Někdy je nutné ruční čištění.

Tento systém je vybaven mechanickou podtlakovou nebo rovnotlakou ventilací. Ventilace je
dimenzována pro maximální výkon 250 m3/h na porodní kotec [397]. Ventilace může být také
přirozená (plně řízená a automaticky řízená přirozená ventilace (ACNV) s pomocí ventilátoru
v horkém počasí). V tomto případě se zónové vytápění používá s topnými prvky v podlaze nebo
stropu [173].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Očekává se snížení emisí NH3 v důsledku snížení
emisní plochy. V Dánsku se uvádí, že systémy pro kojící prasnice s částečně roštovými podla-
hami a sníženou jímkou na hnůj mají přibližně polovinu emisí, než systémy s plně roštovými
podlahami [500]. U BREF ILF byla pro techniku uvedena účinnost redukce amoniaku 34 % [43].
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Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.3.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Předpokládá se, že ve stávajících chovech bude pou-
žitelnost záviset na konstrukci existující kejdové jímky, ale obecně bude obtížné, ne-li nemožné ji
použít.

Ekonomika Ve Velké Británii jsou investiční náklady na nové hospodářství s ACNV pro kojící
prasnice kolem 2 500 EUR na porodní kotec, včetně nákladů na budovy, bez započtení nákladů
na pracovní sílu [173].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce. Plná podlaha nabízí výhody,
pokud jde owelfare zvířat. Pro konstrukci systému s přirozenou ventilací je veVelkéBritánii hlášeno
lepší zdraví prasat, vyšší hmotnost odstavu a nižší úmrtnost.

Příklad provozů Tato technika je široce používána v Dánsku. Konstrukce s přirozenou ventilací
je ve Velké Británii běžná.

Referenční literatura [43, 173, 397, 500]

4.7.3.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně
roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.2 a 4.7.3.1 pro porodní kotce

4.7.3.3 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Kejda se shromažďuje v kejdovém kanále, který má dvě nakloněné boční stěny, aby se
zmenšila emisní plocha; zadní boční stěna má sklon 60° a přední boční stěna 45° vzhledem ke dnu
kejdového kanálu. Kejda se z kanálu odstraňuje každé 2 dny pomocí vypouštěcího systému. Viz
také kapitola 4.7.1.4 a 4.7.3.1 pro porodní kotce.

Ve spodní části kanálu na kejdu jsou vypouštěcí otvory (vmaximálních rozestupech 2m). Kejda
se vypouští dříve, než hladina dosáhne výšky 10 cm. K zabezpečení této výšky je v kejdovém kanálu
zajištěn přepad. V kanálu zůstává vždy vrstva kejdy 2 cm, aby se zabránilo přilnutí hnoje.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.4.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.4 a 4.7.3.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Související emise amoniaku s touto tech-
nikou jsou uváděny jako 3,2 kg NH3/ap/rok [186].

Technické úvahy týkající se použitelnosti U stávajících chovů závisí použitelnost na rozměrech
existující kejdové jímky.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.
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Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace. Viz kapitola 4.7.3.1 pro po-
rodní kotce.

Příklad provozů Tato technika se používá v Belgii (Vlámsko) jako systém ustájení s nízkými
emisemi NH3.

Referenční literatura [186]

4.7.3.4 Systém shrnování pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně roš-
tových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.5 a obrázek 4.45 [42]. Také kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce.

Obrázek 4.45: Porodní kotec se shrnovačem (v případě částečně roštové podlahy)

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.5. Snížení emisí NH3 se dosáhne
snížením povrchu kejdy s jejím častým shrnováním a vypouštěním moči.

Mezisložkové vlivy Spotřeba energie pro shrnování kolísá v závislosti na frekvenci, přičemž se
uvádí jako 2,4 kWh/ap/rok (Itálie) a 3,5 kWh/ap/rok (Nizozemsko). Viz také kapitola 4.7.1.5,
kde jsou uvedeny mezisložkové vlivy související s porodními kotci; pro plně roštové podlahy viz
kapitola 4.7.3.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise amoniaku pro částečně roštové
podlahy jsou 35 % (5,65 kg NH3/ap/rok (Itálie)) až 52 % (4,0 kg NH3/ap/rok (Nizozemsko
a Belgie)).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.5.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.5 a kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce.

Příklad provozů Několik provozů v Nizozemsku, i když se již v nových budovách nepoužívá.
Ve Francii jsou shrnovače spojovány pouze s plně roštovými podlahami [261].

Referenční literatura [42, 261, 391, 412]
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4.7.3.5 Časté odstraňování kejdy proplachováním (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.9 a kapitola 4.7.3.1 (porodní kotce). Aplikace je možná v kotcích
s částečně nebo plně roštovou podlahou.

Obrázek 4.46: Proplachovací systém kejdového kanálu s proplachovanými žlaby

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.9.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.9. Účinky mezisložkových efektů související s porodními
kotci a plně roštovými podlahami viz kapitola 4.7.3.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení povrchu kejdy v kejdovém kanálu
v kombinaci s rychlým odstraněním kejdy, roštové oblasti pomocí trojúhelníkových plastových
nebo ocelových roštnic a odstraňování kejdy dvakrát denně oplachováním sníží emise NH3 o 60 %
(3,3 kg NH3/ap/rok (Nizozemsko a Belgie)). Údaje pro jiné kategorie prasat (prasata na výkrm
a prasnice k připuštění/březí) však naznačují snížení emisí o 40 % technikou proplachovacích
žlabů [508]. Tento systém má zvláštní spotřebu energie 8,5 kWh/ap/rok, vzhledem k proplachování
žlabů.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.9.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.9.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.9.

Referenční literatura [42, 508]

4.7.3.6 Chlazení kejdy

Popis Lze použít chlazené kejdové kanály nebo chladicí žebra na povrchu kejdy. Viz kapitola
4.7.1.7 pro chlazené kejdové kanály a kapitola 4.7.1.8 chladicí žebra na povrchu kejdy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.
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Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emisní faktor amoniaku spojený s technikou
povrchových chladicích žeber v Nizozemsku je 2,4 kg NH3/ap/rok, což odpovídá účinnosti snížení
emisí amoniaku o 70 % (150 % plochy chladicích žeber/povrch kejdy). Jiný zdroj [508] uvádí
snížení dosažené touto technikou u kojících prasnic 45%.Mimořádná spotřeba energie se odhaduje
na 73 kWh/ap/rok pro chladicí žebra na povrchu kejdy [589]. Pro kanály na chlazení kejdy nejsou
uvedeny žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Ekonomika Dodatečné investiční náklady na implementaci povrchových chladících žeber
ve srovnání s kotci s plně roštovými podlahami a 4,5 m2 na kotec se počítají jako 240 EUR/ap
a dodatečné roční náklady na 40 EUR/ap (viz tabulka 4.78). Vykazují se dodatečné náklady
45 EUR/ap/rok u nových budov a nákladová efektivita 15 EUR na snížení o kg NH3-N [508]. Pro
kanály na chlazení kejdy nejsou uvedeny žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Referenční literatura Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

4.7.3.7 Kombinace kanálů na kejdu a vodu (v případě plně roštové podlahy)

Popis Prasnice má pevné místo a v důsledku toho je jasně stanovena plocha pro vyprazdňování.
Kejdová jímka je vpředu rozdělena na široký vodní kanál a na malý zadní kejdový kanál (viz
obrázek 4.47 [42] a obrázek 4.48 [265]) se sníženou emisní plochou kejdy. Tímto způsobem je
povrch kejdy výrazně snížen, což opět vede ke snížení emisí amoniaku. Přední kanál je částečně
naplněn vodou. Rošty jsou vyrobeny z kovu nebo plastu.

Obrázek 4.47: Kombinace vodních a kejdových kanálů
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Obrázek 4.48: Mělké jímky na kejdu oddělující kejdové a vodní kanály během výstavby

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dosaženým přínosem pro životní prostředí je snížená
emise amoniaku v důsledku omezeného emisního povrchu hnoje a častého odstraňování kejdy
vypouštěcím systémem.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce a plně roštové podlahy. Časté odstra-
ňování kejdy může vyžadovat další energii. K naplnění přední jímky je potřeba voda.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Lze dosáhnout úrovně emisí
4,0 kg NH3/ap/rok (Nizozemsko a Belgie), což je o více než 50 % méně ve srovnání
s typickými úrovněmi emisí 8,3–8,6 kg NH3/ap/rok uváděnými pro kotcový systém s částečně roš-
tovou podlahou s hlubokou jímkou. U této techniky je uváděno 50% snížení emisí amoniaku [508].
V Nizozemsku je emisní faktor spojený s touto technikou 2,9 kg NH3/ap/rok [640].

Pravděpodobně jsou tyto dvě jímky vyprázdněny do stejného systému pro odtok kejdy směrem
k úložišti. Voda se mění po každém cyklu (přibližně každé 4 týdny). Přední část se zcela vypustí,
vyčistí, vydezinfikuje a znovu naplní čerstvou vodou.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pro dovybavení tohoto systému do stávajících budov
vybavených plně roštovými podlahami není konstrukce kotce sama o sobě kritická, ale realizace
závisí na podmínkách jímky. Pod každý kotec musí být umístěny otvory pro vypouštěcí systém
(např. trubky). To znamená, že musí být odstraněna a přestavěna celá stávající jímka na kejdu,
aby bylo možné vybudovat vypouštěcí systém a otvory. Pokud je třeba provádět výkop v blízkosti
nosných stěn, musí být zvážena správná podpora.

V případech, kdy stávající chovná hala má kotce s částečně roštovými podlahami, je třeba
instalovat nové kotce, protože stávající (upevněné na předchozí části plné podlahy) již nelze použít.

Ekonomika Údaje o investičních nákladech na plně roštový podlahový systém ustájení s vod-
ními a hnojnými kanály v kejdové jímce, jak bylo uvedeno z Belgie (Vlámsko), jsou uvedeny
v tabulce 4.91. Výpočty jsou založeny na sekci s 95 porodními kotci. Investiční náklady jsou
o 15 % vyšší než u systému s plně roštovou podlahou a hlubokou jímkou; dodatečné investiční
náklady se rovnají 433 EUR za porodní kotec v nových farmách. Do těchto dodatečných nákladů
jsou zahrnuty náklady na další skladovací objem sestávající z betonové skladovací nádrže o objemu
300 m3, aby se kompenzoval snížený skladovací objem kejdy pod rošty. Bez dalšího skladování by
dodatečné náklady odpovídaly 316 EUR za jeden porodní kotec.
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Tabulka 4.91: Investiční náklady vykázané u plně roštového podlahového systému s vodními a kejdovými
kanály ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou

Parametr
Stavební
náklady

Dodatečné
náklady

Celkem

(EUR/ap) (EUR/ap) (EUR/ap)

Hluboká jímka (konvenční systém) 1 354 1 523 2 877
Vodní a kejdové kanály 1 354 1 956 3 310
Dodatečné náklady 0 433 433
Zdroj: [265]

V Belgii (Vlámsko) se rovněž uvádějí údaje o nákladech na dodatečné vybavení této techniky
ve stávajících chovech, které činí 2 434 EUR/ap pro plně roštové podlahy a 4 565 EUR/ap pro
částečně roštové podlahy [274].

Zvláštní náklady na implementaci této techniky, ve srovnání s kotci s plně roštovými podlahami
s hlubokou jímkou, jsou hlášeny ze Španělska a nákladová účinnost je vypočítána pro měřené
snížení amoniaku. Údaje jsou uvedeny v tabulce 4.92.

Tabulka 4.92:Dodatečné náklady na instalaci kombinace kanálů na kejdu a vodu s plně roštovou podlahou
ve srovnání s hlubokou jímkou

Ustájení
Snížení emisí
amoniaku

Dodatečné náklady

(%) (EUR/ap/rok) (EUR/t vypro-
dukovaného

vepřového) (1)

(EUR/snížení
o kg NH3)

Dovybavení stávající budovy
52

16,74–20,09 2,1–2,5 8,63–10,36
Nová budova 3,29–3,95 0,4–0,5 1,70–2,04
(1) Produkované vepřové maso se počítá na základě 8 000 kg/ap roční produkce.
Zdroj: [338, 379]

Jsou hlášeny dodatečné náklady ve výši 2 EUR/ap/rok u nových budov a nákladová efektivita
ve výši 0,5 EUR na snížení o kg NH3-N [508].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce. Tuto techniku lze relativně
snadno implementovat do stávajících budov.

Příklad provozů V Belgii (Vlámsko) je tímto systémem vybaveno 157 hospodářství (včetně
hospodářství nad a pod prahem kapacity stanoveným směrnicí 2010/75/EU) [300]. V provincii
Severní Brabantsko v Nizozemsku je systémem vybaveno 126 hospodářství s kojícími prasnicemi.

Referenční literatura [22, 42, 265, 274, 300, 338, 379, 500, 508, 640]
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4.7.3.8 Vanové jímky na kejdu (v případě plně roštových podlah

Popis Prefabrikovaná nádoba (vana) je umístěna pod roštovou podlahou pro sběr kejdy. Její
rozměry musí zahrnovat celou roštovou plochu (viz obrázek 4.49 [42]). Vanová jímka se skládá
z mělké nádoby se sklonem nejméně 3° a odtokem kejdy v nejnižším bodě směrem k centrálnímu
kejdovému kanálu napojenému ke kanalizačnímu systému. Kejda se vypouští dříve, než její hladina
dosáhne 12 cm. Hladina je udržována dosažitelným a jasně viditelným přepadovým odtokem.
Ve vaně lze vytvořit oddělený vodní a kejdový kanál. Vanové jímky jsou vyrobeny z hladkého,
korozivzdorného, nelepivého a snadno čistitelného materiálu. S tímto systémem je kombinován
porodní kotec.

Obrázek 4.49: Vanová jímka na kejdu (v případě plně roštové podlahy)

Vnitřní průměr vypouštěcích otvorů by měl být alespoň 90 mm a průměr vypouštěcí trubky by měl
být alespoň 110 mm. Tam, kde je zaveden vyhrazený vodní kanál, musí být hladina vody neustále
udržována alespoň 5 cm. Kromě toho musí být na konci každého výrobního cyklu vypuštěny vodní
a kejdové kanály, a poté může být kotec vyčištěn.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku se snižují emisní plochou hnoje nama-
ximum 0,8 m2/ap a vytvořením vanové jímky s vodním a kejdovým kanálem pod kotcem. Časté
odstraňování kejdy pomocí kanalizačního systému také přispívá ke snížení emisí amoniaku. Cel-
kově se dosáhne snížení emisí NH3 o 65 % ve srovnání s emisemi 8,3 kg NH3/ap/rok spojenými
s kotcovým ustájením s roštovou podlahou a hlubokou jímkou. Snížení emise amoniaku o 65 %
pro tuto techniku je také uvedeno v pokynech UNECE pro zmírnění amoniaku [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce a plně roštové podlahy. Tato technika
má obvykle problémy s mouchami.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise 2,9 kg NH3/ap/rok byly hlášeny
z Nizozemska a Belgie (Vlámsko). Z pokusů provedených ve Španělsku se uvádí, že naměřené
snížení emisí amoniaku je 32 % ve srovnání s kontrolními kotci s plně roštovými podlahami
s hlubokou jímkou. Požadavky na ventilaci byly hlášeny ze Španělska jako 325 m3/h/ap pro teplé
období, s maximem 465 m3/h/ap.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Aplikace nezávisí na konstrukci kotce (např. kotce
umístěné buď přímo nebo diagonálně) nebo na tom, zda se jedná o plně nebo částečně roštovou
podlahu. Ačkoliv je tento systém snadno implementovatelný do vybavení stávajících hal i do nových
hal, v praxi může být nákladné změnit kanalizaci kejdového systému [508].

Ekonomika Tyto dodatečné náklady byly vypočteny ve Španělsku a jsou uvedeny v tabulce 4.93.
Porovnání je provedeno mezi plně roštovými podlahovými kotci s kejdovou vanou a kontrolními
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kotci s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou. Nákladová efektivita je také uváděna pro
měřené snížení amoniaku o 32 %.

Tabulka 4.93:Dodatečné náklady na instalaci plně roštové podlahy s kejdovou vanou ve srovnání s hlubokou
jímkou ve Španělsku

Ustájení
Snížení emisí
amoniaku

Dodatečné náklady

(%) (EUR/ap/rok) (EUR/t vypro-
dukovaného
vepřového)

(EUR/snížení
o kg NH3)

Nová hala
32

17,52–21,02 2,2–2,6 14,70–17,62
Dovybavení stávající haly 30,98–37,18 3,9–4,6 26,00–31,23
Zdroj: [170, 338, 379]

V Nizozemsku jsou hlášené dodatečné investiční náklady ve srovnání se standardním systémem
270 EUR/ap a roční náklady se rovnají 40 EUR/ap/rok (včetně odpisů, úroků, údržby a všech
ostatních provozních nákladů, jako je energie). V případě kejdové vany s vodními a kejdovými
kanály se vykazují dodatečné investiční náklady 295 EUR/ap/rok 40 EUR/ap/rok [589].

Dodatečné náklady jsou hlášeny ve výši 40 až 45 EUR/ap ročně u nových budov a nákladová
efektivita ve výši 9 EUR na snížení o kg NH3-N [508].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.3.1 pro porodní kotce. Tuto techniku lze relativně
snadno implementovat do stávajících hal.

Příklad provozů VNizozemsku byl tento systém implementován v mnoha rekonstrukcích i v no-
vých budovách. Pouze v provincii Severní Brabantsko je tímto systémem vybaveno 126 farem
s kojícími prasnicemi.

Referenční literatura [42, 170, 186, 338, 379, 508, 589]

4.7.3.9 Kotce s podestýlkou s kombinovaným generováním hnoje (kejda a tuhý hnůj)

Popis Porodní kotce jsou vybaveny samostatnými funkčními částmi: lehací oblast je podestlána,
oblasti pro chůzi a kaliště mají rošty nebo perforované podlahy a oblast pro krmení je na plné
podlaze. Selata jsou na podestýlce a mají kryté doupě. Kejda je často (např. denně) odstraňována
shrnovačem pod roštovou podlahou. Tuhý hnůj se denně ručně odstraňuje z oblasti plných podlah.
Stelivo je poskytováno pravidelně. Tento systém lze kombinovat s venkovním výběhem.

Schematické znázornění systému ustájení s kotci s podestýlkou a venkovním výběhem je
na obrázku 4.50 [172].
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Obrázek 4.50: Porodní kotce s podestýlkou a venkovním výběhem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Ve srovnání s běžně používaným systémem s porodními
kotci a hlubokou jímkou není zaznamenán žádný rozdíl.

Mezisložkové vlivy Tento systém znamená zvýšené riziko úmrtí selat, zejména v prvních něko-
lika hodinách po porodu [624]. Zvýšené požadavky na správu (např. časté podestýlání a pravidelné
čištění venkovního výběhu). Další emise jsou pravděpodobně způsobeny emisemi povrchů ve ven-
kovním výběhu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V Německu se předpokládá, že emise
budou 8,3 kg NH3/ap/rok, 0,16 kg PM10/ap/rok (pro všechny stádia chovných prasnic včetně selat
do 25 kg) a 8 ouE/s/ks (odvozená hodnota z uváděného emisního faktoru 20 ouE/s/LU a průměrné
hmotnosti prasnice se selaty 200 kg) [474]. Ventilace se provádí v míře 22–27 m3/h/ap v chladném
období a 125–187 m3/h/ap v teplém období. Na 7 m2 plochy pro prasnici je třeba každoročně
zajistit přibližně 180 kg podestýlky.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při dodatečné instalaci závisí použitelnost na kon-
krétní konstrukci existujícího kotce.

Ekonomika Tato technika sebou nese dodatečné náklady na pracovní sílu při každodenním
vyklízení, jakož i zvýšené náklady na zvýšené používání slámy.

Motivace pro implementaci Ustájení s podestýlkou zlepšuje welfare zvířat. Venkovní výběh je
povinný v ekologickém zemědělství.

Příklad provozů Tento systém je standardem pro ekologické zemědělství v Německu.

Referenční literatura [172, 474, 624]

4.7.4 Systémy ustájení pro odstávčata

Emise spojené s technikami chovu odstávčat (také známých jako odstavená selata) jsou shrnuty
v tabulce 4.94. Údaje o emisích metanu, oxidu dusného, prachu a zápachu jsou rovněž uvedeny,
jsou-li k dispozici.
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Tabulka 4.94: Úrovně emisí systémově integrovaných technik ustájení pro odstávčata

Kapitola Systém ustájení
NH3 CH4 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

4.7.4.1 Hluboká podestýlka (v případě plně roštové podlahy) 0,6–0,8 NI 0,074 12,1 [43,
261,
634]

0,78 (1)
0,60–0,75

4.7.4.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy
(v případě plně roštové podlahy)

0,5 (2) (0,2–0,7) 2,81–5,86 0,080 3 (4) [180,
182]0,06–0,40 (3)

4.7.4.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v pří-
padě částečně roštové podlahy)

0,39–0,60 NI NI NI [43]

4.7.4.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně
nebo částečně roštových podlah)

0,17 (1) 1,80–5,98 NI NI [179,
640]0,029–0,324 (3)

4.7.4.5 Shrnovač (v případě částečně roštové podlahy) 0,18–0,36 NI NI NI [43]
Shrnovač (v případě plně roštové podlahy) 0,39

4.7.4.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním s: NI NI NI [43]
– provzdušněným proplachem 0,36 (neprovzdušněný proplach)
– neprovzdušněným proplachem 0,30 (provzdušněný proplach)

4.7.4.7 Ustájení v kotcích s individuálními boudami/boxy (v
případě částečně roštové podlahy)

0,38 (2) (0,2–0,7) (1) NI 0,080 3 (4) [183]

4.7.4.8 Systém s tokem slámy (v případě plných betonových
podlah)

0,21 (2) NI NI NI [535]

4.7.4.9 Konvexní podlaha a oddělené kanály na kejdu a vodu
(v případě částečně roštové podlahy)

0,26 (časté vypouštění) NI 0,132 5,4 [43,
176,
186]

0,21 (proplach) (zkosené
stěny)

(zkosené
stěny)0,20 (vypouštění)

0,14–0,22 (zkosené stěny) (3)
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

4.7.4.10 Chladicí žebra na povrchu kejdy (v případě plně nebo
částečně roštových podlah)

0,15 NI NI NI [43]

4.7.4.11 Kotce pro odstavená selata s částečně roštovou
podlahou

0,53 (systém dvojího klimatu) NI NI NI [43]
0,34 (s konvexní nebo nakloněnou

podlahou)
NI NI NI [43]

0,5 (1) (0,2–0,7) (3) NI 0,080 3 (4) [184]
4.7.4.12 Kotce nebo etážové plošiny s plně roštovou podlahou

a betonovou podzemní podlahou pro oddělení výkalů
a moči

0,42 NI NI NI [43]

4.7.4.13 Sběr hnoje ve vodě 0,13 (3) –0,16 (1) NI 0,132 5,4 [177,
608]

4.7.4.14 Celopodestýlkový systém (v případě plné betonové
podlahy)

0,13–0,15 (3) 0,28–0,30 NI NI [147]

Celopodestýlka a nucená nebo přirozená ventilace.
Odstranění hnoje na konci cyklu.

0,5 (1) (0,2–0,7) (3) NI NI 3 (4) [181]

Celopodestýlka a nucená ventilace:

NI NI

[532]
– sláma (odstranění hnoje po 5 cyklech) 0,43 (1) 0,60
– piliny (rozptyl hnoje každých 10 dní) 0,11 (1) 0,29
Celopodestýlka a nucená ventilace: [147]
–sláma (odstranění po 2 cyklech) 0,25 (3) 0,70
– piliny (poházení hnoje každých 10 dní a odstranění
hnoje po 2 cyklech)

0,22 (3) 0,48

(1) Hodnoty odvozené z měření.
(2) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(3) Naměřené hodnoty.
(4) Výpočet založený na emisním faktoru 75 ouE/s/LU a průměrné hmotnosti 20 kg.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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4.7.4.1 Hluboká jímka (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Odstávčata jsou ustájena ve skupinách v kotcích nebo na etážových plošinách (vyvýšené
kotce). Systém je kombinací klasického kotce s plně roštovou podlahou nebo částečně roštovou
podlahou s rošty vyrobenými z plastových nebo kovových prvků, s odstraňováním kejdy na konci
cyklu. Tento typ ustájení je vybaven podtlakovou nebo rovnotlakou mechanickou ventilací. Po-
mocné topení se také používá ve formě plynových sálavých topných těles, elektrického ventilátoru
nebo konvekčních topných těles, případně v ústředním topném zařízení s topnými trubkami.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapi-
tola 4.7.1.1.1 pro částečně roštové podlahy.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapitola 4.7.1.1.1 pro částečně
roštové podlahy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Související emisní faktor v pokynech
UNECE o „Možnostech omezování amoniaku“ se rovná 0,65 kg NH3/ap/rok [508].

Ve Francii jsou naměřené emise amoniaku v plně roštových podlahových systémech s hlu-
bokou jímkou pro odstávčata mezi 70 mg/h/ap a 120 mg/h/ap, v průměru 97 mg/h/ap. Toto
číslo odpovídá 130 g na vyprodukované sele v 56 dnech cyklu (6 turnusů/rok), což odpovídá
0,78 kg NH3/ap/rok [261]. Naměřené emise NH3 pro systém s plně roštovou podlahou vykazované
Belgií (Vlámsko) jsou 0,6–0,75 kg NH3/ap/rok a emise zápachu 12,1 ouE/s/ks [634, 638].

Tabulka 4.95 uvádímíry rychlost ventilace uvedené Španělskem,Belgií (Vlámsko) aNěmeckem
aplikovaných na ustájení s plně roštovými podlahami.

Tabulka 4.95: Míra ventilace (m3/h/ap) aplikovaná na ustájení odstávčat s plně roštovými podlahami

Chladné období Teplé období
Španělsko Německo Belgie

(Vlámsko)
Španělsko Německo Belgie

(Vlámsko)

18,2 (7,5–57,8) 3,5–7,0 2–6 39,2 (10,7–50,3) 20–50 10–18
Zdroj: [179, 182, 637]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapi-
tola 4.7.1.1.1 pro částečně roštové podlahy.

Ekonomika Investiční náklady na nový chov pro odstávčata s částečně roštovou podlahou
(0,4 m2/ap) se uvádějí v rozmezí 210 až 240 EUR/ap [589].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy a kapitola 4.7.1.1.1
pro částečně roštové podlahy.

Příklad provozů Běžně používaná technika.

Referenční literatura , [179, 182, 261, 508, 589, 634, 637, 638]
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4.7.4.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě plně roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.2.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.2. Je hlášeno snížení emisí NH3

o 25 % díky častému odstraňování kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem
s hlubokou jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.2.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V případě použití plastových roštů s frek-
vencí odstraňování kejdy 4 až 8 týdnů je v Německu hlášen emisní faktor 0,5 kg NH3/ap/rok. Lze
také použít kratší interval odstraňování hnoje (2 týdny) [182]. Ve Španělsku byly měřeny emise
amoniaku do 0,4 kg NH3/ap/rok při týdenním odstraňování kejdy [180]. Viz také kapitola 4.7.1.2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.2.

Ekonomika Investiční náklady na implementaci tohoto systému ustájení pro odstávčata se rov-
nají 195 EUR/ap/rok; odpovídající roční investiční náklady činí 18 EUR/ap/rok [182]. Viz také
kapitola 4.7.1.2.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.2.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.2.

Referenční literatura [180, 182, 508]

4.7.4.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.3.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz také kapitola 4.7.1.3. Je hlášeno snížení emisí
NH3 o 25 % díky častému odstraňování kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem
s hlubokou jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.3.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje BREF pro intenzivní chov drůbeže a prasat
[43] předpokládá snížení emisí amoniaku mezi 25 % a 35 % ve srovnání s plně roštovými podlaho-
vými systémy s hlubokou jímkou, což odpovídá emisím 0,45 kg až 0,60 kg NH3/ap/rok a 0,39 kg
až 0,52 kg NH3/ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.3.

Ekonomika Viz kapitola 4.7.1.3.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.3.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.3.

Referenční literatura [43, 292, 508]
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4.7.4.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.4.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.4. S jednou nebo dvěma zkosenými
stěnami jímky, v kombinaci s částečně roštovou podlahou a častým odstraňováním hnoje, může
být snížena emise až o 65 % pro odstávčata ve srovnání s plně roštovou podlahou s hlubokou
jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.4.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve Španělsku se systémem kontinuálního
odstraňování byly zaznamenány emise amoniaku a metanu v ustájení odstávčat vybavených plně
roštovými podlahami a kejdovými kanály se zkosenými stěnami; zejména emise NH3 byly měřeny
do 0,324 kg/ap/rok, což odpovídá přibližně 50% snížení emisí, a emise CH4 byly měřeny v rozmezí
od 1,08 kg/ap/rok do 5,98 kg/ap/rok, což odpovídá přibližně snížení emisí o 65 % ve srovnání se
systémem hlubokých jímek [508]. Nizozemsko uvádí, že emise amoniaku spojené s částečně roš-
tovou podlahou se zkosenými stěnami v kejdovém kanálu se rovnají 0,17 kg/ap/rok pro maximální
emisní plochu v kanálu 0,7 m2/ap [640].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Přestavba stávajícího ustájení pro odstávčata na tento
systém je možná pouze v případě, že kotec má délku nejméně 2,75 m [273]. Viz také kapi-
tola 4.7.1.4.

Ekonomika Belgie (Vlámsko) uvádí investiční náklady na implementaci této techniky ve stávají-
cích systémech ustájení s vodními a kejdovými kanály jako 51 EUR/ap pro kotce vybavené částečně
roštovými podlahami a 44 EUR/ap pro kotce vybavené plně roštovými podlahami. Hlášené doda-
tečné náklady na instalaci do nových chovných hal v Belgii (Vlámsko) činí 19 EUR/ap [265]. V Ni-
zozemsku jsou hlášené dodatečné investiční náklady na provádění této techniky rovny 13 EUR/ap
a celkové roční náklady jsou 2 EUR/ap/rok (včetně odpisů, úroků, údržby a všech ostatních pro-
vozních nákladů, například energie) [589].

Dodatečné náklady ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou
vyprázdněnou na konci cyklu vykazované Španělskem se pohybují od 1,27 EUR/ap/rok (stávající
haly s PVC kotci) do 2,67 EUR/ap/rok (stávající budovy s pevnými kovovými kotci) pro dovybavení
stávajících budov a do 0,23 EUR/ap/rok pro nové chovy [179]. Dodatečné náklady vyjádřené na kg
vepřového uváděného na trh (na základě produkce 579 kg/ap/rok) se pohybují od 2,2 EUR/t do
4,64 EUR/t odchovaných prasat pro stávající chovy, zatímco u nových chovů se uvádí, že jsou
0,4 EUR/t vyprodukovaného vepřového masa. Nákladová efektivita techniky odpovídající 60%
snížení amoniaku se počítá na 0,5 EUR za kg NH3 pro nové budovy a až 6,2 EUR na kg NH3 pro
stávající chovy [338].

Uvádí se, že roční dodatečné náklady se rovnají 2 EUR/ap a snížená nákladová efektivita
5–6 EUR na snížení o kg NH3–N [508].

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklad provozů Tato technika se používá ve Španělsku a Nizozemsku.

Referenční literatura [179, 265, 273, 338, 508, 589, 640]
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4.7.4.5 Shrnovač pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.5 a obrázek 4.51 [292]. V kotcích nebo na etážových plošinách pro
odstávčata se používají plastové a kovové rošty.

Obrázek 4.51: Systém etážové plošiny se shrnovačem pod plně roštovou podlahou

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.5.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.5. Energie potřebná pro provoz shrnovače se odhaduje
na 0,24 kWh/ap/rok (plně roštová podlaha) a asi 0,15 kWh/ap/rok (částečně roštová podlaha).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Odstávčata v kotcích nebo na etážových
plošinách s plně roštovými podlahami jsou spojeny s emisemi amoniaku 0,39 kg NH3/ap/rok
(35% snížení ve srovnání s plně roštovou podlahou s hlubokou jímkou), v případě, že je kejda
často odstraňována do jímky mimo budovu a existuje samostatný odvod moči. U kotců s částečně
roštovou podlahou a shrnovačem na kejdu snižuje časté odstraňování kejdy z jímky mimo budovu
emise mezi 40% (0,36 kgNH3/ap/rok (Itálie)) a 70% (0,18 kgNH3/ap/rok (Nizozemsko a Belgie))
ve srovnání s plně roštovou podlahou s hlubokou jímkou [42, 391].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.5.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.5.

Příklad provozů V Nizozemsku byla vybavena místa pro selata částečně roštovými podlahami.
Viz také kapitola 4.7.1.5.

Referenční literatura [42, 292, 391]
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4.7.4.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.9. Aplikace je možná v kotcích s částečně nebo plně roštovou podlahou.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.9. Směrnice UNECE [508] přijala
snížení emisí o 65 % pro techniku proplachovaných žlabů používaných v systémech ustájení
odstávčat.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.9.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U kotců nebo etážových plošin s plně
roštovou podlahou, omezením plochy kejdy v kejdovém kanálu a odstraněním dvakrát denně
proplachováním neprovzdušněnou kejdou se dosáhne snížení o 40 % (0,36 kg NH3/ap/rok) a 50 %
(0,30 kg NH3/ap/rok) provzdušněnou kejdou. Uvádí se, že dodatečné požadavky na energii pro
propláchnutí plně roštového ustájení pro odstávčata jsou mezi 1,9 kWh/ap/rok (neprovzdušněná
kejda) a 3,1 kWh/ap/rok (provzdušněná kejda) [391].

U kotců s částečně roštovými podlahami, odstraněním kejdy dvakrát denně propláchnutím
a rychlým vypouštěním kejdy na roštové ploše pomocí trojúhelníkových železných tyčí dosahuje
65% snížení (0,21 kg NH3/ap/rok). Energetické požadavky na proplach ustájení s částečně rošto-
vými podlahami pro odstávčata jsou 0,75 kWh/ap/rok [42].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.9.

Ekonomika Dodatečné roční náklady ve srovnání s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou
u nových chovů vybavených proplachovacími žlaby činí 5 EUR/ap a nákladová efektivita je snížena
o 14 EUR/kg NH3-N [508].

U jiných konstrukcí nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.9.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.9. VNizozemsku bylo v roce 1999 vybaveno tímto systémem
asi 75 000 míst pro odstavená selata v kombinaci s částečně roštovými podlahami.

Referenční literatura [42, 391, 508]

4.7.4.7 Ustájení v kotcích s individuálními boudami/boxy (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.10. Po celé šířce kotce jsou boxy umístěny vedle sebe, zatímco oblasti pro
vylučování jsou umístěny na krátkých stranách kotce. Uprostřed plochy je plná podlaha s krmnými
žlaby. Podlaha může být nastlána malým množstvím slámy pro obohacení. Vytvořená kejda se
odstraní na konci chovného cyklu.
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Obrázek 4.52: Kotcové ustájení odstávčat s krytými boudami/boxy

V jedné variantě této techniky je poskytována podestýlka, a proto dochází k produkci tuhého hnoje,
který je odstraňován traktorem [183]. Nucená ventilace je také možná pro systém boxů s částečně
roštovými podlahami [547].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.10. Německo uvádí u odstávčat
v budovách s přirozenou ventilací s krytými boxy snížení emisí amoniaku o 25 %.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.10. V extrémních klimatických podmínkách musí být
zajištěna spolehlivost ventilačního systému v budovách pro odstávčata.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emisní faktor amoniaku pro boxy pro od-
stávčata s přirozenou ventilací v Německu je 0,38 kg NH3/ap/rok. Emise PM10 jsou 0,08 kg/ap/rok
a emise zápachu 2,25 oue/s/ks [183]. Údaje o spotřebě energie a požadavcích na pracovní sílu jsou
uvedeny v tabulce 4.96.

Tabulka 4.96: Spotřeba a pracovní požadavky na systémy ustájení v boxech pro odstávčata

Podestýlka Elektřina Palivo Voda na mytí Práce
(kg/ap/rok) (kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok) (l/ap/rok) (h/ap/rok)

26 (1) 2–3 (2) 80 150 1,37
(1) Při použití varianty s podestýlkou se poskytuje 80 g slámy na místo pro zvíře a den.
(2) Této hodnoty lze dosáhnout, když je box se 20 selaty ve věku od 3 do 5 týdnů vybaven
automaticky řízenou přirozenou ventilací a když je zajištěno podlahové vytápění topnými
články o výkonu 1 kWh [356].
Zdroj: [183]

V boxech s přirozenou ventilací v Německu jsou odstávčata chována ve skupinách až o 100 ks.
Boxy pro odstávčata lze vyhřívat pomocí potrubí s teplou vodou. Plná podlaha pokrývá 40 %
podlahové plochy. Hlášený dostupná plocha v Německu je 0,4 m2/ap.
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.10.

Ekonomika Unových chovů vNěmecku činí hlášená investice 249EUR/ap.Odpovídající celkové
roční náklady činí 28 EUR/ap. Kromě toho je zapotřebí více práce, např. pro čištění lehacích boxů.
Další náklady generované těmito faktory jsou však kompenzovány úsporami energetických nákladů
v nevyhřívané chovné hale s přirozenou ventilací.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.10.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.10.

Referenční literatura [183, 356, 547]

4.7.4.8 Systém s tokem slámy (v případě plných betonových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.5.9. Systém kombinuje pravidelné doplňování slámy, zkosenou podlahu
a časté shrnování hnoje. V budovách s přirozenou ventilací mohou být odstávčatům v chladnějších
měsících poskytnuty boxy s podestýlkou.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.5.9.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.5.9.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise amoniaku z chovné haly s přiro-
zenou ventilací s denním přidáváním slámy a shrnováním hnoje v místě vylučování se odhadují
na 0,21 kg NH3/ap/rok [535].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.5.9.

Ekonomika Požadavky na práci jsou nízké. Velká Británie uvádí, že celkové investiční ná-
klady na nový chov vybavený přirozenou ventilací se pohybují kolem 160 EUR/ap (1 EUR
= 0,88 GBP) [535]. Budovy jsou jednoduché, snadno se čistí a udržují; očekává se tedy dlouhá
životnost.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.5.9.

Příklad provozů Tento systém se používá v hospodářstvích ve Velké Británii.

Referenční literatura [535]

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 425



Techniky snižující emise z ustájení prasat

4.7.4.9 Konvexní podlaha a oddělené kanály na kejdu a vodu (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.6.
U tohoto systému se celková plocha dostupná pro odstávčata uvádí jako 0,4 m2 s nejméně

0,12 m2 plné podlahy pro každé zvíře. Hlášená minimální šířka kejdového kanálu je 0,6–0,9 m.
Při použití zkosených stěn v kejdovém kanálu je maximální vypouštěcí plocha v kejdovém kanálu
0,10 m2/ap. Rošty nad kanálem jsou kovové nebo plastové. Systém lze kombinovat se systémem
proplachování nebo se zkosenými stěnami v kejdovém kanále. Na obrázku 4.53 [42] a na ob-
rázku 4.54 [42] jsou znázorněny dvě různé konstrukce.

Obrázek 4.53: Částečně roštová podlaha s mělkou kejdovou jímkou a vodním kanálem pro znečištěnou
pitnou vodu v kombinaci s konvexní podlahou

Obrázek 4.54: Konvexní podlaha s trojúhelníkovými kovovými rošty v kombinaci s vypouštěcím systémem
a zkosenými stěnami v kejdovém kanále

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.6. Pokud je technika kombinována
se zkosenými stěnami v kejdovém kanále, je hlášeno snížení emisí amoniaku o 65 % [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.6. Proplachování dvakrát denně má dodatečnou spotřebu
energie 0,75 kWh/ap/rok.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise amoniaku se liší v závislosti
na systému skladování kejdy a emisní ploše kejdy na ks (viz tabulka 4.97).
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Tabulka 4.97: Emise systémů ustájení vybavených konvexní plnou podlahou a oddělenými kejdovými a vod-
ními kanály

Systém ustájení
NH3 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Časté vypouštění, kovové rošty 0,26
NI NI

[43]
0,20 [186]

Proplachovací žlaby 0,21 NI NI [43]
Zkosené stěny, kovové rošty 0,18 NI NI [497]
Zkosené stěny, kovové rošty, 0,1 m2/ap 0,18 (1)

(0,14–0,22) (2)
0,132 (1) 5,4 (1) [176]

(1) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem založeným na analogických závěrech.
(2) Naměřené hodnoty.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.6.
Minimální délka 2,75 m se uvádí jako nezbytná pro dodatečné vybavení kotců pro od-

stávčata [273].

Ekonomika Z Nizozemska jsou hlášeny dodatečné investiční náklady na zavedení techniky se
zkosenými stěnami v kejdovém kanálu ve srovnání se standardním ustájením s částečně roštovou
podlahou, se 60 % plné podlahy a 0,4 m2/ap dostupné celkové plochy ve výši 13 EUR/ap a roční
náklady 2 EUR/ap/rok [589].

Uvádí se, že náklady na dodatečné vybavení chovu pro odstávčata systémem s kejdovou jím-
kou s kombinací vodních a kejdových kanálů vybavených zkosenými bočními stěnami stojí asi
45 EUR/ap [273].

Pro kombinaci techniky s proplachovacími žlaby nejsou k dispozici žádné údaje o nákladech.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.6.

Příklad provozů VNizozemsku byl tento systém implementován do většiny nových a upravených
stávajících chovů [176].

Referenční literatura [42, 43, 176, 186, 273, 497, 508, 589]

4.7.4.10 Chlazení kejdy

Popis Lze použít chlazené kejdové kanály nebo chladicí žebra na povrchu kejdy. Viz kapi-
tola 4.7.1.7 pro chlazené kejdové kanály a kapitola 4.7.1.8 pro chladicí žebra na povrchu kejdy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nizozemsko hlásí 75% snížení emisí amo-
niaku dosažené chlazením kejdy žebry v chovech odstávčat ve srovnání s plně roštovou podlahou
s hlubokou jímkou (150 % povrchu chladících žeber/povrch kejdy) a související emisní faktor je
0,15 kg NH3/ap/rok [640].

Snížení emisí amoniaku dosažené technikou povrchového chlazení pomocí žeber v kombinaci
s částečně roštovými podlahami je uvedeno jako 75 % [508].

U povrchových chladících žeber se odhaduje, že dodatečná spotřeba energie činí 3 kWh/ap/rok
u částečně roštových podlah a 7 kWh/ap/rok u plně roštových podlah [589]. Pro kanály na chlazení
kejdy nejsou uvedeny žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Ekonomika Dodatečné investiční náklady na zavedení povrchových chladících žeber se počí-
tají ve výši 14–19 EUR/ap a dodatečné roční náklady na 2–3 EUR/ap (viz tabulka 4.78). Jsou
hlášeny dodatečné náklady ve výši 3–4 EUR/ap/rok u nových budov vybavených částečně rošto-
vými podlahami a povrchovými chladícími žebry a nákladovou efektivitou 7–10 EUR na snížení
o kg NH3-N [508]. Pro kanály na chlazení kejdy nejsou k dispozici žádná data.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Referenční literatura [508, 589, 640]

4.7.4.11 Kotce pro odstavená prasata s částečně roštovou podlahou

Popis Používá se částečně roštová podlaha v kombinaci s plnou betonovou podlahou s hladkým
povrchem. Plná podlaha může být mírně nakloněna na jedné straně kotce nebo konvexní s rošty
na obou stranách a dvěma kanály na hnůj (viz obrázek 4.55 [42]). Rošty mohou být kovové nebo
plastové a lze použít také betonové. Obecně jsou chovné haly (stěny a střecha) izolované.

Obrázek 4.55: Částečně roštová podlaha s konvexní nebo zkosenou betonovou podlahou

S hnojem se nakládá jako s kejdou a často se vypouští potrubím, kde jsou jednotlivé části kanálů
na hnůj vypouštěny zátkami nebo hradítky. Kanály jsou obvykle vypouštěny po vyskladnění každé
skupiny prasat, v souvislosti s dezinfekcí kotců, tj. v intervalech 6 až 8 týdnů.

Tento systém ustájení je obvykle vybavenmechanickou ventilací, buď ve formě podtlakové nebo
rovnotlaké. Ventilace je dimenzována pro maximální výkon přibližně 40–50m3/h/ap. Je k dispozici
pomocné topení ve formě elektrických ohřívačů vzduchu (vytápění místností) nebo ústředního
topení s topnými trubkami (podlahové vytápění). Používají se také konstrukce přirozené ventilace.

V Dánsku se chovy s částečně roštovými podlahami nazývají „dvou klimatické systémy“: pod-
laha pod krytou lehací plochou je během prvních několika týdnů vytápěna teplovodními trubkami,
následně se vytápění vypne, protože produkce tepla prasaty je dostatečná pro udržení tepla.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížením emisní plochy v hnojném kanálu se do-
sáhne snížení emisí amoniaku. Většího snížení emisí je dosaženo použitím konvexní nebo zkosené
podlahy, protože se snižuje riziko emisí z plné části podlahy.

Typ „dvojího klimatu“ může nabídnout nižší spotřebu energie. Provedení s přirozenou ventilací
spotřebuje méně energie ve srovnání s referenčním systémem.

Mezisložkové vlivy Částečně roštová podlaha může vyžadovat zvýšené požadavky na regulaci
teploty a obecné řízení, protože plné podlahy se mohou zašpinit, zejména při vysokých teplotách
(viz obecné poznámky v kapitole 4.7). Špinavé podlahy mají dopad na hygienu a zdraví prasat a na
emise zápachu. Spotřeba vody je vyšší, když se zvyšuje poměr plné podlahy k roštové podlaze [261].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Poměr roštů ku plné podlaze je obvykle
1 : 1. Průměrné emise amoniaku se odhadují na 0,5 kg NH3/ap/rok [184]. Emise prachu jsou
průměrně 0,08 kg PM10/ap/rok [184].

Emise zápachu jsou v Německu uváděny jako ekvivalent 75 oue/s na dobytčí jednotku (LU).
Emisní faktory zápachu se liší v závislosti na stádiu růstu zvířat, jak je uvedeno v tabulce 4.98.

Tabulka 4.98: Emisní faktory zápachu pro odstávčata v Německu

Proměnná Jednotka Stádium růstu

Živá hmotnost (kg) do 10 do 25 do 30
Živá hmota (LU/ks) 0,02 0,03 0,04
Emisní faktor (ouE/s/ks) 1,50 2,25 3,00
Zdroj: [474]

Uvádí se, že „dvojí klima“ používané v Dánsku má emise amoniaku o 40 % nižší než emise
z plně roštového podlahového systému [500]. Emisní faktor 0,53 kg NH3/ap/rok byl spojen se
systémem „dvojího klimatu“, analogickým se sníženímo 34%ve srovnání s plně roštovou podlahou
s hlubokou jímkou [397]. U kotců s částečně roštovou podlahou a zkosenou nebo konvexní pnou
podlahou byl příslušný emisní faktor Nizozemskem uveden jako 0,34 kgNH3/ap/rok, což odpovídá
snížení o 43 % ve vztahu k plně roštové podlaze s hlubokou jímkou [42].

Technické úvahy týkající se použitelnosti U stávajících chovných hal závisí použitelnost na kon-
strukci existující kejdové jímky. Úprava existující roštové podlahy kotců je možná vyplněním části
roštové podlahy (bez změny celkové plochy jímky).

Ekonomika Další náklady spojené s dodatečnou montáží této techniky ve stávajících budovách
s plně roštovými podlahami jsou uvedeny v tabulce 4.99.
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Tabulka 4.99: Dodatečné náklady spojené s dovybavením částečně roštovými podlahami stávajících kotců
pro odstávčata s plně roštovými podlahami ve Španělsku

Systém ustájení
Snížení
emisí NH3

(1) (%)

Dodatečné náklady
(EUR/ap/rok) (EUR/t vypro-

dukovaného
vepřového)

(EUR/snížení
o kg NH3)

Dovybavení částečně roštových
podlah u stávajících chovů
s kotci (selata od 6 kg do 20 kg)

25–35 0,88–2,25 1,0–2,6 3,49–12,50

(1) Údaje se týkají srovnání provedeného s kotci s plně roštovými podlahami.

Motivace pro implementaci Částečně roštové podlahy jsou považovány za šetrnější k welfare
zvířat.

Příklad provozů Částečně roštové podlahové systémy pro odstávčata se používají v Nizozemsku
a Německu. V Dánsku se staví pouze systémy ustájení s částečně roštovými podlahovými kotci,
u nichž se odhaduje, že nejméně 80 % všech odstávčat je umístěno v systému „dvojího klimatu“.
Nizozemské právní předpisy tento systém v nových budovách neumožňují.

Referenční literatura [42, 184, 261, 397, 474, 500]

4.7.4.12 Kotce nebo etážové plošiny s plně roštovou podlahou a betonovou podzemní pod-
lahou pro oddělení výkalů a moči

Popis Pod roštovou podlahu je umístěna deska (betonová nebo z jiného materiálu) s velmi hlad-
kým povrchem. Velikost může být přizpůsobena rozměrům kotce. Deska má sklon nejméně 12°
směrem k centrální kejdové jímce, která umožňuje moči kontinuálně odtékat a kejda se může po-
hybovat k centrální jímce. Kejda se odstraňuje každý týden do úložiště za pomoci gravitace nebo
přečerpáním. Časté vyprazdňování centrální jímky vylepší snížení emisí. Emise pocházejí převážně
z kejdy ulpívající na desce (obrázek 4.56 [391]). Na konci období odstavu lze suché výkaly snadno
odstranit proudem vody.

Obrázek 4.56: Etážové plošiny nebo kotce s podzemní betonovou deskou se sklonem k oddělení výkalů
od moči
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Okamžitým odstraněním kejdy do centrálního kanálu
a okamžitým vypuštěním moči se dosáhne 30% snížení emisí amoniaku. Výhoda použití tohoto
systému závisí na hladkosti povrchu desky, aby se umožnil kontinuální odtok moči a kejda se
pohybovala směrem k centrální jímce.

Mezisložkové vlivy Vážným problémem mohou být mouchy, zejména když kejda ulpívá
na desce [261]. Viz také „Mezisložkové vlivy“ v kapitole 4.7.1.1 pro plně roštové podlahy.

Údaje o vlivuna životní prostředí a provozní údaje Itálie uvádí emisní faktor 0,42 kgNH3/ap/rok.
Není nutná žádná dodatečná spotřeba energie.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při dostatečné hloubce kejdové jímky lze tuto tech-
niku snadno použít pro stávající ustájení, ale pouze pokud je vypouštěcí systém pro vyprázdnění
kejdového kanálu umístěn ve středu kotce. Pokud tomu tak není, musí být pro instalaci vypouš-
těcího systému odstraněna celá podlahová deska kejdové jímky, což je možné pouze se značnými
dodatečnými náklady.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklad provozů Několik hospodářství v Itálii.

Referenční literatura [261, 292, 391]

4.7.4.13 Sběr hnoje ve vodě

Popis Kejda se shromažďuje ve vodě, která je po čištění zadržována v kanále. Po každém chovném
cyklu a před čištěním kotců se kejda z hnojného kanálu odstraní. Čistící voda je udržována v kanále,
který je automaticky doplňován, dokud není dosaženo úrovně přibližně 120–150 mm. Systém lze
kombinovat s plně roštovou podlahou, částečně roštovou podlahou s kejdovým kanálem nebo
s částečně roštovou podlahou s konvexní podlahou a rošty na zadní a přední straně kotce (viz
obrázek 4.57 [178]).

Obrázek 4.57: Průřez varianty systému pro chov odstávčat se sběrem hnoje ve vodě
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Minimální hloubka kanálu je 500 mm. Pro další zmenšení povrchu emitujícího amoniak je možná
instalace zkosených stěn v kanále. V Nizozemsku je instalována jedna zkosená zeď.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku jsou sníženy kvůli snížené emisní
ploše a nižším emisím ze zředěné kejdy v hnojných kanálech.

Mezisložkové vlivy Vyžaduje se velké množství vody. Zředěná kejda způsobuje vyšší náklady
na přepravu při skladování a následné aplikaci do půdy, dále není vhodná pro výrobu bioplynu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nizozemsko uvádí, že naměřené emise
amoniaku se pohybují v rozmezí 0,13 kg/ap/rok, pokud je celková plocha povrchu v částečně
roštovém podlahovém systému nižší než 0,35 m2/ks a 0,16 kg/ap/rok pokud je dostupná plocha
větší než 0,35 m2/ks [640]. Kromě toho byly v Nizozemsku měřeny emise prachu a zápachu při
0,132 kg PM10/ap/rok a 5,4 oue/s/zvíře.

V pokusech prováděných v Belgii (Valonsko) byly emise amoniaku v plně roštových podla-
hových systémech měřeny v rozmezí 0,13–0,15 kg NH3/ap/rok, když byla voda nalita do jímky
na začátku chovného cyklu s cílem zajistit 50 mm vodní vrstvu (hodnoty vypočtené z naměřených
údajů hlášených v g/ks za den pro 53 dní doby chovu a 6,33 cyklů ročně) [147].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tuto techniku je obtížné implementovat do stávajících
budov kvůli nákladným úpravám potřebným pro dovybavení stávajícího systému ustájení.

Ekonomika Dodatečné investiční náklady na systém s částečně roštovým podlahovým kotcem se
zkosenou stěnou v hnojném kanálu se uvádějí z Nizozemska jako ekvivalent 13 EUR/ap s ročními
náklady rovnající se 2 EUR/ap/rok (včetně odpisů, úroky, údržbu a všechny ostatní provozní
náklady) ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou [589].

Motivace pro implementaci Tento systém je relativně levný pro nové budovy.

Příklad provozů V Nizozemsku byl tento systém velmi oblíbený v nových systémech ustájení,
kvůli snížení emisí amoniaku, než se rozšířily systémy čištění vzduchu (mokré pračky). V roce
2010 bylo v tomto systému ustájení v Nizozemsku chováno nejméně 50 000 odstávčat.

Referenční literatura [147, 177, 178, 589, 608, 640]

4.7.4.14 Celopodestýlkový systém (v případě plných betonových podlah)

Popis Plná betonová podlaha je téměř zcela pokryta vrstvou slámy nebo jiných lignocelulózových
materiálů (např. piliny), aby absorbovala moč a výkaly. Podestýlka je pravidelně doplňována, aby se
zabránilo mokrým místům. Následně se získá tuhý hnůj, který musí být často odstraňován, aby se
zabránilo příliš vlhké podestýlce. V chladnějších oblastech může být podlahová plocha rozdělena
tak, že plně izolovaný box nebo nečleněný (zahřátý) prostor poskytuje odstaveným selatům lehací
plochu s přístupem k plně podestlané ploše pro vylučování. Používají se automatické systémy
krmení a napájení a velikost skupiny je až 100 ap. Budovy pro chov po odstavu jsou založeny
hlavně na systému správy hnoje s hlubokou podestýlkou [262]. Tato technika se obvykle využívá
v otevřených budovách s přirozenou ventilací. Schematické znázornění kotce v ustájení s hlubokou
podestýlkou je na obrázku 4.58 [181].
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Obrázek 4.58: Systém ustájení odstávčat s hlubokou podestýlkou

Technika může být také použita v uzavřených, izolovaných budovách s nucenou ventilací ve va-
riantě, která používá menší množství podestýlky na začátku období chovu a během cyklu je
pravidelně přidávána [185].

Varianta s rovnou podlahou může být kombinována s plně podestlaným venkovním výběhem
s betonovou podlahou, což je požadavek na ekologické zemědělství. V obměně této techniky je
přítomna zakrytá lehací oblast. Na obrázku 4.59 [185] je znázorněn rovný podestýlkový systém
s podestlaným výběhem (s a bez zakryté lehací oblasti).

Obrázek 4.59: Systém ustájení odstávčat s podestlanou podlahou a venkovním výběhem (s a bez zakryté
lehací oblasti)

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz také kapitola 4.7.5.13. Pokud se plocha pro kálení
pravidelně čistí nebo se přidává dostatečné množství slámy, aby došlo k absorbování moči, jsou
emise amoniaku nízké. U přirozeně větraných systémů je dosaženo nízké spotřeby energie. Pro
vytápění není nutná žádná další energie.

Mezisložkové vlivy Špatně udržovaná podestýlka (nedostatečné množství slámy a nedostatečná
frekvence podestýlání) může vést k vyšším emisím pachů a amoniaku, než jsou emise měřené
na plně roštové podlaze [261]. Může také docházet k emisím skleníkových plynů.

V uzavřeném systému s podestýlkou se může sláma v létě zahřát. Není tedy vždy zaručena
funkční spolehlivost systému za extrémních klimatických podmínek. Požadavky na správu jsou
vyšší kvůli nezbytnému pravidelnému podestýlání podlahy a možné potřebě odstranění výkalů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Budovy jsou udržovány v chladu, se
spoustou slámy absorbující moč. Mezi jednotlivými turnusy se čistí a suší [535].

Očekává se, že použití slámy umožní odstávčatům vlastní regulaci teploty v systémech, kde se
nepoužívají izolované boxy nebo nečleněné prostory, a proto se pro vytápění nevyžaduje žádná další
energie. Systém v létě vyžaduje odklízení betonové plochy v místech pro krmení, aby se prasata
mohla chladit. Je-li k dispozici krytá lehací oblast, musí být množství podestýlky uzpůsobené
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teplotě a zakrytí musí být odstraněno při vysokých teplotách. Může být také nutný manuální odkliz
výkalů z kryté lehací oblasti.

Aby se maximalizovalo působení větru, měly by být budovy s přirozenou ventilací umístěny
v pravém úhlu k hlavnímu směru větru [181]. Míra odvětrávání pro konfiguraci s nucenou ventilací
je uváděna 3,5–7 m3/h/ap v chladném období a 20–50 m3/h/ap v teplém období [185].

V Německu je pro systém s podestýlkou nebo hlubokou podestýlkou a pro konečnou živou
hmotnost 28 kg uváděno, že poskytnutý prostor činí až 0,35 m2/ap, zatímco ve Francii v systémech
s kotci s hlubokou podestýlkou je k dispozici 0,5 m2/ap až 0,6 m2/ap. V systému s hlubokou
podestýlkou je podestýlka rozprostřena každý týden a hnůj je odstraněn na konci období chovu.

Ve Francii se v systémech s hlubokou podestýlkou pro chov odstávčat používá na začátku cyklu
6 kg slámy a sláma je přidávána jednou až dvakrát týdně. Celkové požadované množství slámy je
10–15 kg/ap na cyklus a množství vyprodukovaného hnoje se odhaduje na 30–50 kg/ap [261, 329].

Místo slámy lze použít také piliny. Množství přibližně 15 kg pilin odpovídá 6 kg/ap na cyklus
(s přibližně stejnýmmnožstvím sušiny), což má za následek produkci asi 17 kg „kompostovaného“
hnoje obsahujícího piliny nebo slámu na konci chovného cyklu [261]. Ročně je množství použité
slámy přibližně 30–60 kg/ap.

Poptávka po zdrojích pro dvě varianty techniky, jak uvádí Německo, je uvedena v tabulce 4.100.

Tabulka 4.100: Požadavek na zdroje pro dvě různé varianty systémů ustájení odstávčat (8–28 kg) s plnou
betonovou podlahou s podestýlkou

Systém ustájení
Elektřina Podestýlka Palivo Voda pro

úklid Zdroj

(kWh/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (l/ap/rok)

Hluboká podestýlka, ote-
vřené prostředí s přiroze-
nou ventilací

2 53 (1) (40–60) NI 150 [181]

Podestlaná podlaha v kom-
binaci s venkovním výbě-
hem s nucenou ventilací

12 35 170 150 [185]

(1) 150 g/zvíře za den
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Hlášené emise z chovu pro odstávčata byly měřeny za různých podmínek a jsou shrnuty v tabulce
4.101. Testy provedené ve Francii ukázaly, že chov odstávčat v systému s hlubokou podestýlkou
s pilinami produkoval čtyřikrát méně amoniaku než chov ve stejném systému se slámou, zatímco
množství hnoje vyprodukovaného na sele bylo totožné. Předpokládá se, že emise jsou vyšší kvůli
vnějšímu výběhu, ale nebyly odhadnuty [181].

Tabulka 4.101: Úrovně emisí spojené se systémy s podestýlkou pro chov odstávčat

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Podlaha se slámovou podestýlkou, nu-
cená ventilace 0,5 (1)

(0,2–0,7) (2)
NI NI NI 3 (3) [185]

Hluboká slámová podestýlka, přiro-
zená ventilace 0,5 (1)

(0,2–0,7) (2)
NI NI NI 3 (3) [181]
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Hluboká slámová podestýlka nu-
cená ventilace, odstranění podestýlky
po 5 turnusech, normální přistýlání
slámy (2)(4)

0,43 0,60 0,16 NI NI [532]

Podestýlka z pilin a nucená ventilace,
bez přistýlání pilin, ruční poházení
hnoje každých 10 dní (2)(4)

0,11 0,29 0,57 NI NI [532]

Hluboká slámová podestýlka, nucená
ventilace, odstranění podestýlky po
2 turnusech, normální přistýlání po-
destýlky (4)(5)

0,25 0,70 0,02 NI NI [147]

Hluboká podestýlka s pilinami, nu-
cená ventilace. Odstranění podestýlky
po 2 turnusech, bez přistýlání pilin,
ruční poházení hnoje každých 10 dní,
odstranění hnoje po 2 cyklech (4)(5)

0,22 0,48 0,16 NI NI [47]

(1) Analogické závěry.
(2) Hodnoty odvozené z měření.
(3) Hodnoty byly vypočteny z emisního faktoru 75 ouE/s/LU (0,04 LU/ks) pro odstávčata do 30 kg
(průměrná hmotnost 20 kg).
(4) Hodnoty vypočtené z naměřených údajů hlášených v g/ks/den pro dobu 53 dnů chovu a 6,33 cyklů
ročně.
(5) Naměřené hodnoty.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti U chovů s přirozenou ventilací nemusí být tato
technika použitelná pro chovy v oblastech s teplým podnebím. Systém lze použít ve všech nových
ustájení. V některých oblastechmůže být omezením používání tohoto systému nedostatekmateriálu
pro podestýlku.

Ekonomika Očekává se, že roční provozní náklady budou vyšší než u referenčního systému [291].
Je hlášena narůstající cena slámy.

Motivace pro implementaci Lepší welfare zvířat.

Příklad provozů Tato technika se používá vNěmecku. Podle průzkumu provedeného v roce 2008
v budovách hospodářských zvířat (průzkum SCEES z roku 2008) použilo systémy s podestýlkou
přibližně 7 % ap pro odstávčata ve Francii. Přibližně 4 % odstavených selat v Itálii jsou chována
v celopodestýlkových systémech. Ve Velké Británii jsou běžné kotce a nečleněné (vytápěné) pro-
story ve spojení s celopodestýlkovým systémem, s velikostí skupin přibližně 100 prasat o hmotnosti
7 kg (odstavení) do 15 kg nebo 20 kg.

Referenční literatura [147, 181, 185, 261, 262, 291, 329, 420, 532, 535]

4.7.5 Systémy ustájení pro předvýkrmová a výkrmová prasata (prasata na výkrm)

Produkce technik ustájení pro prasata na výkrm týkajících se NH3, CH4, N2O, prachu a zápachu
jsou shrnuty v tabulce 4.102.
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Tabulka 4.102: Úrovně emisí systémově integrovaných ustajovacích technik pro výkrm prasat

Kapitola Systém ustájení
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

4.7.5.1 Hluboká jímka (v případě plně roštové podlahy) 2,39–3,0 NI NI NI NI [43]
3,0 NI NI NI NI [508]

2,2 (0,8–3,6)
(1)

10,4 (1–19,8) 0,015
(0,003–0,028)

0,1 (0,07–1,3) 29,2 [634, 642,
643]

Hluboká jímka (v případě plně roštové podlahy).
Vypouštění každé 2 měsíce

4,6 (2) NI NI NI NI [266]

Hluboká jímka (v případě plně roštové
podlahy). Vypouštění na konci cyklu

3,64 (3) 1,0–6,0 (1) 0,02–0,15 (1) 0,24 (2) 6,5 (1) [189, 474]
2,91

(1,37–3,95) (1)
NI NI NI 1,28 (1) [269]

2,56 (1) 2,1 (1) 0,035 (1) NI NI [270]
1,83 (3)

(1,51–2,14)
5,6 (1) 0,24 (1) NI NI [662]

4,9 (2)(4) 10,5 1,1 NI NI [373]
Hluboká jímka (v případě plně roštové podlahy).
Vypouštění 2–3× za cyklus

2,63 (1) 2,42 (1) 0,043 2 (1) NI NI [271]

Hluboká jímka (v případě plně roštové
podlahy). Vypouštění 2x za cyklus

3,64 (1) 4–30 (1) 0,02–0,15 (1) 0,24 (2) 7 (2) [192]
3,6 (1) NI NI NI 1,14 (1)(5) [272]

4.7.5.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy
(v případě plně roštové podlahy)

2,25 NI NI NI NI [292]
0,54–1,85 (1) 0,42–2,35 (1) NI NI NI [187]

4.7.5.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy
(v případě částečně roštové podlahy) s kovovými
rošty

1,55–1,95 NI NI NI NI [43]

Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy
(v případě částečně roštové podlahy) s betono-
vými rošty

1,80–2,25 NI NI NI NI [292]
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4.7.5.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně
roštové podlahy)

1,23–1,61 (1) 0,59–1,46 (1) NI NI NI [188]

Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě čás-
tečně roštové podlahy)

1,0–1,2 NI NI NI NI [589]

4.7.5.5 Systém shrnování pro časté odstraňování kejdy
(v případě plně roštové podlahy)

NI NI NI NI NI NI

Systém shrnování pro časté odstraňování kejdy
(v případě částečně roštové podlahy)

1,5–1,8 NI NI NI NI [292]

4.7.5.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním, čás-
tečně roštová podlaha, betonové rošty, provzduš-
ňování

0,90 NI NI NI NI [43]

Částečně roštová podlaha, betonové rošty, nepro-
vzdušňování

1,20

NI NI NI NI [43]Částečně roštová podlaha, trojúhelníkové rošty,
neprovzdušňování

1,00

Plně roštová podlaha, stálá vrstva kejdy, nepro-
vzdušňování

2,1

NI NI NI NI [292]

Plně roštová podlaha, stálá vrstva kejdy, pro-
vzdušňování

1,35

Částečně roštová podlaha, stálá vrstva kejdy, ne-
provzdušňování

1,5

Částečně roštová podlaha, stálá vrstva kejdy, pro-
vzdušňování

1,2

4.7.5.7 Redukovaná kejdová jímka (v případě částečně
roštové podlahy)

0,89–1,69 (1) 0,90–1,82 (1) NI NI NI [196]

4.7.5.8 Ustájení v kotcích s individuálními
boudami/boxy (v případě částečně roštové
podlahy)

2,4 (3)
(1,0–6,0) (1)

1–4 (1) 0,11–0,15 (1) 0,24 (2) 7 (2)(6) [190]
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4.7.5.9 Systém s tokem slámy (v případě plných
betonových podlah)

1,9–2,1 (1) 0,54–1,24 (1) 0,025–0,04 (1) NI NI [519]
4,89

(3,62–6,15) (1)
3,26 (1) 0,25 (1) NI NI [662]

4.7.5.10 Konvexní podlaha a oddělené kanály na kejdu
a vodu (v případě částečně roštové podlahy), zko-
sené stěny, kovové rošty, 0,18 m2 emisní plo-
chy/ks

1,01
(0,99–1,02) (1)

NI NI 0,153 17,9 (1) [194]

Zkosené stěny, kovové rošty, 0,27 m2 emisní plo-
chy/ks

1,4 (3) NI NI 0,153 17,9 (1) [195]

Zkosené stěny, betonové rošty, 0,18 m2 emisní
plochy/ks

1,2 NI NI NI NI [186]

4.7.5.11 Sběr hnoje ve vodě NI NI NI NI NI NI
4.7.5.12 Chlazení kejdy (v případě částečně roštové pod-

lahy) 25–49 % plné podlahy, časté odstraňování
kejdy podtlakem, bez podestýlky a chladicí úči-
nek 10 W/m2

1,16 (3) NI NI NI NI [268]

50–75 % plmné podlahy, časté odstraňování
kejdy podtlakem, bez podestýlky a chladicí úči-
nek 10 W/m2

1,52 (3) NI NI NI NI [268]

Částečně roštová podlaha, shrnovač hnoje, při-
stýlání slámy na plnou podlahu, chladicí účinek
10–50 W/m2

2,2–2,6 (3) NI NI NI NI [160]

Plně nebo částečně roštové podlahy s chlazením
hnoje pomocí žeber, betonové rošty

1,4 (3) NI NI NI NI [589]

Kovové rošty 1,2 NI NI NI NI [640]
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4.7.5.13 Celopodestýlkový systém (v případě plných be-
tonových podlah)

4,2 (3) (1–6) (1) 1,6–18 (1) 0,6–3,7 (1) 0,32 (2) 4,2 (2)(7) [193, 474]

Hluboká slámová podestýlka 4,58–5,12 (1) 1,87–2,78 (1) 0,01–0,79 (1) NI NI [530]
4,46

(4,24–4,67) (3)
NI NI NI NI [375]

Hluboká podestýlka s pilinami nebo měkkými
dřevěnými částmi (odstranění na konci cyklu)

5,65–7,53 (1) NI NI NI NI [531]

Podestlaná podlaha s odstraňováním jednou
týdně

2,43 (3)
(1,0–5,0) (1)

0,8–2,8 (1) NI 0,32 (2) 4,2 (6) [191, 474]

4.7.5.14 Vnější chodba s podestýlkou (v případě plných
betonových podlah)

2,4 NI NI NI NI [292]

4.7.5.15 Klínové pásy na hnůj (v případě částečně roštové
podlahy)

1,05–1,20 (3) 0,94 (1) 0,11 (1) NI 5,9 (1) [198, 200]

4.8.5 Plovoucí balóny v kejdových kanálech 2,3 (1) NI NI NI NI [213]
(1) Naměřené hodnoty.
(2) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(3) Hodnoty odvozené z měření.
(4) Zahrnuje emise ze skladování.
(5) Hodnoty odvozené z emisí 36× 106 ouE/rok/ap.
(6) Výpočty založené na emisním faktoru 50 ouE/s/LU a průměrnou hmotnost 70 kg.
(7) Výpočty založené na emisním faktoru 30 ouE/s/LU a průměrnou hmotnost 70 kg.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
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4.7.5.1 Hluboká jímka (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Prasata jsou ustájena ve skupinách v tepelně izolovaných budovách, které jsou nuceně nebo
přirozeně Ventilovány a rozděleny do kotců s plně roštovým podlahovým systémem bez fyzického
oddělení mezi lehacími, krmnými a vylučovacími oblastmi. Částečně roštové podlahové systémy
jsou podobné, s tím rozdílem, že podlaha je rozdělena na roštovou plochu (pro kálení) a plnou
neroštovou plochu (pro krmení a ležení).

Kejda je shromažďována v hluboké jímce pod betonovými rošty. Kejda je odstraňována v růz-
ných intervalech, například dvakrát nebo třikrát za cyklus, po každém období výkrmu, nebo ještě
méně často. Přeronové kanály lze také použít k odvádění kejdy do skladovací jímky (viz kapi-
tola 4.7.1.1.1).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštová podlaha) a kapitola
4.7.1.1.1 (částečně roštová podlaha).

Obecně se očekávají vyšší emise amoniaku při delším skladování kejdy v jímce. Vyprázdnění
jímky jednou nebo dvakrát během výkrmového období má potenciál snížit emise amoniaku, ale
tento účinek nelze vždy prokázat nebo je nedostatečně prokázán [474].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštová podlaha) a kapitola 4.7.1.1.1 (částečně
roštová podlaha).

Obecně se očekávají vyšší emise amoniaku při delším skladování kejdy v jímce.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje

Plně roštové podlahové systémy
Přehled vykazovaných údajů o emisích, včetně některých údajů již zahrnutých v dokumentu BREF
pro intenzivní chov hospodářských zvířat [43], je uveden v tabulce 4.103.

Tabulka 4.103: Emise spojené s hlubokou jímkou (v případě plně roštové podlahy) nebo s přeronovým
kanálem pro různé kategorie prasat

Systém ustájení
NH3 CH4 PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Hluboká jímka –
Odstraňování kejdy
každé 2 měsíce

4,6(1) NI NI NI [266]

Přeronový kanál –
Odstraňování kejdy
na konci cyklu

3,64(2) 1,0–6,0(3) 0,02–0,15(3) 6,5(4) [189,
474]

Hluboká jímka –
Odstraňování kejdy
na konci cyklu

2,91 (1,37–
3,95)(3)(5)

NI NI 1,28(3)(6) [269]

2,56(3)(7) 2,1(3) 0,035(3) NI [270]
4,9(1)(8) 10,5(8)(9) 1,1(8)(9) NI [373]
2,39–3,0 NI NI NI [43]

3,0 NI NI NI [508]
2,2 (0,8–3,6)(3) 10,4

(1–19,8)(3)
0,015

(0,003–0,028)(3)
29,2(3) [634,

642,
643]

1,83 (1,51–
2,14)(2)(10)

5,6 0,24 NI [662]
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(1) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(2) Hodnoty odvozené z měření.
(3) Naměřené hodnoty.
(4) Výpočet na základě emisního faktoru 50 ouE/s/LU a průměrné hmotnosti 65 kg pro výkrm prasat
od 25 kg do 110 kg.
(5) Hlášený rozsah odpovídá minimálním a maximálním hodnotám naměřeným na začátku a na konci
výkrmového období během teplého období
(6) Hodnota se vypočítává z ohlášených emisí 3, 8 · 107 ouE/ks/rok a 342 dní/rok ve finálím výkrmu.
(7) Průměr v chladném období.
(8) Modelované hodnoty (např. Výsledky založené na rovnováze N).
(9) Hodnoty zahrnují emise během skladování.
(10) Hodnota vypočtená z naměřených průměrných denních emisí (např. 4,98 ± 0,85 g/ks/den pro
NH3) a pro typické střední období chovu 117 dní a 3,14 cyklů za rok.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Požadavky na zdroje a rozpis pro různá použití vykazovaná v Německu jsou uvedena v ta-
bulce 4.104.

Tabulka 4.104: Požadavky na zdroje pro chov prasat na výkrm v budovách s plně roštovou podlahou
s přeronovým kanálem

Zdroj Jednotka Požadavek Rozpis hodnot

Energie (kWh/ap/rok) 26 (21–31) Osvětlení: 4 (3–5)
Ventilace: 20 (16–24)
Krmení: 1 (0,8–1,2)
Čištění: 0,3 (0,2–0,5)
Odstranění hnoje: 0,1

Palivo (kWh/ap/rok) 70 (60–80) Vytápění
Voda na mytí (l/ap/rok) 55 (45–65) Pro velké skupiny nad 100 zvířat: 45
Práce (h/ap/rok) 0,90

(0,88–0,94)
Rutinní práce: 0,66–0,72
Speciální práce: 0,22

Zdroj: [189]

Energie potřebná k nucené ventilaci je proměnná, ale v Itálii se odhaduje průměrně
na 21,1 kWh/ap/rok [292]. V tabulce 4.105 jsou uvedeny míry ventilace uváděné Španěl-
skem, Belgií (Vlámsko) a Německem aplikované na budovy s plně roštovými podlahami.

Tabulka 4.105: Míry ventilace (m3/h/ks) v budovách pro chov prasat na výkrm s plně roštovou podlahou

Chladné období Teplé období
Španělsko Německo Belgie

(Vlámsko)
Španělsko Německo Belgie

(Vlámsko)

15,7 (1–64) 7–15 6–20 66,6 (15–120) 50–115 20–80
Zdroj: [187, 189, 637]
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Maximální požadovaná míra ventilace, na níž je založena konstrukce budov pro výkrm prasat, je
uváděna jako ekvivalent 80 m3/h/ap v Nizozemsku a 100 m3/h/ap v Dánsku.
Částečně podlahové systémy
Souhrn hlášených údajů o emisích souvisejících s částečně roštovými podlahovými systémy pro
výkrm prasat je uveden v tabulce 4.106.

Tabulka 4.106: Emise z částečně roštových podlahových systémů pro výkrm prasat s občasným odstraňo-
váním kejdy

Skladování a četnost
odstraňování kejdy

NH3 CH4 N2O PM10 Zápach
Zdroj

(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Hluboká jímka – od-
stranění kejdy mini-
málně dvakrát (2 až
3×) za cyklus(1)

2,63(2) 2,42(2) 0,043 2(2) NI NI [271]

Přeronový kanál –
odstranění kejdy
na konci cyklu nebo
dvakrát za cyklus
(každé 1–2 měsíce)

3,64
(2–7)(2)

4–30(2) 0,02–0,15(2) 0,24(3) 7(4) [192,
474]

Hluboká jímka – od-
stranění kejdy dva-
krát za cyklus

3,6(2) NI NI NI 1,21(5) [272]

(1) Vnitřní teplota 20,1 ± 1,0 °C (nastavená teplota 18 °C).
(2) Naměřené hodnoty.
(3) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(4) Hodnoty byly vypočteny z emisí 50 ouE/s/LU a průměrné hmotnosti pro výkrm prasat 70 kg.
(5) Hodnota odvozená z emise 36 · 106 ouE/rok/ap 342 dnů roční produkční doby.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Hodnoty uvedené Německem naznačují míry ventilace v chladném období v rozmezí 7 m3/h/ap až
15 m3/h/ap a v teplém období 50 m3/h/ap až 115 m3/h/ap [272].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštová podlaha) a kapi-
tola 4.7.1.1.1 (částečně roštová podlaha).

Ekonomika Hlášené investiční a provozní náklady na výkrm prasat s plně roštovou podlahou
a přeronovým kanálem jsou uvedeny v tabulce 4.107.
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Tabulka 4.107: Investiční a provozní náklady na výkrm prasat s plně roštovou podlahou s přeronovým
kanálem

Parametr Průměr Rozsah Rozpis hodnot

Investiční náklady
(EUR/ap) 350 350–420 Pro velké skupiny nad 100 zvířat: 324

Roční investiční náklady
(EUR/ap/rok) 31 30–34 Pro velké skupiny nad 100 zvířat: 33

Roční provozní náklady
(EUR/ap/rok) 379 375–383

Krmivo: 200; zvíře: 138
Voda, energie, vyhřívání: 13,5
Další: 12; Práce 14

Celkové náklady
(EUR/ap/rok) 410 NI NA

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [189]

Investiční náklady v částečně roštovém podlahovém ustájení (nový provoz o 4 200 ap s plochou
kotce 0,8 m2/ap a 40 % plné podlahy) bez dalšího systému snižování emisí amoniaku se uvádějí
ve výši 370 EUR/ap [589].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.1 (plně roštová podlaha) a kapitola 4.7.1.1.1
(částečně roštová podlaha).

Příklad provozů V Německu je používaným standardním systémem varianta s přeronovým
kanálem. V Belgii je přibližně 85 % a ve Francii více než 80 % ap pro výkrm a odstav na plně
roštových podlahách [269] a ve Španělsku přibližně polovina [264].

Ve Francii je 10 % prasat na výkrm chováno na částečně roštových podlahách s hlubokou
jímkou, obecně v malých a velmi starých budovách. Částečně roštové podlahy s hlubokou jímkou
se v Německu vyskytují jen zřídka.

Referenční literatura [43, 187, 189, 192, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 292, 373, 474, 508, 589,
634, 637, 642, 643, 662]

4.7.5.2 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě plně roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.2.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.2. Snížení emisí NH3 o 25 % je
hlášeno díky častému odstraňování kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem
s hlubokou jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.2.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V chovech prasat na výkrm ve Francii
snižuje vypouštění jímky kejdy každých 15 dnů emise amoniaku o 20 % ve srovnání s ustájením,
kde je kejda skladována po celou dobu chovu a výkrmu [261, 491].

Ve Španělsku se u prasat na výkrm uvádí snížení emisí NH3 o 30 % až 60 %. Emise amoniaku
v rozmezí od 0,54 kg do 1,85 kg NH3/ap/rok byly měřeny ve Španělsku s týdenním odstraňováním
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kejdy [187]. Ve Velké Británii se odhaduje snížení emisí amoniaku až o 25 % ve srovnání s plně
roštovými podlahami s hlubokou jímkou v důsledku častého odstraňování kejdy vakuovým sys-
témem provozovaným nejméně dvakrát týdně [500, 648]. Stejný výkon v oblasti snižování emisí
amoniaku (25 %) vykázala Itálie, což odpovídá emisnímu faktoru 2,25 kg NH3/ap/rok [292].

Emise oxidu dusného z plně roštových podlahových systémů s častým odstraňováním kejdy
podtlakovým systémem ve výkrmu prasat byly v Německu odhadovány v rozmezí 0,02–0,15 kg
N2O/ap/rok [474]. Viz také kapitola 4.7.1.2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.2.

Ekonomika VeVelkéBritánii jsou investiční náklady na zavedení tohoto systému ustájení v budo-
vách s automaticky řízenou přirozenou ventilací pro prasata na výkrm ekvivalentní 270 EUR/ap/rok
[267]. Viz také kapitola 4.7.1.2.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.2.

Příklad provozů V Německu představuje tento systém standard pro prasata na výkrm [500].

Referenční literatura [187, 261, 267, 292, 474, 491, 500, 508, 648]

4.7.5.3 Podtlakový systém pro časté odstraňování kejdy (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.3.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz také kapitola 4.7.1.3. Snížení emisí NH3 o 25 %
je hlášeno díky častému odstraňování kejdy ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem
s hlubokou jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.3.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje UBREF pro intenzivní živočišnou produkci
[43] se analogicky předpokládá snížení emisí amoniakumezi 25% (betonové rošty) až 35% (kovové
rošty) ve srovnání s plně roštovými podlahovými systémy s hlubokou jímkou, čemuž odpovídají
emise amoniaku 1,8 kg až 2,25 kg NH3/ap/rok a 1,55 kg až 1,95 kg NH3/ap/rok, v tomto pořadí.

Finsko nahlásilo spotřebu vody asi 330 l/ap/rok, což představuje asi 1 % celkové spotřeby
vody (99 % voda pro napájení); je také hlášena poptávka po práci 1 h/ap/rok a spotřeba materiálu
podestýlky 8,7 kg/ap/rok [276].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.3.

Ekonomika V hospodářství pro 3 000 prasat na výkrm ve Finsku se 70 % plné podlahy, posky-
tující 0,92 m2/ks v kotci, se uvádějí investiční náklady 400 EUR/ap [276].

VNizozemsku se investiční náklady na plně vybavený systémustájení, který zahrnuje 4 200míst
pro výkrm prasat (z 40% konvexní plná podlaha a 0,8 m hluboké kanály na hnůj bez dalších technik
snižování amoniaku), uvádějí 387 EUR/ap (240 míst v sekci, plocha kotce 0,8 m2/ap) [589]. Viz
také kapitola 4.7.1.3.
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Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.3.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.3.

Referenční literatura [43,276, 292, 508, 589]

4.7.5.4 Zkosené stěny v kejdovém kanálu (v případě plně nebo částečně roštových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.4.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.4. Snížení amoniaku až o 65 % lze
dosáhnout u částečně roštového podlahového systému s kejdovým kanálem s jednou nebo dvěma
zkosenými stěnami ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s jímkou [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.4.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hlášené emise spojené s touto technikou
jsou uvedeny v tabulce 4.108.

Tabulka 4.108: Úrovně emisí spojené se zkosenými stěnami v kejdovém kanále

Podlaha
NH3 CH4 PM10 Zápach Četnost

odstranění
kejdy

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Plně roštová
podlaha, betonové
rošty

1,23–1,61(1) 0,59–1,46(1)

NI NI

Měsíčně [188]

Částečně roštová
podlaha, kovové
rošty

1,0
NI NI [589]

Částečně roštová
podlaha, betonové
rošty

1,2

(1) Naměřené hodnoty.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.4.

Ekonomika Ze Španělska byly hlášeny dodatečné náklady na dovybavení systému ve stávajících
chovech s plně roštovými podlahami s hlubokou jímkou ve výši 6,45–7,74 EUR/ap/rok. Pokud jde
o vyprodukované vepřové, jsou dodatečné náklady vypočteny v rozmezí 21,9–26,3 EUR za tunu
vyprodukovaného vepřového. U nových chovů se odpovídající dodatečné náklady ve srovnání s plně
roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou uvádějí ve Španělsku v rozmezí 0 EUR/ap až
0,73 EUR/ap nebo 0 EUR až 2,5 EUR za tunu vyprodukovaného vepřového [188, 379].

V Belgii (Vlámsko) se investiční náklady na dovybavení tohoto systému ve stávajících chovech,
které pracují s plně roštovou podlahou s hlubokou jímkou, uvádějí jako 344 EUR/ap, včetně úpravy
jímky na systém s vodním a kejdovým kanálem (viz kapitola 4.7.1.6) [273]. V případě, že podlaha
zůstává po rekonstrukci plně roštová, vykazují se výše uvedené náklady rovnající se 168 EUR/ap.
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VNizozemsku jsou hlášené dodatečné investiční náklady na zavedení této techniky do standard-
ního ustájení s částečně roštovou podlahou 39 EUR/ap, pokud jsou rošty trojúhelníkové a vyrobené
z kovu, a 30 EUR/ap, pokud jsou rošty vyrobeny z betonu. Odpovídající roční náklady jsou
5 EUR/rok a 3 EUR/rok (včetně odpisů, úroků, údržby a všech ostatních provozních nákladů, jako
jsou energie) [589]. Stejný rozsah ročních dodatečných nákladů je uveden v pokynech UNECE
o „Možnostech omezování amoniaku“, zatímco nákladová efektivita se rovná 2–3 EUR za snížení
o kgNH3-N [508].

Motivace pro implementaci Nebyly poskytnuty žádné informace.

Příklad provozů Tato technika se používá ve Španělsku a Nizozemsku.

Referenční literatura [188, 273, 379, 508, 589]

4.7.5.5 Systém shrnování pro časté odstraňování kejdy (v případě plně nebo částečně roš-
tových podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.5. Pro výkrm prasat se používají betonové rošty.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.5. Studie provedená v Dánsku tý-
kající se výkrmu prasat neprokázala žádný rozdíl v emisích amoniaku mezi systémy se shrnovači
a systémem s pravidelně vypouštěnou kejdou podtlakovým systémem [500].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.5. Z dříve zmíněné dánské studie bylo také zjištěno,
že emise zápachu jsou vyšší v systémech se shrnovači ve srovnání se systémem s pravidelně
vypouštěnou kejdou podtlakovým systémem [500].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V BREF pro intenzivní živočišnou pro-
dukci [43] byla redukce amoniaku dosažená u systémů vybavených částečně roštovou podlahou
a shrnovačem 40 % (betonové rošty) až 50 % (kovové rošty).

Frekvence odstraňování hnoje v chovech prasat pro výkrm s částečně roštovou podlahou, jak je
uvedeno Německem, je jednou až dvakrát denně [192]. Možný vliv konstrukce s roštovou podlahou
na výkonnost této techniky uvádí také Dánsko (příčné rošty se považují za lepší) [500].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.5.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.5.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.5.

Referenční literatura [43, 192, 500]
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4.7.5.6 Časté odstraňování kejdy proplachováním (v případě plně nebo částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.9. Kombinace s konvexní podlahou se samostatnými vodními a kejdo-
vými kanály je znázorněna na obrázku 4.60 [42] (viz také kapitola 4.7.5.10).

Obrázek 4.60: Konvexní podlaha v kombinaci se systémem žlabů

Technika proplachovacích kanálů majících permanentní vrstvu kejdy se také používá v Itálii pro
řízení kejdy ve vnějších kanálech, které jsou umístěny vedle vnějších stěn (viz obrázek 4.61 [292]).
Viz také kapitola 4.7.2.7 a kapitola 4.7.5.7.

Obrázek 4.61: Částečně roštová podlaha a vnější ulička s proplachováním permanentní vrstvy kejdy
v kanálech pod ní

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.9. Při použití v chovech prasat pro
výkrm [508] je zaznamenáno snížení emisí amoniaku o 40 %.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.9.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Údaje o emisích z často proplachovaných
kanálů vybavených žlaby nebo trubkami nebo majícími permanentní vrstvu kejdy s provzdušněnou
kejdou nebo bez provzdušněné kejdy jsou uvedeny v tabulce 4.133.
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Tabulka 4.109: Emise amoniaku z chovu prasat pro výkrm s častým odstraňováním kejdy proplachováním

Varianta/ Podlaha
Emise NH3 (1) Snížení emisí NH3 (2)

Neprovzdušněná
kejda

Provzdušněná
kejda

Neprovzdušněná
kejda

Provzdušněná
kejda

(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (%) (%)

Žlaby/trubky
Plně roštová podlaha 1,80 1,35 40 55
Částečně roštová podlaha,
betonové rošty 1,20 0,90 60 70

Částečně roštová podlaha,
kovové rošty 1,00 NI 67 NI

Kanály s permanentní vrstvou kejdy
Plně roštová podlaha 2,10 1,35 30 50
Plně roštová podlaha 1,50 1,20 50 60
(1) Vypracování na základě dat z BREF pro intenzivní živočišnou produkci (2003).
(2) Porovnání se systémem s plně roštovou podlahou a hlubokou jímkou.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [42, 43, 292]

Podle údajů z BREF pro intenzivní živočišnou produkci [43] se v systémech ustájení sestávajících
se z částečně roštové podlahy a samostatných kejdových a vodních kanálů uvádí spotřeba energie
pro proplachovací žlaby 1 kWh až 1,5 kWh/ap/rok pro proplachování, 5,1 kWh/ap/rok pro oddělení
kapalin a 7,2 kWh/ap/rok pro provzdušnění (celkem 13,8 kWh/ap/rok). Celkové energetické poža-
davky na chovy s plně roštovou podlahou a proplachovacími žlaby se pohybují od 18,5 kWh/ap/rok
(bez provzdušnění) do 32,4 kWh/ap/rok (provzdušnění). U proplachovacích kanálů v částečně
roštových podlahových systémech s permanentní vrstvou kejdy se energetické požadavky uvádějí
mezi 21,7 kWh/ap/rok (bez provzdušnění) až 38,5 kWh/ap/rok (provzdušnění).

Studie provedená ve Francii ukázala, že systém s plně roštovou podlahou a proplachovacími
žlaby nebo proplachovacími trubkami umožňuje snížení emisí amoniaku ve srovnání s referenčním
systémem pouze na začátku výkrmového období. Úrovně emisí jsou ve druhé polovině výkrmového
období (dokončení) stejné nebo dokonce vyšší [261].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.9.

Ekonomika Dodatečné roční náklady vykázané u nových chovů vybavených žlaby pro proplach
v porovnání s plně roštovými podlahovými systémy s hlubokou jímkou se odhadují na 10 až
15 EUR/ap a nákladová efektivita na 10–15 EUR/snížení o kg NH3-N [508].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.9.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.9.

Referenční literatura [42, 43, 261, 292, 508]

448 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

4.7.5.7 Redukovaná kejdová jímka (v případě částečně roštových podlah)

Popis Částečně roštová podlaha s úzkou kejdovou jímkou. Jímka je vybavena betonovými rošty.
Systém používající externí roštovou uličku je znázorněn na obrázku 4.38.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Omezení emisní plochy snižuje emise amoniaku. Uvádí
se snížení emisí amoniaku o 15 % až 20 % [508].

Mezisložkové vlivy U částečně roštových podlah je třeba se vyhnout tepelnému stresu a vylučo-
vání v oblasti plné části.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hlášené údaje o emisích týkající se
amoniaku a metanu jsou shrnuty v tabulce 4.110. Ve Španělsku bylo naměřeno snížení amoniaku
o 42 % pro skupinové ustájení prasat na výkrm [196].

Tabulka 4.110: Emise ze systému ustájení prasat na výkrm s redukovanou jímkou

Kategorie prasat
Emise NH3 Emise CH4 Zdroj

(kg/ap/rok)

Prasata na výkrm, plná betonová podlaha a plně roštová externí
chodba se skladovací jímkou 2,4 NI [292]

Prasata na výkrm, částečně roštová podlaha s betonovými rošty,
odstranění kejdy na konci cyklu, maximální šířka jímky 0,6 m 0,89–1,69 (1) 0,9–1,82 (1) [196]

(1) Naměřené hodnoty.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Ve Francii je tento systém používán ve venkovním
provedení se širšími kanály (asi 1,2 m). Používá se pro specifické programy proti trichinelóze,
s individuální kontrolou před odjezdem na porážku.

Ekonomika U nových chovných objektů nejsou hlášeny žádné dodatečné náklady ve srovnání
s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou [508]. Dodatečné náklady na implemen-
taci této techniky ve stávajících budovách (tj. zúžení hnojné jímky úpravou plně roštové podlahy
s hlubokou jímkou na částečně roštovou podlahu s jednou třetinou plné podlahy) uvádí Španělsko
a jsou uvedeny v tabulce 4.111, včetně nákladové efektivnosti této techniky. Žádné další snížení
emisí v důsledku častého odstraňování hnoje se nezohledňuje.

Tabulka 4.111:Vypočtené dodatečné náklady na instalaci redukované kejdové jímky ve stávajících budovách
s plně roštovou podlahou ve Španělsku

Snížení emisí NH3 Dodatečné náklady
(%) (EUR/ap/rok) (EUR/t vyprodukovaného

vepřového)(1)
(EUR/snížení o kg NH3)

30 3,61–4,33 12,3–14,7 3,8
(1) Vypočteno na základě roční produkce 294 kg vepřového masa na místo.
Zdroj: [338, 379]
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Motivace pro implementaci Částečně roštové podlahy jsou považovány za zlepšení welfare
zvířat. Snížení emisí je možné u nových budov bez dodatečných nákladů ve srovnání s hlubokou
jímkou s plně roštovou podlahou.

Příklad provozů V roce 2001 bylo v Itálii chováno 40 % prasat na výkrm v budovách s externí
roštovou uličkou [292].

Referenční literatura [196, 292, 338, 379, 508]

4.7.5.8 Ustájení v kotcích individuálními boudami/boxy (v případě částečně roštových
podlah)

Popis Viz kapitola 4.7.1.10. Konstrukce kotce je podobná jako na obrázku 4.52 pro odstávčata.
Kaliště jsou umístěna na kratších stranách kotce. Zakrytá lehací oblast je umístěna podél šířky
kotce. Další možnost je znázorněna na obrázku 4.62 [190 s oblastí aktivity a krmení nad roštovou
podlahou. Kejda je odstraněna na konci cyklu (přeronový kanál).

Obrázek 4.62: Kotcový systém ustájení prasat na výkrm

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.10.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.10.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje U prasat na výkrm je potenciál emisí
amoniaku přibližně o 35 % nižší v budovách s přirozenou ventilací než v budovách s nucenou
ventilací s plně roštovými podlahami [575]. Z Nizozemska je hlášeno pro tuto techniku sní-
žení o 36 % ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem, což odpovídá emisi amoniaku
1,9 kg NH3/ap/rok [547].

Emise amoniaku pro ustájení prasat pro výkrm v kotcích s přirozenou ventilací se
uvádějí 2,4 kg NH3/ap/rok. Emise PM10 se odhadují na 0,24 kg/ap/rok a emise zápachu
na 6,5 oue/s/ks [190]. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o spotřebě energie a požadavcích
na pracovní sílu.
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Tabulka 4.112: Požadavky na spotřebu a pracovní sílu v systémech s kotci pro výkrm prasat

Podestýlka Elektřina Palivo Voda na mytí Práce
(kg/ap/rok) (kWh/ap/rok) (kWh/ap/rok) (l/ap/rok) (h/ap/rok)

0 2,5 (2–3) 0 75 (60–90) 1
Zdroj: [190]

V systémech s kotci s přirozenou ventilací v Německu jsou prasata na výkrm chována ve velkých
skupinách až 60 zvířat. Plná podlaha pokrývá 50 % podlahové plochy. Hlášená dostupná plocha
pro zvíře v Německu je 1,1 m2/ap.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.10.

Ekonomika Výkrmprasat v chovech s přirozenou ventilací vyžaduje vyšší investice, což znamená
vyšší fixní náklady ve srovnání s chovy s nucenou ventilací s plně roštovými podlahami [575].
Kromě toho systém vyžaduje větší ap.

U nových chovů se investiční náklady na chovy s přirozenou ventilací s částečně rošto-
vou podlahou a kotci uvádějí z Německa 470 EUR/ap. Odpovídající celkové roční náklady činí
51 EUR/ap/rok [190]. Celkové dodatečné náklady na techniku ve výkrmu prasat ve srovnání s cho-
vem s nucenou ventilací a plně roštovými podlahami činí 11 EUR/ap/rok, což odpovídá 9,18 EUR
za snížení o kg NH3, ve srovnání se systémem s nucenou ventilací a plně roštovými podlahami
[575].

Kromě toho je zapotřebí více práce, např. pro čištění lehacích boud. Další náklady generované
těmito faktory jsou však kompenzovány úsporami energetických nákladů v nevyhřívaném ustájení
s přirozenou ventilací.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.10.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.10.

Referenční literatura [190, 547, 575]

4.7.5.9 Systém s tokem slámy (v případě plných betonových podlah)

Popis Prasata jsou chována v kotcích s plnými podlahami, kde je jasně definována mírně svažitá
betonová lehací plocha a oblast kaliště. Sláma se zvířatům podává každý den, ze slámového
zásobníku v horní části šikmého kotce nebo z balíků, které se ručně vkládají do kotce. Aktivita
prasat tlačí a distribuuje podestýlku dolů po svahu kotce (4–10 %) do uličky pro sběr tuhého hnoje
mimo kotec (viz obrázek 4.63 [519]).

V takzvaném systému s tokem slámy je pouze malá část kotce znečištěna kálením, protože
prasata vylučují pouze v zadní části kotce a udržují lehací oblast suchou a čistou. Oblast kaliště
je provozována jako systém na bázi slámy, kde se produkuje chlévská mrva. Jak sláma putuje po
svahu, je smíchána s exkrementy. Každodenní použití slámy absorbuje moč a zabraňuje mokrým
otevřeným povrchům. Pevná frakce hnoje se často odstraňuje (např. denně) z hnojných kanálů
shrnovací lopatou nebo ručně, zatímco existuje systém odvodnění hnoje, který je vypuštěn na konci
každého turnusu nebo může být čerpán automaticky do uzavřené nádrže. Alternativně může být
oblast vylučování opatřena roštovou podlahou pro provozování systému jako systému s kejdou,
protože se přidává pouze malé množství slámy.
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Obrázek 4.63: Návrh systému s tokem slámy pro prasata na výkrm

Ventilace je často přirozená (např. ve Velké Británii), přičemž systémy jsou umístěny v chovných
halách s otevřenými průčelími nebo se závěsy nebo svislými dřevěnými prkny, které nejsou spolu
spojeny. Velká Británie také uvádí, že tuto techniku lze kombinovat s boudami (boxy) vyrobenými
z desek, závěsů nebo balíků slámy v chovech s přirozenou ventilací s každodenním odstraňováním
hnoje a přidáváním dlouhé slámy [535].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vsakování moči do slámy a shromažďování hnoje
v sousedním kanále, který snižuje emisní plochu, v kombinaci s častým odstraňováním hnoje
z kanálu vede ke snížení emisím amoniaku. Šíření výkalů a moči po podlaze však může podpořit
uvolňování NH3 místo podpory asimilace mikrobiálního dusíku [590]. Tato technika je účinná při
snižování emisí N2O a CH4 v důsledku provzdušňování hnoje během jeho zpracování [590].

Mezisložkové vlivy Časté shrnování hnoje, který je odstraňován ven, může vyžadovat zakrytí
úložiště hnoje, aby se zabránilo emisím amoniaku a skleníkových plynů ze skladování [519, 535].

S tím je spojeno riziko, že sláma způsobí zneprůchodnění roštů a kejdových kanálů [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Poměr délky k šířce kotců je přibližně
1, 5 : 1 a poměr lehací oblasti k oblasti kaliště je přibližně 2 : 1, aby se prasata přiměla k vylučování
v zadní části kotce. V oblasti kaliště jsou umístěny skrápěče, aby se z důvodu tepelného stresu
zabránilo vylučování v lehací oblasti v horkých měsících [375].

Uváděná spotřeba slámy se pohybuje od přibližně 650 g/den/ks do pouhých 50 g/den/ks, což je
dostatečné pro zajištění welfare zvířat. S tak malým množstvím slaměných stébel může být oblast
kaliště opatřena rošty nebo shrnovači pro separaci kapalné frakce. Sláma se obvykle poskytuje
ve formě dlouhých stébel.

Hlášené emise ze systémů toku slámy jsou uvedeny v tabulce 4.113.
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Tabulka 4.113: Úrovně emisí ze systémů toku slámy pro prasata na výkrm

Systém ustájení
NH3 CH4 N2O

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok)

Časté odstraňování hnoje shrnovačem (dva-
krát denně)

1,9(1) 0,54(1) 0,024 5(1) [519]

Občasné odstraňování hnoje bez shrnovače
v kanálu

2,1(1) 1,24(1) 0,039 9(1) [519]

Odstraňování hnoje z kanálu manuálně
každý den

4,89 (3,62–
6,15)(1)(2)

3,26(1)(2) 0,25(1)(2) [662]

(1) Naměřené hodnoty.
(2) Hodnota vypočtená z naměřené průměrné denní emise 13,3± 3,45 g/ks/den proNH3, 8,88 g/ks/den
pro CH4 a 0,68 g/ks/den pro N2O a pro typické střední období chovu 117 dní a 3,14 cyklů za rok.

Ve studii provedené v Belgii (Valonsko) však tento systém vykazoval emise amoniaku 2,7 krát vyšší
než systém s hlubokou podestýlkou s použitím slámy a navíc byly mnohem vyšší ve srovnání s kon-
venčním systémem kejdy s rošty, pravděpodobně kvůli rychlé degradaci močoviny na zašpiněném
povrchu kotce, navzdory separaci kapalných a pevných frakcí hnoje a skladování kapalné frakce
(asi pětina z celkového množství) v uzavřené nádrži. Kromě toho může každodenní manipulace
se shrnováním tuhého hnoje ovlivňovat emise NH3 provzdušněním. Ve stejné studii byly měřeny
nižší emise CH4, ale nebyl žádný rozdíl v emisích N2O ve srovnání s plně roštovým podlahovým
systémem s odstraňováním kejdy na konci cyklu [662].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro stávající provozy,
které jsou již vybaveny plnou betonovou podlahou, ale nemusí se vztahovat na provozy s přirozenou
ventilací umístěné v teplém podnebí.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Tento systém přináší výhodu snížené potřeby plochy, slámy, práce
a skladování hnoje v kombinaci se zlepšením welfare zvířat, protože umožňuje prasatům přirozené
chování, jako je rytí a žvýkání.

Příklad provozů Systém je používán v mnoha členských státech, zejména ve Velké Británii,
Belgii (Valonsko) a Rakousku.

Referenční literatura [375, 519, 535, 590, 624, 662]

4.7.5.10 Konvexní podlaha a oddělené kanály na kejdu a vodu (v případě částečně roštové
podlahy)

Popis Viz kapitola 4.7.1.6. Minimální dostupná plocha na plné podlaze je 0,30 m2/ks. Kanál
na kejdu má šířku nejméně 1,10 metru. Maximální emisní plocha v kanálu na kejdu je údajně mezi
0,18 m2/ap a 0,27 m2/ap. Pokud jsou do kanálu na kejdu umístěny dvě zkosené plastové stěny
může být emisní plocha dále snížena na 0,11 m2/ap. Uvádí se maximálně 37 % roštové podlahy
pro prasata na výkrm. Rošty nad kanálem na kejdu jsou kovové nebo betonové.

Systém lze kombinovat s proplachovacím systémem nebo se zkosenými stěnami v kejdovém
kanále.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.6. U prasat na výkrm je hlášeno
snížení emisí amoniaku o 40 % a v kombinaci se zkosenými stěnami v kejdovém kanálu se zvyšuje
na 60–65 % [508].

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.6.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Emise jsou uvedeny pro techniku kombi-
novanou s použitím zkosených stěn v kejdovém kanálu a jsou shrnuty v tabulce 4.114.

Tabulka 4.114: Emise ze systémů ustájení vybavených konvexní plnou podlahou a oddělenými kanály
na kejdu a vodu

Systém ustájení
NH3 CH4 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Zkosené stěny, kovové rošty, emisní plocha
0,18 m2/ap

1,01
(0,99–1,02) (1)

0,153 17,9 (1) [194]

Zkosené stěny, kovové rošty, emisní plocha
0,27 m2/ap

1,4 (2) 0,153 17,9 (1) [195]

Zkosené stěny, betonové rošty, emisní plo-
cha 0,18 m2/ap

1,2 NI NI [186]

(1) Naměřené hodnoty.
(2) Hodnoty odvozené z měření.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.6.

Ekonomika Dodatečné roční náklady v souvislosti s plně roštovým podlahovým systémem s hlu-
bokou jímkou uváděnou u nových chovů jsou 2 EUR/ap a nákladová efektivita je 2 EUR na snížení
o kg NH3-N a 2–3 EUR na kg snížení o kg NH3-N v kombinaci se zkosenými stěnami v kejdovém
kanále [508].

ZNizozemska jsou hlášeny dodatečné investiční náklady na realizaci roštových kotců s konvexní
podlahou a kejdovým kanálem se zkosenými stěnami v rozmezí 30 EUR/ap (betonové rošty) až
39 EUR/ap (kovové rošty) a roční dodatečné náklady mezi 3 EUR a 5 EUR/ap/rok. Srovnání se
provádí se systémem ustájení s částečně roštovou podlahou se 60 % plné podlahy, celková dostupná
plocha 0,8 m2/ap a s hnojným kanálem 0,8 m [194, 195, 589].

V Belgii (Vlámsko) se vykazují investiční náklady na zavedení této techniky (kejdová jímka
s kejdovými a vodními kanály se zkosenými bočními stěnami) v existujícím systému ustájení
s 880 ap (provozujícími plně roštovou podlahu s hlubokou jímkou) 344 EUR/ap pro částečně
roštovou podlahu nebo 168 EUR/ap pro plně roštové podlahy [273, 274]. U nově postavených
chovů jsou hlášené dodatečné náklady na provádění výše uvedené variace techniky v rozmezí
86–109 EUR/ap pro plně roštové podlahy [265].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.6.

Příklad provozů V Nizozemsku byl tento systém implementován do většiny nových budov a při
úpravách stávajících chovů.

Referenční literatura [42, 186, 194, 195, 265, 273, 274, 508, 589]
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4.7.5.11 Sběr hnoje ve vodě

Popis Viz kapitola 4.7.4.13.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.4.13.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.4.13.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Systém je ve Francii vyvíjen pro prasata
na výkrm [500].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.4.13.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.4.13.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.4.13.

Referenční literatura [500]

4.7.5.12 Chlazení kejdy

Popis Lze použít chlazené kejdové kanály nebo chladicí žebra na povrchu kejdy. Viz kapi-
tola 4.7.1.7 pro chlazené kejdové kanály a kapitola 4.7.1.8 pro chladicí žebra na povrchu kejdy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hodnoty emisí amoniaku dosažené chla-
zenými kejdovými kanály pro různé systémy ustájení a úrovně chladicího účinku jsou uvedeny
v tabulce 4.115.

Tabulka 4.115: Hodnoty emisí amoniaku dosahované chlazenými kejdovými kanály pro různé systémy
ustájení prasat na výkrm a úrovně chladicího účinku

Systém ustájení
Chladicí
účinek

Emise NH3

(W/m2) (kg/ap/rok)

Částečně roštová podlaha (25–49 % plné podlahy), časté odstraňování
podtlakovým systémem, bez podestýlky

10
1,16

Částečně roštová podlaha (50–75 % plné podlahy), časté odstraňování
podtlakovým systémem, bez podestýlky 1,52

Částečně roštová podlaha, kombinovaný systém kejdy a tuhého hnoje
s přidáváním slámy v oblasti plné podlahy, shrnovač hnoje 10–50 2,2–2,6

Zdroj: [160, 268]
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V Dánsku je v chovech pro prasata na výkrm s částečně roštovými podlahami a shrnovači v kejdo-
vých kanálech odhadovaná maximální redukce emisí amoniaku dosažená chlazenými kejdovými
kanály 40 % ve srovnání s konvenčním chovem s plně roštovou podlahou a 30 % ve srovnání
s částečně roštovou podlahou [499].

V závislosti na podlaze kotce a konstrukci systému mohou být pozorovány velké rozdíly ve spo-
třebě energie. Energetické požadavky na techniku chlazených kejdových kanálů u prasat na výkrm
se pohybují mezi 21 kWh a 63 kWh/ap/rok v závislosti na chladicím programu a chladicí ploše
částečně roštové podlahy (viz tabulka 4.116).

Tabulka 4.116: Spotřeba elektrické energie v chlazených kejdových kanálech v částečně roštových podlahách
pomocí použitého chladicího účinku

Konstrukce kotce
Chlazená plocha na místo pro zvíře 10W/m2 20W/m2 30W/m2

(m2) (kWh/ap/rok)

25–49 % plné podlahy 0,47 21 42 63
50–75 % plné podlahy 0,23 11 21 32
Zdroj: [197]

Z hospodářství pro prasata na výkrm ve Finsku, kde se používá technika chlazení kejdy, ale také
tam, kde se do kejdy přidávají aditiva, která mohou mít vliv na emise, se uvádí, že emise amoniaku
a zápachu jsou ve srovnání se systémem bez uplatněných opatření sníženy o přibližně 25 %. Úspora
paliva je uváděna v rozmezí 70–80 % v důsledku rekuperace tepla, přibližně 90 % energie použité
k ohřevu systému ustájení bylo získáno rekuperovaným teplem z chlazení kejdy. Roční spotřeba
paliva se uvádí jako ekvivalent 10 kWh/ap/rok, což zhruba odpovídá jednomu litru oleje na ap
ročně. Na druhou stranu jsou požadavky na elektřinu uváděny jako 60 kWh/ap/rok (do hodnoty je
zahrnut i účinek energeticky úsporných ventilátorů) [276].

V dánské studii, ve kterých byly do kejdových kanálů vloženy trubky pro chlazení a kejda byla
denně shrnována, nebylo pozorováno žádné snížení emisí zápachu [499].

Nizozemsko uvádí, že snížení emisí amoniaku dosažené chladicími žebry na povrchu kejdy se
pohybuje v rozmezí od 50 % do 60 % v částečně roštových podlahových systémech ve srovnání
s plně roštovými podlahovými systémy s hlubokou jímkou a související emisní faktory v rozmezí
od 1,2 kg NH3/ap/rok (200 % plochy chladicích žeber/plocha kejdy a částečně roštové podlahy
s kovovými rošty) na 1,4 kg NH3/ap/rok (170 % plochy chladicích žeber/plocha kejdy a částečně
roštové podlahy s kovovými rošty nebo 200 % s betonovými rošty) [640]. U chovů prasat na výkrm
s částečně roštovými podlahami a ochlazováním povrchu kejdy se uvádí snížení emisí amoniaku
o 45 % [508].

U chladicích žeber kejdy použitých u částečně roštové podlahy se dodatečná spotřeba energie
odhaduje na 10 kWh/ap/rok [589].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Ekonomika V Dánsku se uvádí, že technika chlazených kejdových kanálů má nižší náklady
na údržbu ve srovnání s chladícími žebry na povrchu kejdy.

Dánsko uvádí, že se dodatečné náklady na implementaci techniky chlazených kejdových kanálů
ve výkrmu prasat provozovaných v podtlakovém systému pohybují v rozmezí 0–6,8 EUR/ap/rok,
nebo od -0,4 do 1,7 EUR na jedno vyprodukované prase, což znamená, že dojde k přebytku, pokud
se veškeré teplo použije jinde ve výrobě.

Vliv na náklady na využití tepla pro různé úrovně chlazení kejdy (snížení teploty) apliko-
vaný na systém ustájení pro prasata na výkrm s 50–75% plnou podlahou je znázorněn na ob-
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rázku 4.64 [197]. Z obrázku je patrné, že chlazení kejdy je výhodné pro snížení emisí amoniaku
v případě, že systém převede více než 50–60 % rekuperované energie z kejdy na topnou energii pro
jiné účely.

Obrázek 4.64: Vliv na náklady na využití tepla pro různé úrovně chlazení kejdy

V hospodářství ve Finsku s 3 000 prasaty na výkrm se vykazované dodatečné investiční náklady
rovnají 100EUR/ap/rok včetně nákladů na energeticky úsporné ventilátory a tepelné čerpadlo [276].

Dodatečné investiční náklady na implementaci chladících žeber na povrchu kejdy se počítají
27 až 35 EUR/ap a dodatečné roční náklady na 5 až 6 EUR/ap (viz tabulka 4.78). Jsou hlášeny
dodatečné náklady ve výši 5 až 7 EUR/ap/rok u nových budov vybavených částečně roštovými
podlahami a chladícími žebry na povrchu kejdy a nákladovou efektivitou ve výši 4 až 6 EUR
na snížení o kg NH3-N [508].

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Příklad provozů Viz kapitola 4.7.1.7 a kapitola 4.7.1.8.

Referenční literatura [160, 197, 268, 276, 499, 508, 589, 640]

4.7.5.13 Celopodestýlkový systém (v případě plných betonových podlah)

Popis Prasata jsou chována v jednom velkém kotci nebo dvou menších na obou stranách budovy
s centrální uličkou pro krmení a kontrolu. Plná podlaha je pokryta organickou vrstvou obvykle slo-
ženou ze slámy nebo lignocelulózových materiálů (např. piliny). Organická vrstva absorbuje moč,
začleňuje tuhé výkaly a poskytuje zvířatům příležitost vyjádřit své přirozené chování. Pro chovy
s plnou betonovou podlahou se obvykle používají dva základní systémy: „hluboká podestýlka“
a „podestýlka“ (viz kapitola 2.3.1), v závislosti na množství materiálu podestýlky a na způsobu,
jakým je s ní nakládáno, jakož i na četnosti odstraňování hnoje.

Systémy s podestýlkou mohou být vylepšeny o venkovní výběhy. Tato konfigurace je povinná
v Německu v ekologickém zemědělství.

V systému s hlubokou podestýlkou se podestýlka zakládá každý týden a hnůj je odstraňován
čelními nakladači na konci období chovu nebo po více cyklech. V systému s podestýlkou se
zakládání a odstraňování podestýlky provádí jednou týdně ve vnitřním prostoru a dvakrát týdně
ve venkovním výběhu.
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Obecně je hlavním cílem této techniky udržovat podestýlku suchou a čistou. Množství pode-
stýlky také poskytuje ochranu před nízkými teplotami. Schematické znázornění systému ustájení
s plnou betonovou podlahou s podestýlkou je na obrázku 4.65.

Obrázek 4.65: Kotce s plnou betonovou slámou podestlanou podlahou a přirozenou ventilací

Chovy s podestýlkou nebo hlubokou podestýlkou pro prasata na výkrm jsou ve většině případů
s přirozenou ventilací. Výjimka je uvedena u systémů s hlubokou podestýlkou, kde se jako pode-
stýlka používá tenká vrstva pilin, v tomto případě se běžně používají uzavřené budovy s nucenou
ventilací [420].

U kotců s hlubokou podestýlkou může být oblast pro krmení umístěna na vyvýšené úrovni
vzhledem k místům s podestýlkou určených k vylučování.

V obou typech řízení podestýlky (hluboká podestýlka a podestýlka) se používají automatické
systémy krmení a napájení. Obecně je v jednom kotci umístěno 20–40 zvířat, prostor poskytnutý
zvířeti pro konfiguraci s hlubokou podestýlkou je 1,1 m2/ap a pro podestýlku s venkovním výběhem
1,5 m2/ap (0,5 m2 ve výběhu a 1 m2 v ustájení).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise zápachu jsou ve srovnání se systémy ustájení
na bázi kejdy sníženy, pokud je systém řízen podle nejlepších zemědělských postupů (např. přísun
dostatečného množství podestýlky).

Energetické požadavky jsou sníženy, protože sláma ve spojení s ustajovacími systémy s při-
rozenou ventilací umožňuje zvířatům samoregulaci jejich teploty s menší ventilací a zahříváním.
Produkce tuhého hnoje místo tekutého hnoje (kejdy) je považována za výhodu v důsledku obsahu
organických látek ve stelivu. Organické látky začleněné do polí zlepšují fyzikální vlastnosti půd,
snižují odtok a výluh živin do vodních zdrojů.

Podle některých autorů [289, 530] emise NH3 pocházející ze systémů s hlubokou podestýlkou
a z roštových podlah jsou totožné.

Mezisložkové vlivy Jsou hlášeny zvýšené emise prachu. Obecně se v případě špatného nakládání
s podestýlkou očekává, že emise amoniaku, zápachu a oxidu dusného budou vyšší než ze systémů
ustájení založených na kejdě. Proces kompostování, který může probíhat v podestýlce, je spojen
s vyššími emisemi NH3 a N2O (až 1,5–3krát vyšší ve srovnání se systémy na bázi kejdy) [261].

Emise metanu jsou považovány za nízké, pokud v podestýlce nepřevažují anaerobní podmínky.
Emise metanu se sníží, pokud se v systému s hlubokou podestýlkou používá podestýlka pouze
pro jeden cyklus [530]. Uvádí se také, že hluboká podestýlka s pilinami produkuje nižší emise
NH3 a CH4 než podestýlka ze slámy, ale vyšší emise N2O [530]. Požadavky na provoz systému

458 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

s podestýlkou se zvyšují, protože je nezbytné pravidelné přistýlání a čištění výběhu. Složitější
kontrolu hygienických rizik hlásí také Francie a Dánsko [530].

Obecně je ovlivněn růst zvířat. Průměrný denní příjem krmiva je snížen o 8 %, současně je
průměrný denní přírůstek snížen o 3 % a poměr konverze krmiva je snížen o 7 %. Nakonec je
kvalita jatečného těla ovlivněna jen mírně: tloušťka tukové a libové vrstvy bederního oka (pozice
G2 a M2) se zvětšuje o 1,3 mm, respektive o 2,8 mm [261]. Celkově však není rychlost růstu zvířat
významně ovlivněna a nejhorší užitkovost pozorovaná v hospodářstvích založených na podestýlce
je ve srovnání s hospodářstvím na bázi kejdy částečně připisována specifickému druhu produkce
(vyšší věk a hmotnost při porážce) [329]. Jiné studie nezjistili žádné významné rozdíly v užitkovosti
a kvalitě jatečných těl prasat chovaných na plně roštových podlahách v ustájení na bázi slámy [289].

Kvůli vyšším ztrátám dusíku během skladování a aplikace pevných hnojiv (odpařováním amo-
niaku a denitrifikací) dochází k větší ztrátě hodnoty hnojiva ve srovnání se systémem ustájení
na bázi kejdy, v důsledku toho se může zvýšit používání minerálních hnojiv.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Očekává se, že použití slámy umožní
prasatům regulovat vlastní teplotu v systémech, kde se nepoužívají izolované boxy, a proto se
pro vytápění nevyžadují žádné další energie. Systém v létě vyžaduje odklizené betonové plochy
na místech pro krmení, aby se prasata ochladila. Je-li k dispozici zakrytá lehací plocha, musí být
množství podestýlky upraveno podle teploty a kryt musí být při vysokých teplotách odstraněn.

Hodnoty týkající se emisí z chovu prasat na výkrm, které byly měřeny za různých podmínek
podestýlky a nakládání s podestýlkou jsou shrnuty v tabulce 4.117. Emise způsobené vnějším
výběhem nebyly odhadnuty [181].

Tabulka 4.117: Úrovně emisí z ustájení s celopodestýlkovým systémem pro chov prasat na výkrm

Typ podestýlky
NH3 CH4 N2O PM10 Zápach

Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

Hluboká podestýlka
se slámou, přirozená
ventilace

4,2(1)
(1,0–6,0)(2)

1,6–18,0(2) 0,6–3,7(2) 0,32(1) 3,9(3)(4) [193,
474]

Hluboká podestýlka
se slámou, nucená
ventilace, odstranění
podestýlky po třech
po sobě jdoucích cyk-
lech, přistýlání podle
čistoty(5)

4,58–5,12(2) 1,87–2,78(2) 0,01–
0,79(2)

NI NI [530]

Hluboká podestýlka
se slámou, odstranění
na konci cyklu

4,46
(4,24–4,67)

(6)(1)

NI NI NI NI [375]

Podestýlka se slá-
mou, odstranění po
týdnu

2,43(1)
(1,0–5,0)(2)

0,8–2,8(2) NI 0,32(4) 6,5(7)(4) [191,
474]

Hluboká podestýlka
s pilinami nebo měk-
kými dřevěnými čás-
ticemi, mechanická
ventilace, odstranění
na konci cyklu(8)

5,65–7,53(2) NI NI NI NI [531]
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

(1) Hodnoty odvozené z měření.
(2) Naměřené hodnoty.
(3) Hodnota vypočtená z emise 30 ouE/s/LU a průměrné hmotnosti pro prase na výkrm 65 kg .
(4) Hodnoty odvozené znaleckým posudkem na základě analogických závěrů.
(5) Výpočty byly provedeny z naměřených údajů hlášených v g/ks za den pro 120 dnů chovu a 3,14 cyklů
ročně.
(6) Hodnota vypočtená z naměřeného průměrného denního měření emisí 12,1± 0,6 g/ks/den pro NH3

a pro typické průměrné období chovu 117 dní a 3,14 cyklů za rok.
(7) Hodnota vypočtená z emise 50 ouE/s/LU pro průměrnou hmotnost prasat na výkrm 65 kg.
(8) Výpočty byly provedeny z naměřených údajů hlášených podle ap a za 3,14 cyklů ročně.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Množství slámy nebo jiného podestýlkového materiálu se pro různé kategorie zvířat liší. U hlu-
bokých podestýlek je množství použité slámy v Německu přibližně 1–1,2 kg/ap/den, nebo 275–
400 kg/ap/rok, zatímco britské hospodářství používají 250–300 kg/ap/rok [624]. V podestýlkách je
množství slámy v Německu v rozmezí 250–300 kg/ap/rok, zatímco britské hospodářství používají
125–150 kg/ap/rok (viz přehled poptávky po zdrojích v tabulce 4.118).

Shrnutí požadavků na zdroje v Německu pro dvě varianty techniky je uvedeno v tabulce 4.118.

Tabulka 4.118: Požadavky na zdroje spojené s hlubokou podestýlkou a podestýlkou použitou na systémy
ustájení ve výkrmu prasat (1)

Systém
ustájení

Elektřina Podestýlka Palivo Voda
Zdroj

(kWh/ap/rok) (kg/ap/rok) (kg/ap/rok) (l/ap/rok)

Hluboká podestýlka 8(2) 350
(275–400)

NI 120 (100–180) [193]

Podestýlka v kombi-
naci s venkovním vý-
během

3 (2,5–4) 275
(250–300)

0 115 (90–140) [191]

(1) Údaje se vztahují na otevřené, neizolované budovy s přirozenou ventilací s plnými betonovými
podlahami pro prasata na výkrm (28–118 kg).
(2) Rozpis energie (kWh/ap/rok): krmení: 1; odstraňování hnoje/čištění: 4,8; osvětlení: 2.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Francie uvádí, že v systémech s hlubokou podestýlkou, kde se používá silná vrstva podestýlky
z pilin (od 60 cm do 80 cm), je průměrný požadavek na piliny přibližně 60 kg/ks v případě, pokud
je odstraněna pouze povrchová vrstva a tudíž hlubší vrstva může být použita pro několik výkrmo-
vých období. U pilinové podestýlky se tloušťka podestýlky sníží na přibližně 20 cm a průměrný
požadavek bude 30 kg/ks. V případě použití slámy je průměrný požadavek 70 kg/ks pro systém
hluboké podestýlky a 45 kg/ks pro systém s přistýlanou podestýlkou [329].

Podestýlky z pilin by měly být vyměněny nejméně každé dva po sobě jdoucí cykly, aby se
snížily emise amoniaku [530]. Náhrada slámy se provádí jinými typy podestýlky s podobným
množstvím sušiny [531, 532].

Průměrné charakteristiky tuhého hnoje vyprodukovaného za použití slámy a pilin jako pode-
stýlky jsou uvedeny v tabulce 4.119 na základě experimentálních datových souborů shromážděných
ve Francii pro prasata na výkrm v hluboké podestýlce.
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Tabulka 4.119: Průměrné charakteristiky tuhého hnoje produkovaného systémy ustájení s hlubokými po-
destýlkami pro prasata na výkrm ve Francii

Jednotka Sláma Piliny

Typ podestýlky
Množství použité podestýlky (kg/ks) 62,2 ± 15,4 (mix)

54,4 ± 14,2 (suchá)
58,1 ± 21,8 (mix)
40,5 ± 11,7 (suchá)

Množství vyprodukovaného hnoje (kg/ks) 202 ± 52 (mix)
61 ± 14 (suchá)

141 ± 44 (mix)
53 ± 18 (suchá)

Složení hnoje
Sušina (%) 30,5 ± 8 37,5 ± 6,3
Celkový N (g/kg hnoje) 9,7 ± 1,9 7,7 ± 2,5
Amoniakální N (g/kg hnoje) 1,4 ± 0,7 1,2 ± 0,7
P (g/kg hnoje) 3,6 ± 1,5 4,2 ± 1,6
K (g/kg hnoje) 11,6 ± 3,9 11 ± 3,9
Zdroj: [329]

Technické úvahy týkající se použitelnosti U chovných hal s přirozenou ventilací nemusí být
tato technika použitelná pro budovy umístěné v oblastech s teplým podnebím. Systém lze použít
ve všech nových ustájeních. Pro stávající ustájení může být tato technika použitelná v budovách
s plnými betonovými podlahami. Detaily konstrukce se budou lišit. Omezením používání těchto
systémů může být v některých zeměpisných oblastech nedostatek materiálu na podestýlku.

Ekonomika Německo uvádí investiční náklady 400 EUR/ap pro systém hluboké podestýlky, což
odpovídá ročním investičním nákladům 40 EUR/ap/rok a 454 EUR/ap pro podestýlku s výběhem.

Ceny slámy a dostupnost podestýlky se v jednotlivých oblastech značně liší, což vede k různým
ekonomickým výsledkům. Příklady dodatečných nákladů ve srovnání s plně roštovým podlahovým
systémem s hlubokou jímkou, jak uvádí Španělsko, jsou uvedeny v tabulce 4.120.

Tabulka 4.120:Dodatečné náklady na zavedení systému ustájení se slámovou podestýlkou pro výkrm prasat
ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou

Typ podestýlky Typ budovy Dodatečné náklady
(1) (EUR/ap/rok)

Dodatečné náklady
(1) (EUR/t

vyprodukovaného
vepřového)

Podestýlka, výměna
podestýlky každý týden,
dvě funkční oblasti

Stávající chovy 36,51–42,07 124,2–143,1

Nové chovy 20,16–25,72 68,6–87,5

(1) Dodatečné náklady zahrnují náklady na vybudování skladu (60m2) hnoje dokud není aplikován
na pole.
Zdroj: [338, 379]

Ve Velké Británii byly změřeny dodatečné výrobní náklady v systému ustájení na bázi slámy
ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem přibližně ve výši 34 EUR za tunu vyproduko-
vaného vepřového masa (1 EUR = 0,88 GBP) v důsledku zvýšených nákladů na práci a požadavku
na podestýlku [289].
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VDánsku, i když je tento systém levnější než tradičně izolovaná budova pracující s kejdou, jiné
ekonomické faktory nezvýhodňují implementaci systémů s podestýlkou, jako například:

• dodatečné provozní náklady na nákup slámy;

• menší přírůstky;

• obtížnosti při kontrole některých nemocí;

• dodatečné požadavky na práci;

• snížené využití dusíku (nižší hodnota hnojiva, která bude mít za následek potřebu použít
1,1 kg dalšího dusíku z minerálních hnojiv k vyrovnání ztráty 1 kg dusíku z hnoje ve srovnání
s použitím kejdy).

Pokud jde o všechny tyto aspekty musí se v Dánsku připočítat dodatečné náklady ve výši
nejméně 10 EUR na vyprodukované prase [500].

Motivace pro implementaci Motivací je zlepšení welfare zvířat díky pohodlí poskytovanému
slámou a zvětšenému prostoru, který je pro zvíře k dispozici. Energetické požadavky jsou také
nižší v případě přirozené ventilace.

Příklad provozů Ve Francii přibližně 5 % výkrmných ap v roce 2008 používalo systémy s pode-
stýlkou. Kromě toho se zvyšuje používání systémů s hlubokou slámovou podestýlkou nebo tenkou
vrstvou pilin ve srovnání se systémy se slámovou podestýlkou a hlubokou podestýlkou z pilin [261].

Referenční literatura [39, 157, 181, 185, 191, 193, 261, 289, 291, 292, 329, 338, 375, 379, 420,
474, 500, 519, 530, 531, 532, 548, 624]

4.7.5.14 Vnější chodba s podestýlkou (v případě plných betonových podlah)

Popis Systém kombinuje vnitřní betonovou podlahu bez podestýlky a vnější uličku s podestýlkou.
Malé dveře umožňují prasatům vyjít ven, aby se vykáleli ve vnější uličce s betonovou podlahou
pokrytou slámou (0,3 kg slámy/ks/den), kterámámírný sklon (4%) a končí u kanálu se shrnovačem
hnoje (viz obrázek 2.23). Pohybem ve vnější uličce tlačí zvířata slámu s hnojem do postranního
kanálu. Veškerý hnůj spadne do kanálu a je shrnut na nižší úroveň a jednou denně je shrnut
na hnojný pás. Boční kanál je ohrazen, což umožňuje průchod výkalům.

Shrnovač odstraní výkaly (3–7 kg pevné látky na prase denně) na hromadu tuhého hnoje.
Výkaly jsou hrnuty kanálem, který má těsně před místem, kde jsou výkaly hrnuty směrem nahoru
k haldě hnoje, perforovanou oblast, což umožňuje odstranit většinu tekutiny. Samotná hromada
hnoje je také odvodňována a kapalina se shromažďuje (přibližně 0,5–2 l/ks/den) ve vhodné nádrži
pod úložištěm hnoje.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem je
dosaženo snížení emisí amoniaku o 20 % až 30 %.

Mezisložkové vlivy Spotřeba energie systému je asi 6 kWh, která pracuje 0,5 hodiny denně
v jednotce ustájení pro 450 prasat (2,43 kWh/ap/rok). Pokud se použije malé množství slámy,
může být problémem zápach [291].
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ventilace je přirozená a ovládaná ručně.
Je aplikováno automatické (fázové) krmení a napájení. Vytápění není nutné. Hlášený související
emisní faktor je 2,4 kg NH3/ap/rok.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systémy s vnější uličkou nejsou použitelné v chlad-
ném podnebí. Ve Francii se tento systém používá pro specifické programy proti trichinelóze s indi-
viduální kontrolou před odjezdem na porážku.

Použití podestýlky na plné podlaze uvnitř budovy se nedoporučuje pro italská těžká prasata,
protože jsou obvykle krmena tekutým krmivem a podestýlka se za velmi krátkou dobu stává
příliš vlhkou. Používání podestýlky pouze ve vnější uličce zabraňuje tomuto negativnímu účinku
a současně udržuje produkci tuhého hnoje. Tuhý hnůj je aplikován do půdy tam, kde má pozitivní
vliv na strukturu půdy.

Ekonomika Očekává se, že náklady na zavedení a provoz tohoto systému se nebudou výrazně
lišit od nákladů uvedených v kapitole 4.7.5.13.

Příklad provozů Jedno hospodářství v Itálii (Reggio E. - Farma Maccacani).

Referenční literatura [291, 292]

4.7.5.15 Klínové pásy na hnůj (v případě částečně roštových podlah)

Popis Hnojné pásy ve tvaru písmene V obíhají uvnitř hnojného kanálu v částečně roštových
kotcích pokrývajících celý povrch kanálu, takže na ně padají všechny výkaly a moč. Pásy jsou
vyrobeny z plastu, polypropylenu nebo polyethylenu a často jsou v provozu (alespoň dvakrát
denně), aby odděleně odstraňovaly moč a výkaly z budovy pro zvířata do uzavřeného skladu hnoje.

Hnojné pásy lze přizpůsobit kanálům v částečně roštových kotcích se šikmou plnou podlahou
(4,5–5°) v přední části kotce nebo s konvexní plnou podlahou se dvěma kanály na hnůj vpředu
a vzadu kotce. Systém ustájení je obecně navržen tak, aby poskytoval povrchovou plochu v kotci
v rozsahu 0,75–1 m2/ap, z čehož alespoň 0,30 m2/ap by měla být plná podlaha.

Na hospodářstvích využívajících tuto techniku jsoumožná až dvě patra v budově. Řádný provoz
je sledován frekvencí otáčení pásů na hnůj.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Systém umožňuje výrazné snížení emisí amoniaku a zá-
pachu v důsledku každodenního odděleného odstraňování moči a tuhého hnoje pomocí klínového
(ve tvaru V) pásu ve srovnání s běžným chovem.

Mezisložkové vlivy Systém vyžaduje mírně zvýšenou spotřebu energie pro použití pásů na hnůj.
Po každém výrobním turnusu je nutné pásy vyčistit. V případě potřeby je také hlášena smlouva

o údržbě pro úplnou kontrolu pásů a celého zařízení nejméně jednou ročně.
Pokud se zařízení rozbije, hnůj a moč se rychle hromadí, což ztěžuje a komplikuje obsluhu.

V tomto případě jsou nutná alternativní opatření pro chovaná prasata [624].
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Obrázek 4.66: Schématické zobrazení částí systémů ustájení vybavených klínovými pásy na hnůj

Údaje o vlivuna životní prostředí a provozní údaje Hlášené emise jsou uvedeny v tabulce 4.121.

Tabulka 4.121: Emise spojené s použitím klínového pásu v částečně roštových podlahových systémech

Dostupná plocha pro prase
NH3 CH4 N2O Zápach

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks)

0,8m2 z čehož je 0,3m2 plná podlaha 1,05
0,94 0,11 5,9

1m2 z čehož je 0,3m2 plná podlaha 1,20
Zdroj: [198, 200]

S touto technikou jsou emise amoniaku měřené v Nizozemsku o 58–70 % (v závislosti na ap)
nižší než u konvenčního systému ustájení s hlubokou jímkou pod roštovou podlahou, zatímco
emise zápachu jsou o 74 % nižší ve srovnání se standardním emisním faktorem používaným
v Nizozemsku pro výkrm prasat (23 oue/s/ks).
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná jak v chovech prasat
na výkrm, tak v chovech prasnic. Je však vhodná pouze pro nové budovy.

Ekonomika Celkové náklady na techniku (včetně investičních nákladů, nákladů na elektřinu
a plyn a nákladů na správu hnoje) byly vypočteny ve srovnání s konvenčním systémem ustájení.
Výsledky ukazují roční nákladovou výhodu rovnající se přibližně 8 EUR/ap pro chov s jedním
patrem a 10 EUR/ap pro chov se dvěma patry z následujících důvodů:

• VNizozemskumá oddělenámoč nižší náklady na správu než kejda. Předpokládá se průměrná
produkce kejdy 1,1 m3/ap/rok.

• Nižší investiční náklady hlášené pro systémve srovnání s konvenčním chovem jsou způsobeny
vyšším podílem oceli mezi materiály pro stavbu tohoto systému a jsou založeny na cenách
z počátku roku 2007. Pokud ceny oceli vzrostou o 25 %, je třeba vzít v úvahu dodatečnou
cenu 0,8 EUR/ap v chovu s jedním podlažím a 1,35 EUR/ap v chovu s dvěma patry.

• V chovu se dvěma patry jsou náklady na energii nižší, protože teplo ze spodního patra
částečně vyhřívá vrchní patro.

Podrobné investiční a roční náklady hlášené z Nizozemska ve srovnání s konvenčním systémem
pro prasata v předvýkrmu/výkrmu jsou uvedeny v tabulce 4.122, včetně případu budovy se dvěma
patry.
Tabulka 4.122: Investiční a provozní náklady na částečně roštové podlahové systémy s klínovými hnojnými
pásy ve srovnání s běžnými systémy v Nizozemsku

Částečně roštová
podlaha s klínovými

hnojnými pásy
(jedno podlaží)

Konvenční
ustájení

Částečně roštová
podlaha s klínovými

hnojnými pásy
(dvě podlaží)

Konvenční
ustájení

Kapacita (ap) 2 160 2 160 4 320 4 320
Investiční náklady,
včetně DPH (EUR/ap) 436 501 423 467

Roční investiční ná-
klady (1)(EUR/ap/rok) 50,26 55,91 48,02 52,19

Náklady na elektřinu
a plyn (EUR/průměrný
počet prasat)

6,9 6,9 3,5 6,9

Náklady na správu hnoje
(EUR/průměrný počet
prasat)

14,08 16,5 14,08 16,05

Celkové náklady 71,24 79,31 65,60 75,90
(1) Náklady zahrnují budovy plus zařízení.
Zdroj: [609]

Motivace pro implementaci Výhodou je přímé oddělení moči a tuhé části hnoje. Tento systém
byl navržen v Nizozemsku, kde je tlak na životní prostředí z chovu hospodářských zvířat považován
za nadměrný, a proto je tento systém považován za způsob, jak zlepšit udržitelnost chovu prasat.

Příklad provozů Tento systém se používá ve dvou nizozemských hospodářstvích.

Referenční literatura [198, 199, 200, 609, 624]
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4.8 Techniky pro snižování emisí do ovzduší z ustájení

4.8.1 Úvod

Emise do ovzduší pocházejí z podestýlky a hnoje, které se nacházejí uvnitř ustájení hospodářských
zvířat. Používají se techniky ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší a odstranění látek znečišťujících
ovzduší před jejich uvolněním z ustájení. Současně s tím se dosáhne zlepšení životního prostředí
zvířat a pracovních podmínek, protože je zejména odstraněno nadměrné teplo a prach.

Obecně lze očekávat, že všechna procesně integrovaná opatření ke snižování emisí prachu
přispívají k prevenci epizootických chorob a ke snižování emisí bioaerosolu [474].

Tyto techniky jsou představeny zvlášť od koncových technik, které upravují vzduch jako po-
slední krok před jeho uvolněním do životního prostředí (viz kapitola 4.9). Techniky uvedené v této
části nezahrnují techniky týkající se systémů ustájení nebo techniky, které dosahují snižování emisí
změnou vlastností hnoje, a mají tak vliv na celý řetězec managementu hnoje, např. okyselení kejdy.
Techniky uvedené v následujících kapitolách jsou většinou „sekundárními“ opatřeními, což jsou
další procesy, které nemění fungování základního procesu a obecně se vyznačují nízkou úrovní
složitosti.

4.8.2 Ionizace

Popis Záporná ionizace vzduchu se skládá ze dvou částí. Vysokonapěťová jednotka se používá
k převodu střídavého proudu napájecího systému na stejnosměrný proud. Aby byla zajištěna bez-
pečnost, používá se elektrické napětí −30 kV a elektrický proud menší než 2,0 mA. Jednotka je
připojena k systému vodičů (vybíjecí elektrody nebo iontové generátory) s jehlovými kolíky, které
jsou umístěny po délce budovy pod stropem. Vysoké napětí na vodičích vytváří elektrické pole mezi
vodiči, stropem a jakýmkoliv jiným uzemněným povrchem (např. uzemněnou sběrnou deskou).
Elektrony emitované z kolíků se pohybují přes pole směrem ke stropu, čímž dochází k negativnímu
nabíjení prachových částic, s nimiž se setkávají. Prachové částice posléze směřují k uzemněným
deskám, kde jsou vlivem elektrostatické síly zachytávány. Nanesený jemný prach se po každém
chovném cyklu odstraní běžným čištěním (viz obrázek 4.67 [377]).

Obrázek 4.67: Efekt přitažlivosti prachu způsobený ionizací na střeše budovy pro chov drůbeže

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je snížena koncentrace prachu v interiéru a emise
prachu.

Mezisložkové vlivy Knapájení vysokonapěťové jednotky je nutný zvýšený odběr energie. Je třeba
dbát na to, aby ionizátor neuvolňoval významné množství ozonu.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Během celého období chovu brojlerů jsou
emise jemného prachu sníženy o 36 % pro PM10 a 10 % pro frakce PM2,5 137]; s průměrnou
koncentrací 1,01 mg/m3 a 0,07 mg/m3 pro PM10 a PM2,5 [569]. Hlášené hodnoty emisí prachu
jsou 0,017 7–0,020 1 kg/ap/rok pro PM10 a 0,000 58–0,001 42 kg/ap/rok pro PM2,5 [137].

Minimální elektrický proud ze zdroje vysokého napětí je 1,3 mA. Na čtvereční metr zemní
plochy je umístěno nejméně 0,45 m vybíjecích elektrod. Minimální výška výbojových elektrod je
2,5 m nad podlahou. Minimální vzdálenost k uzemněným povrchům je 0,2 m. Střecha a vybavení
v chovné hale by měly být uzemněny, aby se zabránilo hromadění elektrostatického napětí. Emitory
nelze instalovat pod ventilátory nebo ventilační kanály.

Je třeba použít odpovídající bezpečnostní opatření. Před připojením ke zdroji energie musí
být instalace provedena na nejvyšší profesionální úrovni a zkontrolována odborníkem. K udržení
správné funkce je každý týden nutná kontrola.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika nemusí být z technických a/nebo eko-
nomických důvodů použitelná v chovech prasat nebo ve stávajících chov drůbeže.

Ekonomika Investiční náklady na pořízení potřebného vybavení (zdroj ionizujícího záření
a 200 m drátu s emitory) na ošetření plochy přibližně 450–600 m2 ve výkrmu prasat jsou hlášeny
přibližně ve výši 2 000 EUR. Odpovídající roční provozní náklady, včetně vyšší spotřeby energie,
byly vykázány přibližně 8 EUR/ap [154].

V případě nizozemského hospodářství pro výkrm 90 000 kusů brojlerových kuřat uvádějí
dodatečné investiční náklady 0,65 EUR/ap, zatímco roční provozní náklady jsou 0,01 EUR/ap.
Po amortizaci (7 let) dodatečných investičních nákladů se celkové roční dodatečné náklady vypo-
čítají přibližně 0,1 EUR/ap [503].

Motivace pro implementaci Pracovníci a zvířata si mohou užívat lepších podmínek kvůli nižší
koncentraci prachu. Snížení koncentrace prachu také omezuje šíření nemocí přenášených vzdu-
chem.

Příklad provozů Tato technika se používá ve dvou nizozemských hospodářstvích pro produkci
brojlerů, kde se provádějí zvláštní měření pro ověření účinného snížení emisí prachu.

Referenční literatura [173, 154, 377, 503, 569]

4.8.3 Vodní mlha

Popis Voda je rozprašována tryskami při vysokém tlaku tak, aby se vytvořily jemné kapičky,
které dopadají gravitací na podlahu a zvlhčují částice prachu podobné velikosti, které se stávají
dostatečně těžkými, aby padaly také. Současně je ochlazován vnitřní vzduch, protože kapičky vody
absorbují teplo a odpařují se. Frekvence vstřikování vody je řízena okolní teplotou nebo relativní
vlhkostí.

Při velikosti kapiček přibližně do 10 mikrometrů (dosažené při tlaku 70–100 bar) dochází
k velmi rychlému odpařování, takže stěny nebo zvířata nejsou navlhčeny. Provoz těchto systémů při
nízkém tlaku (7–17 bar) vyvolává mlžný efekt postřikem kapiček o velikosti přibližně 200 mikro-
metrů.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je dosaženo snížení emisí prachu. Snížení emisí zápa-
chu a amoniaku je možné omezením rozptylu prachových částic, ke kterém jsou navázány pachové
složky, a snížením vnitřní teploty. Pozitivní výsledky však nejsou vždy konzistentní [360].
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Mezisložkové vlivy Spotřeba vody a energie se zvyšuje. Zmlžení může mít významný dopad
na spotřebu energie, zejména na začátku období chovu drůbeže. Na konci chovného cyklu u systémů
s tuhým hnojem, kdy je výrazné vyplavování dusíku, můžou být v důsledku nadměrného mlžení
nebo velkých kapiček vyvolány vysoké emise amoniaku a zápachu [624]. Kromě toho je nutné
se vyhnout vlhké podestýlce/stelivu z důvodu nepříznivého dopadu na welfare zvířat, zejména
u drůbeže.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení znečištění vnitřního ovzduší
v chovech prasat na výkrm lze dosáhnout v rozmezí 22–30 % pro amoniak, 14–46 % pro prach
a 12–23 % pro zápach [261].

Spotřeba vody a energie závisí na klimatických podmínkách, kde se tato technika používá také
pro chlazení vnitřního prostředí chovu. Při testech prováděných ve Francii po dobu 3 let, byla
zjištěna průměrná spotřeba elektřiny 264 kWh a 17 m3 vody. Testy probíhaly každé letní období
(90 dnů) v chovech březích prasnic se 100 místy, kde byl použit kompresor o příkonu 1,1 kW
a postřik probíhal 18 hodin denně v cyklech o maximální délce 30 sekund.

Testy prováděné u prasat na výkrm po instalaci zmlžovacího systému ukázaly, že snížení
spotřeby vody zvířaty o asi 0,5 l/ks/den může kompenzovat spotřebu vody v zmlžovacím systému
(asi 70 l/ks) [361].

Systém vodní mlhy může během teplejších hodin dne snížit okolní teplotu o 4 °C až 7 °C,
zatímco tradiční chladicí systém umožňuje maximální snížení přibližně o 4 °C [358].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro nové i stávající chovy
určené pro produkci prasat i drůbeže. Použitelnost může být omezena pro systémy s hnojem na konci
chovného cyklu v důsledku vysokých emisí amoniaku.

V průběhu mlžení mohou zvířata pociťovat pokles teploty, proto je při používání této techniky
třeba věnovat pozornost citlivým fázím života zvířat a klimatickým podmínkám. V chladných
oblastech s vysokou hladinou vlhkosti je udržování vhodné úrovně relativní vlhkosti bez nadměrné
ventilace vyhřívaných chovů prasat výzvou, aby se předešlo riziku vyvolání respiračních problémů
u prasat [624].

Ekonomika Investiční náklady na vybavení ustájení prasat na výkrm jsou nízké a pohybují se
v rozmezí od 3,8 do 6 EUR/ks, zatímco náklady na prasnici dosahují 10 EUR. Tabulka 4.123
porovnává systém vodní mlhy s jinými technikami rozstřiku vody, které se používají pro chlazení
vnitřního prostředí.

468 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

Tabulka 4.123: Parametry a výkonnost mlžení v ustájení drůbeže ve srovnání s jinými technikami chlazení

Chladicí systém Použití Investice Tlak Výhody Nevýhody
(EUR/m2) (bar)

Vodní rozstřik
přiváděným
vzduchem

Nepoužívá se při
přirozené ventilaci.
Pouze pro teploty
pod 35 °C

1,5–2 3–5 Nízká cena
Nízký chladicí
efekt, vyšší spo-
třeba vody

Střednětlaké
mlžení

V případě přirozené
ventilace je nutné
vnitřní smíchání
vzduchu. Teplota
> 35 °C

2,5–3 20–70 Dobrý poměr
cena/účinnost

Nebezpečí zvlh-
čení steliva, střední
chladicí efekt

Vysokotlaké
mlžení 5–8 > 70

Vysoká účin-
nost a homoge-
nita chlazení

Citlivost na kvalitu
vody

Chladicí deska
Nepoužívá se při
přirozené ventilaci.
Teplota > 35 °C

5–8 < 3

Vysoká účin-
nost chlazení
za deskou,
nízká citlivost
na kvalitu vody

Citlivost na vývoj
patogenů

Zdroj: [354]

Odhadované náklady na použití systému mlžení na standardní chov brojlerů o rozloze 1 000 m2

jsou uvedeny v tabulce 4.124.

Tabulka 4.124: Odhad ročních provozních nákladů systému mlžení

Nákladový faktor Spotřeba zdrojů Náklady
(EUR)

Spotřeba vody 100m3 (0,76 EUR/m3) 76
Údržba 1 návštěva údržby 150

Výměna dílů 1 filtr za rok, olej pro okruh čerpadla, údržba trysek,
náhradní díly čerpadla každé 3 roky 150

Spotřeba elektrické energie 5 CV čerpadlo (0,05 EUR/kWh) 55
Poznámka: Údaje uváděné pro systém fungující 30 dní po dobu 10 hodin za den ve standardním
chovu brojlerů o rozloze 1 000 m2 ve Francii.
Zdroj: [354]

U amortizace nad 5 let by se celkové roční náklady (investice: 8 EUR/m2, roční investiční ná-
klady: 1,6 EUR/m2, roční provozní náklady: 0,43 EUR/m2, celkové roční náklady: 2,03 EUR/m2)
pohybovaly od 0,078 až 0,156 EUR/ap (hustota naskladnění od 13 do 16 ks/m2).

Motivace pro implementaci Snížení úmrtnosti, zejména u drůbeže, a zlepšení parametrů plod-
nosti u prasnic jsou nejvýznamnější zlepšení dosažitelná pro produktivitu zvířat. Průměrné zlepšení
plodnosti v horkých létech u březích prasnic a k připuštění je po instalaci zmlžovacího systému
uváděno 10 % [358].

V horkých létech je způsobena úmrtnost zvířat následkem přehřátí asi 12 % v chovu kuřat
a 6,5 % v chovu krůt. Snížení těchto ztrát o asi 90 % u brojlerů a 80 % u krůt lze dosáhnout
využitím systému vodní mlhy (pro teplotu 35 °C a vlhkost 40 %) [354].
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Příklad provozů Využití systému vodní mlhy bylo hlášeno v zeměpisných šířkách až do Finska.
Ve Finsku je systém vodní mlhy finančně podporován z důvodu zlepšení welfare zvířat [144].

Referenční literatura [144, 261, 354, 358, 360, 361, 368, 624]

4.8.3.1 Mlžení zachycujících a reaktivních činidel

Popis Používá se stejné zařízení jako pro systém vodníhomlžení. Specifické sloučeniny rozpustné
ve vodě jsou rozptýleny v mlze difúzními zařízeními pracujícími při vysokém tlaku. Molekulární
struktura těchto sloučenin jim umožňuje zachytit pachové molekuly (plynné nebo prachem přená-
šené), inaktivovat je a nakonec je přeměnit na jejich stabilní a nezapáchající formu. Disperze v mlze
také maximalizuje reaktivní povrch sloučenin ve styku s pachovými látkami, čímž je docílena eli-
minace a převod látky z plynné fáze do fáze kapalné, tímto způsobem je urychlena biodegradace
zapáchajících znečišťujících látek.

Složení rozprašovaných chemikálií může být patentováno. Tyto přípravky jsou vyráběny z účin-
ných látek rostlinného původu a z chemického hlediska jsou to deriváty karboxylových kyselin.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Může dojít ke snížení zápachu.

Mezisložkové vlivy Zvýšená spotřeba vody. Pro potřeby vypracování této práce nebyla poskytnuta
dokumentace dokazující neexistenci dopadů na životní prostředí nebo účinků použitých chemic-
kých sloučenin na zdraví zvířat nebo lidí. Chemické látky musí být obecně registrovány a vyráběny
v souladu s nařízením REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/1907 ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Od produ-
centů se požaduje potvrzení o neexistenci mezisložkových účinků na zdraví a životní prostředí.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Množství aplikované látky je přizpůsobené
podmínkám chovu, teplotě a vlhkosti. Aplikace v chovech prasat se může provádět například
zředěnými látkami na 1% koncentraci rozstřikem tryskami s kapacitou 4 l/h, při rozprašování po
dobu 14 sekund v 6 minutových intervalech. V případě drůbeže je příkladem ředění na 0,8%
koncentraci, s intervaly rozprašování 30 sekund každých 10 minut.

Uvádí se, že účinnost redukce vnitřní koncentrace amoniaku je 79 % ve výkrmu prasat a 90 %
v chovech brojlerů s konečnou koncentrací NH3 přibližně 2 ppm. Odborníci uvádí, že zápach
nebyl detekován ve vzdálenosti 200–300 m v okolí budov [279]. Účinnosti snížení koncentrace
skupiny látek, které byly sledované na základě jejich povahy a zápachu, dosažené při laboratorních
pokusech jsou uvedeny v tabulce 4.125. Kompletní olfaktometrická měření nebyla provedena.

Tabulka 4.125:Účinnost snižování zápachu mlžením reaktivních činidel dosažená v laboratorních pokusech

Sloučenina Vzorec Prahová hodnota
zápachu (mg/m3)

Účinnost
(%)

Typ zápachu

Amoniak NH3 20 91,4 Štiplavý, dráždivý
Sirovodík H2S 1 · 10−3–5 · 10−3 54,0 Zkažené vejce
Trimethylamin (CH3)3-N 0,5 · 10−3 89,2 Zkažená ryba
Butyraldehyd C3H7-COH 20 · 10−3–50 · 10−3 50,2 Jablko
Kyselina butylová C3H7-COOH 4 · 10−3–50 · 10−3 89,6 Žluklé maso

Zdroj: [279]
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou uvedena žádná
technická omezení.

Ekonomika Náklady na vyprodukované zvíře v závislosti na množství rozptýlené aktivní látky
potřebné na kus byly nahlášeny a jsou uvedeny v tabulce 4.126.

Tabulka 4.126: Odhady průměrných nákladů na mlžení patentovanými chemikáliemi snižujícími zápach
z živočišné produkce

Kategorie zvířat Spotřeba aktivní látky Průměrné
provozní
náklady

(EUR/ks/cyklus)

Počet
cyklů

Průměrné
provozní
náklady
(EUR/ks)

Prasata na výkrm 1 (0,25–1,5) g/den na ks 1,700 3,14 5,340
Brojleři 29,8 mg/den na brojlera

(25 kg na 30 000 broj-
lerů) v posledních 4 týd-
nech chovu

0,014 6,00 0,084

Krůty 66,2 mg/den na krůtu
(50 kg na 12 000 krůt) v po-
sledních 9 týdnech chovu

0,071 2,50 0,180

Kachny 29,8 mg/den na kachnu
(25 kg na 18 000 kachen)
v posledních 10 týdnech
chovu

0,024 8,60 0,210

Zdroj: [279]

Náklady na instalaci a provozní náklady jsou do značné míry stejné jako náklady na techniku
vodního mlžení popsané v kapitole 4.8.3.

Motivace pro implementaci Zlepšení pohodlí dýchání zvířete má za následek zlepšený poměr
konverze krmiva a rychlost růstu zvířete.

Příklad provozů Uvádí se, že tuto techniku využívá méně než 10 chovů odstávčat [384].

Referenční literatura [278, 279, 384, 360]

4.8.4 Rozstřikování oleje

Popis V chovech s podestýlkou je čistý rostlinný olej rozprašován na podestýlku tryskami umístě-
nými na potrubí. Poletující částice prachu jsou vázány na olejové kapky a zachytávány v podestýlce.
Na podestýlku je také nanášena tenká vrstva rostlinného oleje, čímž se zabraňuje uvolnění pra-
chu do vzduchu. V ustájení prasat je možné aplikovat rozprašování oleje jako směs vody a 3 %
rostlinného oleje.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dosaženou výhodou je snížení emisí jemného prachu.
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Mezisložkové vlivy Problémy týkající se kontaminace částicemi oleje jsou stále nevyřešené.
Zbytky oleje mohou způsobit kluzké podlahy nebo dokonce nebezpečí požáru. Musí být prokázána
bezpečnost zvířat a pracovníků a není znám střednědobý až dlouhodobý dopad na znečištění
stěn [500]. Rovněž je třeba se vyhnout vlhké nebo špinavé podestýlce/stelivu. Znečištěná podestýlka
může mít nepříznivý dopad na welfare zvířat, zejména drůbeže. Aplikace olejového filmu má
za následek mírné snížení kyprosti podestýlky [582]. K čištění zbytků oleje ze stěn a k čištění
samotného systému je třeba provést další práce.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V halách chovu brojlerů by mělo být méně
než 1 % olejových kapiček menších než 10 mikrometrů. Olej by měl být rozprášen rovnoměrně po
celé ploše haly. Do trysek je současně přiváděn olej a vzduch. Potrubí a trysky mohou být umístěny
uprostřed haly nebo podél bočních stěn (viz obrázek 4.68 [140]). Na 28 m2 užitné plochy by měla
být jedna tryska. Aplikovat by se mělo jednou denně minimálně 12 ml oleje na m2. V průběhu
postřiku by se obsluha měla zdržovat mimo halu. Životnost systému je kolem 10–15 let. Dodatečný
čas potřebný k čištění po ošetření je přibližně stejný jako čtvrtina času potřebného k čištění, když
není proveden postřik [582].

Obrázek 4.68: Schéma systému rozstřikování oleje

V Nizozemsku bylo dosaženo snížení prašnosti o 54 % u frakce PM10 a 75% u frakce PM2,5.
V Dánsku byl zkoumán účinek nízkotlakého rozstřikování olejem (směs vody a 3 % řepkového
oleje při tlaku 5 bar) na vdechnutelný prach v porodních boxech s částečně roštovými podlahami
(kde byly postřikovací trysky umístěny nad roštovou podlahou) a výkrmových halách s plně roš-
tovými podlahami. Při postřikovém množství 8 g oleje/den u kojících prasnic a 2–3 g oleje/den
u výkrmových prasat došlo ke snížení vdechnutelných prachových částic o 40 % u prasnic a o 50 %
u prasat na výkrm a snížení celkové emise prachu o 33 % u prasnic a o 40 % u prasat na výkrm.
Koncentrace prachu ve výkrmové jednotce byla ve všech dnech měření nižší než 3 g/1 [649].

V Německu se absorpce prachu rozprašováním směsi oleje a vody považuje za účinné technické
opatření ke snížení emisí prachu v chovech prasat a drůbeže [474].
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze snadno namontovat do nových i stávajících
chovů prasat a drůbeže. U drůbeže je tato technika použitelná pouze u ptáků starších více než 21 dnů.
Rozstřik oleje je vhodnější pro brojlery než pro nosnice, protože v budově pro chov brojlerů je
méně zařízení, u kterého by mohlo dojít ke kontaminaci. Systém je také vhodný pro krůty a kuřata
od plemenných brojlerů [138].

Ekonomika Dodatečné náklady v běžných chovech brojlerů a krůt byly odhadnuty vNizozemsku
a jsou uvedeny v tabulce 4.127.

Tabulka 4.127: Dodatečné náklady spojené s technikou rozstřikování olejem v ustájení drůbeže

Kategorie drůbeže Dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Roční do-
datečné
náklady
(EUR/ap)

Roční
provozní
náklady
(EUR/ap)

Celkové
roční

dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Celkové roční
dodatečné náklady
(EUR/vyprodukované

zvíře)

Brojleři, ustájení pro
90 000 ks

0,5 0,09 0,09 0,18 0,026

Krůty, ustájení pro
20 000 ks

2,2 0,39 0,93 1,32 0,460

Zdroj: [503]

Motivace pro implementaci Zavedením této techniky dochází k nižším koncentracím prachu
a jsou tak zlepšeny pracovní podmínky zaměstnanců. Použití olejového filmu snižuje vystavení
prašnosti zaměstnance o 75 % až 95 %, což je důležitá výhoda ve srovnání s použitím koncových
technik pro čištění odpadního vzduchu, jako jsou mokré pračky [582].

Příklad provozů Systém se využívá ve dvou hospodářstvích v Nizozemsku.

Referenční literatura [138, 140, 474, 500, 503, 582, 649]

4.8.5 Plovoucí balóny v kejdových kanálech

Popis Balóny napůl naplněné vodou vyrobené ze speciálního plastu (např. polyethylenu o vysoké
hustotě) s nelepivým povlakem plavou na povrchu kejdových kanálů pod roštovými podlahami, což
umožňuje snížení emisní plochy amoniaku. Osa balónu se mění ve chvíli kdy na ni padají výkaly.
Míč se nakloní tak, aby výkaly spadly do kejdy v kanále. Po oddělení kejdy balóny zůstávají
v jímce a pokračují v plavání. Průměr balónů je kolem 225 mm. Schematické znázornění principu
fungování techniky je znázorněno na obrázku 4.69.

Obrázek 4.69: Schematické znázornění principu fungování plovoucích balónů
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Dochází k výraznému snížení emisní plochy v kanálech
na kejdu. Většina povrchu kejdy je pokryta balóny a dochází tak ke snížení emisí.

Mezisložkové vlivy Na konci své životnosti musí být balóny zlikvidovány. V případě potřeby je
možné vyčistit balóny po každém chovném cyklu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Maximální potenciální snížení emisní
plochy je 70 % a je dosaženo pomocí 18 balónů na m2, což je maximální počet balónů, který se
vejde na 1 m2 povrchu kejdy. Hladina kejdy v jímce by neměla být udržována příliš vysoko, aby
byla umožněna volná pohyblivost balónů, které se potřebují naklonit, když na ně padají výkaly.
Obdobněmusí být při odstraňování kejdy ponechána dostatečná úroveň, aby balónmohl dále plavat.
Údržba plovoucích balónů je minimální (žádné skutečné náklady), přesto se doporučuje pravidelně
kontrolovat přilnavost kejdy. Balóny jsou v případě potřeby očištěny po každém chovném cyklu.
Při dodání by dodavatel měl poskytnout certifikát alespoň s počtem a typem instalovaných balónů.

Testy provedené v Nizozemsku připisují tomuto systému průměrné snížení emisí amoniaku
28 % ve srovnání se stejným systémem ustájení bez plovoucích balónů. Měřené emise amoni-
aku po použití této techniky v systémech chovu prasat na výkrm jsou uváděny jako ekvivalent
2,3 kg NH3/ap/rok. V případě kombinace plovoucích balónů s přídavkem 1 % kyseliny benzoové
se sníží emise amoniaku na 42 %. Pokyny UNECE o „Možnosti zmírnění amoniaku“ ukazují
na 25% účinnost snižování emisí u této techniky pro všechny kategorie prasat [508].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém je použitelný pro všechny typy chovu
prasat, ale využit a ověřen byl v současné době pouze v chovech prasat na výkrm. Systém je vhodný
do stávajících chovů prasat vybavených jímkami bez zkosených stěn (tj. použitelné pouze pro
jímky se svislými stěnami). Není nutná žádná specifická podlaha. Tato technika není kompatibilní
s proplachováním kanálů nebo jinými technikami, které odstraňují veškerou kejdu z jímky.

Ekonomika Investiční náklady závisí na ploše jímky a jsou v průměru kolem 31 EUR/ap (bez
daní) (přibližně 1 m2). Dodatečné náklady se uvádějí jako 2 EUR/ks/rok a nákladová efektivita této
techniky je 4 EUR na snížení o kg NH3-N [508].

Motivace pro implementaci Použití systému je velice jednoduché. Technika využívající plovoucí
balóny, tak jak je používána v Nizozemsku, může být použita v kombinaci s jinými technikami
snižující emise amoniaku, např. přidání kyseliny benzoové.

Příklad provozů V roce 2013 bylo v Nizozemsku přibližně 10 provozů chovajících přibližně
4 000 prasat na výkrm vybaveno plovoucími balóny.

Referenční literatura [213, 508, 583, 584]

4.8.6 Biologická aditiva do drůbeží podestýlky

Popis Biologická aditiva se používají ke zlepšení kvality podestýlky. Aditiva se skládají z kom-
plexu mikroorganismů obsahujících Lactobacillus a Bacillus, směsí bakterií a hub. Dochází
k úpravě procesu rozkladu organické hmoty a po přidání aditiv je zahájen proces rychlé humi-
fikace, který zlepšuje fyzikální vlastnosti a užitkovost podestýlky (sušší podestýlka s nízkými
emisemi).
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Do vzduchu se uvolňuje méně amoniaku; dochází ke
zlepšení kvality vnitřního prostředí [368]. Vybrané kmeny mikrobů (Bacillus subtilis) obsažené
v aditivu mají pozitivní vliv na vlastnosti steliva podle jejich definovaných metabolických kritérií.
Fyzikální stav podestýlky je zlepšen a v humifikované formě je vázáno více dusíku.

Mezisložkové vlivy Bylo pozorováno zvýšení průměrných emisí oxidu dusného, což odpovídá
suchému stelivu [647].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Aplikace aditiv do podestýlky se provádí
na začátku chovného cyklu a nejpozději do desátého dne života kuřat.

Byly provedeny experimentální testy na základě hmotnostních bilancí, které byly porovnány
s neošetřenou podestýlkou. Podestýlka ošetřená biologickými přídavky vždy vykazovala vyšší cel-
kový obsah dusíku, zatímco podíl amoniakálního dusíku nebyl zvýšen (stejný nebo nižší poměr
NH3-N/Ncelkový). To znamená, že dusík je v ošetřené podestýlce lépe vázán a uchován v orga-
nické formě. Poměr C : N, který odráží stupeň rozkladu organické hmoty, je 10–15:1, ve srovnání
s úrovní 20–40:1 pozorovanou u neošetřeného steliva. Experimentální údaje týkající se charakte-
ristik ošetřeného a neošetřeného steliva jsou uvedeny v tabulce 4.128 [502].

Tabulka 4.128: Složení ošetřeného a neošetřeného krůtího hnoje

Parametr
Typ podestýlky

Sláma Hobliny
Neošetřená Ošetřená Neošetřená Ošetřená

Organická hmota (%DM) 40–50 60–72 50–60 60–75
Celkový N (% DM) 2–2,5 5–6 2–3 3,5–4,5
NH3 (% DM) 0,5–0,8 0,5–0,8 0,6–0,8 0,1–0,3
Poměr C : N 20–40 8–15 20–40 2–10
Poznámka: DM = sušina.
Zdroj: [279]

Snížení emisí amoniaku v důsledku ošetření steliva je uváděno v průměru od 8,5 % do 36 % [501,
647]. Konkurence přidaných bakterií se škodlivými mikroorganismy ve stelivu umožňuje drastické
snížení populace mikroorganismů, jako jsou enterobakterie a koliformní formy, s následným sní-
žením rizika kontaminace drůbeže [502]. Byla zaznamenána snížená úmrtnost zvířat asi o 27 %
(ze 4,3 % na 3,1 %) [501].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Aditiva se využívají zejména v chovech brojlerů a krůt
a aplikovány jsou za pomoci rozmetání nebo rozmělnění do podestýlky.

Motivace pro implementaci Podestýlka je obohacena o dusík, který lze následně efektivně využít
při aplikaci na poli. Dochází ke snížení úhynu a pododermatitidy u drůbeže zejména u dlouhých
chovných cyklů [501, 647]. Nicméně pro používání přídavků není přijat žádný regulační rámec
tak, aby byla zajištěna odpovídající účinnost.

Příklad provozů Využití této techniky v chovech drůbeže ve Francii je na vzestupu; jedno
francouzské hospodářství tuto techniku využívá již od roku 1996.

Referenční literatura [368, 501, 502, 647]
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4.9 Koncová opatření pro snížení emisí do ovzduší z ustájení zvířat

4.9.1 Úvod

Čištění odpadního vzduchu z chovu zvířat je metoda, která v poslední době nabyla na důležitosti,
protože intenzivní zemědělství musí splňovat přísnější předpisy a emisní limity. Biofiltry, biolo-
gické zkrápěné filtry, kyselinové pračky a vícestupňové systémy čištění vzduchu se používají jako
koncová opatření pro odstranění určitých znečišťujících látek, jako je amoniak, zápach a prach,
z odpadního vzduchu z ustájení zvířat. Účinná redukce prachu také snižuje emise bioaerosolů.
Systém čištění vzduchu pracuje na základě různých fyzikálních, biologických a/nebo chemických
principů odstraňování. Liší se také použitelností a výkonem odstraňování. Obecné principy fun-
gování dvou hlavních kategorií systémů čištění vzduchu (mokré pračky a biofiltry) jsou stručně
popsány v kapitole 2.4.

Různé používané systémy čištění vzduchu a jejich kombinace jsou uvedeny v tabulce 4.129,
spolu s uvedením jejich použitelnosti na různé kategorie zvířat a jejich výkony při odstraňování.

Tabulka 4.129: Typy systémů čištění odpadního vzduchu v ustájení zvířat, jejich použitelnost a výkon při
odstraňování

Typ systému
čištění
vzduchu

Použitelnost Výkon odstraňování
Kategorie
zvířat

Způsob
odstraňování

Zápach NH3 Prach

Biofiltr Prasata Tekutý hnůj ++ NS +
Biologický zkrápěný
filtr

Prasata Tuhý a tekutý
hnůj

+ + +

Kyselinová pračka Prasata,
úložiště

suchého hnoje

Tuhý a tekutý
hnůj

NS ++ +

Vícestupňové systémy čištění vzduchu
Dvoustupňové
Vodní pračka + kyse-
linová pračka

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

0/+ ++ ++

Vodní pračka + bio-
filtr

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

++ 0/+ ++

Kyselinová pračka +
biofiltr

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

++ ++ ++

Kyselinová pračka +
biologický zkrápěný
filtr

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

+ ++ ++

Třístupňové
Vodní pračka + vodní
pračka + kyselinová
pračka

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

++ + +++

Vodní pračka + kyse-
linová pračka + bio-
filtr

Všechny
kategorie zvířat

Tekutý a tuhý
hnůj

+++ +++ +++

Poznámka: NS = nevhodné; 0 = podmíněně vhodné; + = vhodné; ++ = dobré; +++ = velmi dobré
Zdroj: [424]
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V některých členských státech je vyžadována mokrá pračka vzduchu, aby byly dodrženy přijatelné
úrovně emisí amoniaku, PM10 a zápachu, zejména v hustě obydlených oblastech, v regionech
charakterizovaných vysokou hustotou zvířat nebo v ohrožených přírodních chráněných oblastech
(např. lokality Natura 2000). Jsou však stále považovány za nákladná zařízení. S každým typem
systému čištění vzduchu jsou obvykle spojeny specifické účinnosti snižování emisí.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Maximální průměrná účinnost odstraňování amoniaku,
kterou lze dosáhnout u různých systémů, se pohybuje od 70 % do více než 90 %. V Německu je
požadovanáminimální účinnost odstraňování systémů čištění vzduchu pro amoniak a celkový prach
70 %. Oddělení amoniaku se hodnotí pomocí dusíkové bilance pokrývající celý výrobní systém.
Účinnost odstraňování prachu od 80 % do více než 95 % se uvádí jako dosažitelná [514].

Odstraňování zápachu je v průměru 30%ukyselinových praček a 45%ubiologicky zkrápěných
filtrů, i když u jednotlivých měření jsou uvedena široká rozmezí, protože účinnost redukce zápachu
je vysoce závislá na koncentraci surového plynu. Minimální požadavek na snížení zápachu v sys-
témech čištění vzduchu používaných v Německu je definován jako koncentrace zápachu v čistém
plynu nepřesahující 300 ouE/m3 a v čistém plynu nejsou patrné žádné typické zápachy z procesu
(např. zápach z ustájení zvířat) [514]. Intenzita zápachu je logaritmickou funkcí jeho koncentrace.
Proto by 90% odstranění mohlo snížit intenzitu zápachu přibližně pouze o polovinu [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V Německu, Nizozemsku a Dánsku jsou
systémy čištění vzduchu oficiálně testovány a faktory snižování účinnosti jsou certifikovány pro
odstranění amoniaku, zápachu a prachu před zavedením do hospodářství. Za účelem harmonizace
zkušebních postupů a usnadnění přijímání výsledků v různých zemích vyvinula společná iniciativa
stran z výše uvedených členských států standardizovaný protokol pro testování a ověřování různých
systémů čištění vzduchu: „Zkušební protokol pro technologie čištění vzduchu“ [424]. Použitím
zkušebního protokolu je tedy možné vybavit ustájení koncovým opatřením, které zajišťuje určitou
úroveň emisí amoniaku, zápachu a/nebo prachu. Posouzení účinnosti systémů čištění vzduchu
v ustájení zvířat je popsáno v kapitole 4.18.6.

Maximální kapacita pračky vzduchu, pokud jde o průtok vzduchu, je navržena v souladu
s maximálním požadovaným průtokem vzduchu (teplejší období) pro zvířata umístěná v budově,
v kotci nebo úseku spojeného s jednotkou. Průtok vzduchu se však v průběhu roku značně liší,
záleží zejména na venkovní teplotě, a proto míra ventilace je na své maximální kapacitě v průběhu
roku jen po omezenou dobu. Jako příklad lze uvést Německo s průměrným ročním průtokem
vzduchu kolem 50 % maximální kapacity. V severoevropských pobřežních podnebích se po dobu
asi poloviny roku provádí ventilace v chovech prasat asi na 25 % kapacity. To znamená, že pokud
je systém čištění vzduchu schopen vyčistit prvních 25 % maximální mírou ventilace, pak se 100 %
odpadního vzduchu čistí po dobu asi 50 % času během roku.

Příklad uvedený na obrázku 4.70 [626] odráží strategii částečného čištění odpadního vzduchu
při nižší než maximální ventilační kapacitě pro dvě různé mezní koncentrace emisí amoniaku
v ošetřeném vzduchu. Podle předložených údajů umožňuje systém čištění vzduchu s čistící ka-
pacitou 50 % maximální ventilační kapacity stále asi 70–80% odstraňování amoniaku, přičemž
20–30 % celkových emisí amoniaku je odváděno nezpracovaných. Tato strategie snižuje investiční
a provozní náklady, ale jen stěží ovlivňuje průměrnou úroveň emisí amoniaku [13, 55]. Nemusí
však být účinná při potlačování nepříjemného zápachu [624].
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Obrázek 4.70: Účinnost odstraňování amoniaku v závislosti na poměru upravovaného vzduchu systémem
čištění vzduchu

Nejvyšší účinnost odstraňování zápachu systémy čištění vzduchu je dosaženo úpravou koncepce
a provozní strategií. Dalším přístupem je použití vícestupňových čistících systémů, kde cílem
každého stupně je odstranit jeden typ směsi.

Vzduch, který je upravován v mokrých pračkách vzduchu, obvykle opouští systémy s vysokou
úrovní vlhkosti, přes 95 %. Aby se zabránilo vypouštění aerosolu, mohou být v místě, kde čistý
vzduch opouští systém, instalovány odlučovače kapek [121]. Vytváření aerosolů z těchto systémů
čištění vzduchu vyvolává obavy z možné přítomnosti Legionelly.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Zásadním omezením pro implementaci systému čiš-
tění vzduchu je centralizace odsávání vzduchu; ve stávajících budovách ventilační konfigurace
neumožňuje vždy centrální vedení odsávaného vzduchu. Kromě toho systémy čištění vzduchu
významně zvyšují průtokový odpor systému nucené ventilace. Proto musí být ventilační systém
plánován a navržen efektivně, což je relativně snadné v nově plánovaných chovech, protože tyto
požadavky (tj. nasměrování vzduchu do jediného bodu, dostatečně výkonné ventilátory) lze snadno
zohlednit za rozumnou cenu [51].

Dodatečná montáž do stávajících chovů bude ve většině případů obtížná a nákladná, protože
ventilační systém je zřídka dostačující pro podporu pračky vzduchu, protože může být přítomno
více výstupů vzduchu a toky nemusí být směrovány do jediného výstupního bodu, kde by vzduch
mohl pronikat do pračky. Navíc konstrukce a kapacita instalovaných ventilátorů nemusí splňovat
zvýšenou kapacitu potřebnou k překonání dalšího odporu proudění, který je nevyhnutelně zaveden
přítomností pračky vzduchu. Nejenže jsou náklady na instalaci systémů čištění vzduchu ve stáva-
jících chovech obvykle výrazně vyšší než náklady na zavedení stejných technik v nových chovech,
ale také se očekává, že provozní náklady budou vyšší (ve srovnání s novým chovem) kvůli obtížné
optimalizaci stávajícího ventilačního systému. Systémy čištění vzduchu nelze použít u stávajících
chovů s přirozenou ventilací.

Ve stávajících chovech prasat lze k čištění odpadního vzduchu z každého kotce nebo prostoru
použít také samostatný systém čištění vzduchu; tímto způsobem lze překonat omezení směrování
odvádění vzduchu v celé budově [261].

Ekonomika Investiční a provozní náklady systémů čištění vzduchu pro provozy hospodářských
zvířat jsou obecně vysoké, což omezuje rozšířené zavádění systému v celé EU. Fixní náklady souvisí
s velikostí systému čištění vzduchu. Náklady na využití energie jsou značné, na provozování vodních
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čerpadel a na překonání zvýšeného odporu vůči mechanické ventilaci v důsledku přítomnosti filtrů.
Maximální ventilační kapacita má velký význam pro náklady na čištění vzduchu, protože velikost
pračky vzduchu je proporcionální; doporučení pro maximální ventilační kapacitu v celé Evropě
nejsou stejná.

Příklad provozů Příklad lokálně rozšířeného použití technik čištění vzduchu lze nalézt v Ně-
mecku pouze ve třech okresech, Cloppenburg, Vechta a Emsland v Dolním Sasku, kde 370 až 400
chovů prasat (přibližně 17 % všech chovů prasat) instalovalo techniku čištění vzduchu (od roku
2010). Dva ze tří nově postavených chovů jsou vybaveny systémy na čištění vzduchu, z nichž 75 %
jsou biologické pračky a vícestupňová zařízení a 25 % jsou biofiltry [504].

V následujících kapitolách jsou uvedeny dvě hlavní kategorie technik čištění vzduchu (mokré
pračky vzduchu a biofiltry) používané samostatně nebo v kombinaci v rámci odvětví pro intenzivní
chov drůbeže nebo prasat.

Referenční literatura [13, 51, 55, 121, 261, 424, 504, 514, 624, 626]

4.9.2 Vodní pračka

Popis Odpadní vzduch z chovu je vháněn přes výplň filtračního média příčným tokem. Voda je
neustále rozstřikována na výplňový materiál. Prach je nasáván vodou a usazuje se v nádrži na vodu,
která je po naplnění vyprázdněna. Není třeba oplachovat vodou. Voda a vzduch mohou také proudit
stejným směrem. Tato technika se používá také v kombinaci s jinými systémy na čištění vzduchu
ve vícestupňových pračkách (viz kapitola 4.9.6.2).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Redukce prachu z odpadního vzduchu je přínosem pro
životní prostředí.

Mezisložkové vlivy Shromážděný prach musí být zlikvidován. Zvyšují se nároky na vodu a spo-
třebu energie při provozu čerpadel. V důsledku relativně nízkého poklesu tlaku ve filtru je dodatečná
energie pro ventilaci zanedbatelná.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pro povrchové zatížení filtru 4 300 m3/m2

za hodinu a tloušťku náplně kontaktního lože 0,6 m se vypočte 30% redukce jemného prachu
(PM10) v chovu kuřat. Hlášený průměrný průtok v průběhu roku v procentech maximálního
průtoku odpovídá 30 % [124].

Výplňový materiál by měl být každý týden kontrolován z hlediska zanesení prachem, stejně
jako množství cirkulující vody, která má být na sloupec rozprášena. Plněný materiál by se měl čistit
jednou ročně.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Ve stávajících zařízeních je systém použitelný pouze
tam, kde je použit centralizovaný ventilační systém. Pokud má ventilační systém více ventilátorů
nebo více výstupních míst, je implementace stěží proveditelná.

Ekonomika Dodatečné náklady spojené s implementací vodních praček odhadované v Nizozem-
sku na ustájení drůbeže jsou uvedeny v tabulce 4.130.
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Tabulka 4.130: Další náklady spojené s vodními pračkami v chovech drůbeže

Kategorie
drůbeže

Kapacita
v chovu
(ap)

Dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Roční do-
datečné
náklady
(EUR/ap)

Roční
provozní
náklady
(EUR/ap)

Celkové
roční do-
datečné
náklady
(EUR/ap)

Celkové roční
dodatečné náklady
(EUR/vyprodukovaná

drůbež)

Kuřice 50 000 2,32 0,32 0,33 0,66 0,25
Nosnice (vo-
liéry)

40 000 2,97 0,41 0,45 0,86 0,98

Brojleři pra-
rodiče

33 000 3,34 0,47 0,48 0,94 0,46

Plemenní
brojleři

19 000 6,26 0,87 0,92 1,79 1,75

Brojleři 90 000 3,26 0,46 0,46 0,92 0,134
Krůty 20 000 22,36 3,15 3,19 6,34 2,19
Kachny 40 000 4,84 0,68 0,70 1,38 0,21

Zdroj: [503]

Motivace pro implementaci V Nizozemsku umožňuje začlenění systému do nových nebo stá-
vajících hospodářství udělit povolení k životnímu prostředí v situacích, kdy by to podle místních
právních předpisů jinak nebylo možné z důvodu překročení maximálních přípustných hodnot pro
koncentrace jemného prachu.

Příklad provozů Tento systém se v Nizozemsku používá od roku 2009, kdy tuto techniku začalo
používat několik hospodářství.

Referenční literatura [124, 503]

4.9.3 Biologická pračka (nebo biologický zkrápěný filtr)

Popis Jedná se o zhuštěný věžový zkrápěný filtr s inertním výplňovým materiálem, který je
normálně udržován nepřetržitě mokrý. Odstraňování znečišťujících látek se dosahuje absorpcí
kontaminantů v kapalině a rozpademmikroorganismů na filtru. Jako synonyma se používají termíny
biologická pračka a (bio) zkrápěný filtr.

Znečištěný odpadní vzduch je veden vzhůru (protiproud ve vertikálních biologických pračkách)
nebo vodorovně (příčný proud ve vodorovných biologických pračkách) přes filtrační prvky, které
jsou kontinuálně zkrápěny vodou. V důsledku intenzivního kontaktu vzduchu a vodou se prach,
amoniak a zápach obsažený v kontaminovaném vzduchu absorbuje kapalnou fází a následně je
degradován mikroorganismy, které se usazují na filtračních prvcích jako biofilm. Odtok se shro-
mažďuje v zásobní nádrži a poté se vrací zpět do horní části pračky. Tímto způsobem biomasa
v systému roste částečně jako film na výplňovém materiálu filtru a je částečně rozpuštěna ve vodě,
která je recirkulována [13].

Amoniak degraduje bakteriální přeměnou na dusitany a dusičnany (nitrifikace), zatímco pa-
chové sloučeniny jsou bakteriemi oxidovány na CO2, H2O a vedlejší produkty; prach se rozpustí
ve vodě. Cirkulace vody udržuje biologickou vrstvu vlhkou a poskytuje živiny mikroorganismům;
nahromaděné dusitany a zejména dusičnany (které mohou být pro mikroorganismy toxické) jsou
vypouštěny s čistící vodou, takže pH zůstává pro mikroorganismy v příznivém rozmezí (mezi 6,5
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a 7,5). Dvěma protiběžnými procesy je určeno pH: oxidace NH3 snižuje hodnotu pH v čistící
vodě, zatímco vstup NH3 způsobuje zvyšování hodnoty pH. Z tohoto důvodu se regulátor pH často
doporučuje se systémem měření kyselosti, aby se hodnota pH udržela v cílovém rozmezí, a to
i za nepříznivých provozních podmínek (jako je spuštění, nadměrný přívod amoniaku a teploty
< 12 °C) [514].

Biologickou pračku může předcházet jednodušší filtrační stupeň ke snížení prachu a zápachu
jako první krok, který se často provádí pomocí „vodní clony“, kde se proud vody a vzduchu
pohybuje ve stejném směru. Odlučovač kapek může být využit před výstupem čistého vzduchu.
Typický pracovní postup biologických praček je znázorněn na obrázku 4.71.

Obrázek 4.71: Schéma biologické pračky

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku, zápachu a prachu jsou současně
sníženy. Redukce zápachu je účinná jak pro neutrální sloučeniny, tak pro pachové látky vázané
na částice prachu.

Mezisložkové vlivy Pro provoz oběhových čerpadel pro cirkulaci vody a překonání zvýšeného
průtokového odporu pro ventilaci je nutné zvýšené využití energie. Navíc se zvyšuje spotřeba
vody, stejně jako požadavek na vypouštění odpadních vod. Může dojít k výtoku vody až 10krát
vyššímu než u chemické pračky. Pokud podmínky v ložném médiu nejsou řádně kontrolovány,
mohou přechodné aerobní/anaerobní zóny ohrozit tvorbu emisí N2O.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Bylo hlášeno snížení emisí amoniaku mezi
70% a 90%. Účinnosti odstraňování vyšší než 90% byly naměřeny pouze při vysokých rychlostech
odlučování nebo při rychlosti odlučování regulované pH a vodivosti [51, 121, 129, 127, 135].

Snížení zápachu silně závisí na koncentraci surového plynu; průměrná dosažitelná účinnost
odstraňování zápachu se pohybuje mezi 45 % a 76 %. Minimální požadavek na snížení zápachu
v systémech čištění vzduchu používaných v Německu je definován jako koncentrace zápachu
v čistém plynu nepřesahující 300 ouE/m3 a v čistém plynu nejsou patrné žádné typické zápachy
z procesu (např. zápach z chovu zvířat) [514]. Obvykle lze dosáhnout alespoň 70% odstranění
celkového prachu, zatímco se uvádí, že redukce frakce PM10 dosahuje alespoň 70 % a může být
až 95 %, zejména s použitím odprašovacího filtračního stupně.
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Shrnutí snížení emisí dosaženého použitím biologické pračky v produkci prasat je uvedeno
v tabulce 4.131, dle různých členských států

Tabulka 4.131: Snížení emisí dosažené aplikací biologické pračky v produkci prasat

Dosažené snížení emisí (%)
Amoniak Zápach Celkový prach PM10 Zdroj

92 (1) 76 (1) 70 (2)–90 (2) NI [665]
90 (70–95) 70 (50–90) (3) 70–96 80 [121]

70 45 NI 60 [135]
(1) Úroveň je dosažena za dvěma filtry.
(2) Úroveň je dosažena za třemi filtry v létě.
(1) Minimální požadavek v Německu na koncentraci zápachu v čistém plynu
je < 300 ouE/m3, což je srovnatelné s účinností snížení asi 70 %.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace

Specifické úrovně emisí dosažené použitím biologické pračky jsou uvedeny v tabulce 4.132, jak
uvádí Dánsko a Nizozemsko.

Tabulka 4.132: Hlášené úrovně emisí dosažené použitím biologické pračky

Systém
Účinnost

snížení NH3

(%)
Kategorie zvířat

Amoniak PM10 Zdroj
(kg/ap/rok) (g/ap/rok)

Biologická
pračka s částeč-
ným čištěním
vzduchu

50–85 Prasata na výkrm 0,44 (100 %
vzduchu vyčištěno)
0,56 (60 % vzduchu

vyčištěno)
0,88 (20 % vzduchu

vyčištěno)

NI [53]

Biologická
pračka
s kapkovým
odlučovačem
(3)

70

Odstávčata 0,18–0,23 (1) NI

[135]
Kojící prasnice 2,5 NI

Prasnice k připuštění
a březí

1,3 NI

Prasata na výkrm 0,8–1,1 (1) NI

Biologická
pračka (3)

70-95 Prasata na výkrm 0,12–0,75 (2) NI [121]
70 Nosnice 0,095 21–33 [640,

644]70 Brojleři 0,024 5–9

(1) Vyšší hodnota při větším ap.
(2) Hodnoty se počítají ze standardních emisí ze systému ustájení 2,9 kg/ap/rok.
(3) Údaje o emisích amoniaku jsou založeny na zavedení systému čištění vzduchu v referenčním
systému chovu v Nizozemsku.
Poznámka: NI – nebyly poskytnuty žádné informace

K provozu čerpadel pro cirkulaci vody je nutná energie. Kromě toho, aby se zajistila požadovaná
rychlost vzduchu, zejména v létě, mohou být kvůli zvýšenému odporu průtoku nutné ventilátory
s vyšší kapacitou a vyšším měrným výkonem. Průtoky vzduchu související s těmito systémy jsou
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obvykle od 10 000 m3/h do 100 000 m3/h; objemy do 255 000 m3/h se vztahují pro hospodářství
s kapacitou 3 000 prasat.

Spotřeba elektřiny je spojena s moduly 1 000 m3/h instalovaného výkonu pračky (asi 11,8 ap
pokrytých průtokem 85 m3/h/ap). Ročně je spotřeba elektřiny kolem 12,7–15,3 kWh/ap podle
požadavků systému (čerpadla, ovládání atd.) A 11–20 kWh/ap za účelem kompenzace dodatečného
poklesu tlaku potřebného pro provoz ventilačního systému (až 150 Pa pro zkrápěné lože) [121].
Ve Francii je pro biologické pračky s kapacitou 150 000 m3/h v hospodářství s 2 100 ap nutné
nainstalovat čerpadlo o výkonu 3 kW, což odpovídá spotřebě elektřiny 12,5 kWh/ap/rok [261].

Celková spotřeba vody se skládá z požadovaného vypouštění vody a množství, které se odpaří.
Ztráty způsobené vypařováním se pohybují v rozmezí 5 až 7 litrů na 1 000 m3 upraveného vzduchu.
Obecněmá dostatečné vypouštění kontaminované čistící vody zásadní význam pro provozní spoleh-
livost a účinnost biologické pračky při odstraňování [514]. Například v Německu je u biologických
praček bez regulace pH dosaženo účinnosti odstraňování emisí amoniaku nejméně 70 %, pouze při
rychlosti odlučování 0,2–0,3 m3/kg vstupního NH3, což odpovídá přibližně 0,6–0,9 m3/ap/rok vy-
pouštěné vody [121, 514]. Také v Německu je hlášena spotřeba vody v rozmezí 1,6–2,4 m3/ap/rok
u moderních systémů s regulací pH (aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty pH, nad kterou se
uvolňuje amoniak z vodní pračky do odpadního vzduchu) a odlučování na základě vodivosti vody;
jinak jsou spotřebované objemy vyšší. V Německu je dále uváděno přibližně 0,3–0,4 m3/ap/rok
odpadní vody u systémů vybavených kontrolou pH a odlučování na základě vodivosti vody [500].
V Dánsku se celková spotřeba vody na vyprodukované prase odhaduje na přibližně 0,25 m3 [53].

Údaje o celkové spotřebě vody a množství vody vypouštěné z pračky jsou uvedeny v ta-
bulce 4.133 pro různá hospodářství, která používají biologické pračky k čištění vzduchu.

Tabulka 4.133: Příklady spotřeby vody a vypouštění vody pro chovy prasat na výkrm používajících biolo-
gické pračky

Lokalita Celková
spotřeba
vody

Vypouštěná voda ze
systému čištění

vzduchu

Poznámky

(m3/ap/rok) (m3/ap/rok)

Dánsko 1 0,43 Vypočítané hodnoty s předpokladem 4 prasat
na výkrm vyprodukovaných ročně/ap (hlášené
hodnoty: 0,108 m3/vyprodukované vepřové)

Německo 1,6–2,4 0,3–0,4 Vypočítané hodnoty od 4 800–7 200 m3/rok hlá-
šené pro požadavky na čerstvou vodu (s kont-
rolou pH, odlučování podle vodivosti vody) pro
kapacitu 255 000 m3/h a pro 85 m3/ks/rok ka-
pacity průtoku vzduchu

Nizozemsko 0,9–3,1 1–4 S vodní clonou. Vypočtené hodnoty z vykazo-
vaných údajů: 1,9 m3/den v zimě a 6,5 m3/den
v létě, 520 prasat na výkrm a 240 odstávčat v hos-
podářství

Nizozemsko 0,8–1,8 0,17–0,68 S vodní clonou. Vypočítané hodnoty z vykazo-
vaných údajů: 2,27 m3/den v zimě a 5,25 m3/den
v létě, 1 080 prasat na výkrm v hospodářství.
Uvádí se, že tato jednotka má relativně malé
množství proplachovací vody díky optimalizo-
vanému hospodaření s proplachovací vodou.

Zdroj: [53, 121, 127, 129, 135, 624]
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Odpadní voda je obvykle skladována s kejdou a aplikována na pole, přičemž se bere v úvahu
další přídavek dusíku. Mohla by být také zpracována v následném denitrifikačním stupni, kdy se
v dusíkatém reaktoru sloučeniny dusíku přeměňují na plynný N2, což umožňuje opětovné použití
procesní vody a její konečné vypouštění při nižších nákladech.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém je v zásadě snadno implementovatelný,
a to jak jako doplněk k novým chovům, tak při renovaci stávajících chovů, které již používají
nucenou ventilaci s centralizovaným odsáváním vzduchu. V praxi vyžaduje instalace pračky vzdu-
chu ve stávajícím chovu ve většině případů přestavění ventilačního systému a instalaci nových
výkonnějších ventilátorů. Pokud má ventilační systém více ventilátorů nebo více výstupních bodů,
není implementace možná. Proto je primární podmínkou realizace v existujících chovech technická
možnost provozu s centralizovaným odsáváním vzduchu, která závisí na konfiguraci budovy [261].

U ustájení prasat není konstrukce a velikost kotců rozhodující pro použitelnost systému. Pra-
chový filtr může být nezbytný tam, kde je úroveň prachu vyšší (systémy se slámou), což zvýší tlak
v systému a také zvýší spotřebu energie.

Biologické pračky jsou vhodnější pro produkci prasat, protože v chovech drůbeže vysoké
zatížení ventilačního vzduchu prachem a peřím zvyšuje riziko zablokování výplně, což snižuje
účinnost pračky a zvyšuje náklady na údržbu. K překonání tohoto problému lze použít prachový
filtr, ale s následným zvýšením spotřeby energie a poklesem tlaku [51]. Kromě toho v systému
„all-in, all-out“, který se používá v drůbežářských hospodářstvích, zůstanou mikroby biovrstvy
po určitou dobu bez živin z kontaminovaného vzduchu [135]. Během období, kdy je chovná hala
prázdná, může být biologická pračka napájena recirkulovanou kapalinou [624].

Ekonomika Referenční náklady spojené s použitím biologické pračky v Nizozemsku jsou uve-
deny v tabulce 4.134.

Tabulka 4.134: Související náklady na biologické pračky v Nizozemsku podle kategorie prasat

Kategorie prasat
Kapacita
chovu
(ap)

Související náklady (1)(2)
Investiční náklady (EUR/ap) Roční náklady(3) (EUR/ap/rok)
Bez vodní
clony

S vodní
clonou

Bez vodní
clony

S vodní
clonou

Odstávčata 2 016 15 16 3,0 4
Kojící prasnice 130 170 170 30 35
Prasnice k připuštění
a březí 477 90 100 20 23

Prasata na výkrm 4 200 40 50 10 12
(1) Biologické pračky navržené pro 70% účinnost odstraňování amoniaku a kombinované s denitrifi-
kačním stupněm.
(2) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH.
(3) Roční náklady zahrnují odpisy, úroky, údržbu a všechny ostatní provozní náklady.
Zdroj: [135, 589]

Příklady investičních, provozních a celkových nákladů jsou uvedeny v Tabulce 4.135 pro různé
kapacity ustájení v produkci prasat, vyjádřené také kapacitou 1 000 m3/h. U stávajících chovných
hal se očekávají vyšší náklady kvůli dodatečným nákladům na přizpůsobení ventilačního systému.
Z této tabulky se vyvozuje, že například pro aplikace na ustájení prasat v Německu s 3 000 ap je
nutná investice ve výši 470 až 720 EUR na každých 1 000 m3/h kapacity. Při standardní ventilaci
85 m3/h/ap se roční investice pohybují kolem 4–7 EUR/ks/rok a roční provozní náklady se pohybují
mezi 7,5 a 9,5 EUR/ks/rok [121]. Očekává se, že životnost tohoto systému bude kolem 10 let.
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Tabulka 4.135: Rozsahy nákladů spojené s používáním biologické pračky pro úpravu odpadního vzduchu při produkci prasat na výkrm v Německu a Dánsku.

Kapacita chovu
Související náklady (1)

Investiční náklady Roční investiční náklady Provozní náklady Celkové náklady

(EUR
na1000m3/h)

(EUR/ap) (EUR na
1000m3/h
za rok)

(EUR/ap/rok) (EUR
na 1000m3/h

za rok)

(EUR/ap/rok) (EUR na
1000m3/h
za rok)

(EUR/ap/rok)

Německo
460–700 ap
(39 000–60 000 m3/h)(2)

728–820 62–70 83–96 7,1–8,2 118–130 10,0–11.1 201–226 17,1–19,3

1 060–1 180 ap
(90 000–100 000 m3/h)(2)

552–638 47–54 61–71 5,2–6,0 95–107 8,1–9,1 156–178 13,3–15,1

1 700–1 850 ap
(150 000–157 000 m3/h)(2)

463–542 39–46 52–58 4,4–4,9 90–101 7,7–8,6 142–159 12,1–13,5

3 000 ap (225 000 m3/h)(3) 600
(470–720)

40–61 65 (50–80) 4–7 100 (90–110) 7,5–9,5 165
(140–190)

12–16

Dánsko
400 ap (4)(40 000 m3/h)(3) 678 NI 68 NI NI NI NI 12
(1) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH a vztahují se k novým chovům.
(2) Náklady se počítají na základě těchto předpokladů: doba amortizace 10 let pro instalaci a 20 let pro budovu, 6% úroková sazba pro 50% investice, náklady na pracovní
sílu 20 EUR/h, elektřina 0,12 EUR/kWh, voda EUR 0,5/m3, kyselina 0,25 EUR/kg, aplikace odpadních vod na pole 2,6 EUR/m3, údržba 1 % investice, dodatečné náklady
pro větší úložiště kejdy 120 EUR/m3, dodatečné náklady pro výkonnější ventilátory 3 EUR na 1000 instalované vzduchové kapacity.
(3) Náklady se počítají na základě těchto předpokladů: doba amortizace 10 let pro instalaci a 20 let pro budovu, 4% úroková sazba, náklady práce 15 EUR/h, elektřina
0,15 EUR/kWh, voda 0,5 EUR/m3, kyselina 0,35 EUR/kg, aplikace odpadní vody 3 EUR/m3, údržba 1% investice, dodatečné náklady na větší úložiště kejdy a další náklady
na výkonnější ventilátory.
(4) Průměr od různých dodavatelů systému v Dánsku.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [53, 121, 514]
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Příklad nákladů na zkrápěný filtr použitý v chovu prasat, rozdělených podle jednotlivých náklado-
vých faktorů, je uveden v tabulce 4.136
Tabulka 4.136: Investiční a roční provozní náklady na biologický zkrápěný filtr aplikovaný na nově vybu-
dované zařízení na produkci prasat

(EUR/ap/rok)

Investiční náklady (1) 43,5
Provozní náklady

Roční investiční náklady (10 %) 3,4
Údržba (3 %) 1,8
Úrok (6 %) 1,0
Spotřeba elektřiny (0,11 EUR/kWh) 3,8
Spotřeba vody (1,0 EUR/m3) 1,7
Chemické použití (0,6 EUR/litr H2SO4, 98 %) NA
Vypouštění vody (2) 2,5
Celkové roční provozní náklady 10,8

Celkové roční náklady 14,3
(1) Investiční náklady jsou založeny namaximální ventilační kapacitě 60m3/h/ks.
(2) Náklady na likvidaci odpadních vod se považují za ekvivalent 2 EUR/m3

za vypouštění z biologického zkrápěného filtru.
Poznámka: NA = nelze použít
Zdroj: [568]

Roční náklady spojené s instalací biologické pračky odpovídají průměrně 3 EUR na prase vypro-
dukované v Dánsku. Náklady na částečné čištění vzduchu jsou nižší; náklady na vyprodukované
prase se sníží na 1,9 EUR při čištění 60 % odpadního vzduchu a 0,7 EUR při čištění pouze 40 %
odpadního vzduchu [55]. Údaje o nákladech na použití biologických praček v ustájení drůbeže
jsou uvedeny v tabulce 4.137.

Tabulka 4.137: Dodatečné náklady spojené s aplikací biologických praček v ustájení drůbeže

Kategorie
drůbeže

Velikost
chovu
(ap)

Dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Roční do-
datečné
investice
(EUR/ap)

Roční
provozní
dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Celkové roční dodatečné
náklady

(EUR/ap) (EUR/
vyprodukovaná

drůbež)

Kuřice 50 000 2,93 0,41 0,59 1,00 0,40
Nosnice (voliéry) 40 000 3,41 0,50 0,63 1,13 1,29
Kuřice plemenné
drůbeže pro broj-
lery

33 000 4,24 0,60 0,86 1,46 0,70

Plemenná drůbež
pro brojlery

19 000 8,26 1,15 1,76 2,90 2,83

Brojleři 90 000 3,71 0,55 0,64 1,19 0,173
Krůty 20 000 25,83 3,57 4,71 8,28 2,86
Kachny 40 000 5,75 0,78 1,15 1,93 0,30

Zdroj: [503]
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Motivace pro implementaci V některých členských státech jsou systémy čištění vzduchu často
vyžadovány environmentálními povoleními v situacích, kdy by jinak nebylo možné vyhovět maxi-
málním emisím amoniaku nebo zápachu povolených místními předpisy.

Příklad provozů Tento systém se běžně používá. Ve vlámské části Belgie tuto techniku nainsta-
lovalo 190 hospodářství. Zmíněnou techniku používá nejméně 243 německých hospodářství [505].
V Nizozemsku byla v roce 2008 nainstalována kapacita biologických praček pro odstraňování
amoniaku 14 milionů m3/h pro 90 hospodářství [568].

Referenční literatura [13, 42, 51, 53, 121, 127, 129, 135, 261, 500, 503, 505, 514, 568, 589,
624, 640, 644, 665]

4.9.4 Mokrá kyselinová pračka

Popis Ventilační vzduch z chovných objektů je veden filtrem (např. výplní stěny), kde je zkrá-
pěn kyselým roztokem. Když se kontaminovaný odpadní vzduch dostane do kontaktu s čis-
tící kapalinou, amoniak se absorbuje v roztoku s nízkým pH a čistý vzduch opouští systém
(2NH3 + H2SO4 > 2NH4 + SO2−

4 ). Vyrobená amonná sůl se ze systému odstraní s odpadní vo-
dou. Filtry mohou být výplňové stěny, nebo vytvořené z lamel ze syntetických polymerních vláken
nebo plastových vložek. Na kontaktních plochách nevzniká žádný biofilm. V systému se nejčastěji
používá zředěná kyselina sírová a přidává se automaticky tak, aby pH čistící vody bylo udržo-
váno pod 5 (1,5–5). Může být také použita kyselina chlorovodíková. Schéma kyselinové pračky se
podstatně neliší od obecného návrhu uvedeného na obrázku 2.27 (kapitola 2.4).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Lze dosáhnout významného snížení emisí amoniaku
do vzduchu. Také lze odstranit prach. Kyselinové pračky jsou méně účinné při snižování pachových
sloučenin v důsledku nízké hodnoty pH, která inhibuje rozvojmikroorganismů ve stěně filtru, a tudíž
i degradaci mikrobiálních pachových látek. Snížení zápachu je omezeno na sloučeniny alkalické
povahy, které lze ředit v kyselém roztoku, a na pachové látky, které lze připojit k prachovým
částicím.

Mezisložkové vlivy Pokud se používá kyselina sírová, vypouštěný odpadní produkt obsahuje
síran amonný, který lze použít jako hnojivo, přičemž se bere v úvahu možná potřeba upravit
kyselost odpadní vody (např. vápněním). Ve srovnání s biologickou pračkou je vypuštěno menší
množství vody. Při použití různých kyselin by usazeniny měli být zlikvidovány.

Systémy čištění vzduchu vedou ke zvýšení spotřeby energie pro ventilaci v důsledku protitlaku
v materiálu filtru a potrubí, plus energie pro čerpadla vody a kyseliny. Ventilátor by měl překonat
tlakový rozdíl nejméně 100 Pa kromě odporu proti proudění v ustájení bez znatelné ztráty kapacity.

Pro skladování a manipulaci s kyselinami a chemickými látkami jsou vyžadována specifická
bezpečnostní opatření podle národních nebo místních předpisů. Ta mohou zahrnovat konstrukční
požadavky představující možná omezení pro možnou implementaci techniky. Školení zaměstnanců
v oblasti správy kyselin minimalizuje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Environmentální výsledky a provozní údaje Může být dosaženo snížení obsahu amoniaku
v odpadním vzduchu nejméně o 70 % až 99 %. Účinnost snižování zápachu se pohybuje mezi 30 %
a 40% a v čistém plynu lze stále vnímat zápach surového plynu. Použití kyseliny také způsobuje, že
pračka není účinná při čištění pachových organických kyselin [624]. V důsledku toho se kyselinové
pračky obecně nepovažují za vhodné pro eliminaci zápachu jako jednoúrovňový proces.
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Obvykle lze dosáhnout účinnosti odstranění jemného prachu (PM10) přibližně 60 %. Pokud se
kombinuje s odprašovacím neutrálním stupněm, očekává se, že se účinnost odstraňování systému
zlepší (viz kapitola 4.9.4). Údaje týkající se účinnosti chemických praček používaných při úpravě
odpadní vzdušiny u různých druhů zvířat jsou uvedeny v tabulce 4.138.

Tabulka 4.138: Příklady účinnosti chemických praček používaných v systémech ustájení prasat a drůbeže

Kategorie zvířat Zdroj Snížení emisí (%)
Amoniak Zápach Prach PM10

Prasata
[514] 70–95 NI > 70 NI
[54] 90–99 NI NI NI

[130, 132,
133, 134]

95–99
70 (1)

30 NI 60

Brojleři [374] 80–90 NI NI NI
Nosnice

[131, 644] 70–90 40 NI 35

Kuřice
Plemenná drůbež pro brojlery
Brojleři
Kachny
Krůty
(1) Nižší účinnosti odstraňování (přibližně 70 %) je dosaženo, pokud je filtr provozován s větší
povrchovou plochou a tudíž při nižších nákladech.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

V tabulce 4.139 jsou uvedeny hlášené emise amoniaku po ošetření kyselinovou pračkou.
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Tabulka 4.139: Hlášené úrovně emisí dosažené použitím kyselinových praček

Systém
Účinnost
snížení

NH3 (%)
Kategorie zvířat

Amoniak Zápach PM10 Zdroj
(kg/ap/rok) (ouE/s/ks) (g/ap/rok)

Kyselinová pračka s částečnou úpravou
vzduchu

90 Prasata na výkrm 0,4 (100 % vzduchu vyčištěno)
0,56 (60 % vzduchu vyčištěno)
1 (20 % vzduchu vyčištěno)

NI NI [54]

Kyselinová pračka (6 500 m3/m2/h
zatížení povrchového filtru, pH 3–4,
tloušťka lože 0,9 m).
Kyselinová pračka (10 000 m3/m2/h
zatížení povrchového filtru, pH 0,5–4,
tloušťka lože 0,5 m).

95

Prasata na výkrm 0,13–0,18 (1) 12,5–16,1 (2) 31-99 [130,
133]Odstávčata 0,03–0,04 (1) 3,8–5,5 (2) 53

Prasnice k připuštění a březí 0,21 13,1 88

Kojící prasnice 0,42 19,5 83

Kyselinová pračka (6 500 m3/m2/h
zatížení povrchového filtru, pH 3–4,
tloušťka stěny 0,9 m).
Kyselinová pračka (10 000 m3/m2/h
zatížení povrchového filtru, pH 0,5–4,
tloušťka stěny 0,5 m).

70

Prasata na výkrm 0,8–1,1 (1) 12,5–16,1 (2) 31-99 [132,
134]Odstávčata 0,18–0,23 (1) 3,8–5,5 (2) 53

Prasnice k připuštění a březí 1,3 13,1 88

Kojící prasnice 2,5 19,5 83

Kyselinová pračka s odlučovačem kapek

90

Nosnice 0,032 0,2 59 [131]
Brojleři 0,008 0,14 15
Krůty 0,07 0,93 16
Kuřice 0,017 0,11 21
Kuřata plemenné drůbeže pro
brojlery

0,025 0,11 16

Plemenná drůbež pro brojlery 0,058 0,56 30
(1) Horní hranice souvisí s větším ap.
(2) Spodní hranice souvisí s chovy emitující nízké emise NH3.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace
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Hodnota pH, při které každý systém pracuje, je různá: obvykle, když kapalina dosáhne pH 4, je
do cirkulační kapaliny přidána kyselina, aby byly získány hodnoty pH 3, 1,5 nebo nejnižší 0,5.
Koncentrace síranu amonného by neměla překročit 2,1 mol/l, aby se zabránilo riziku krystalizace.
K odstranění 1 kg amoniaku ze vstupního vzduchu je v průměru zapotřebí 90 l vody a 3 litry
96% kyseliny sírové, což znamená koncentraci 0,3 mol/l [55]. Výměna cirkulující kapaliny je
automatická a lze ji provést poté, co bylo pH několikrát korigováno na potřebnou hodnotu (např.
5× korekce pH na 0,5) [130, 134]. Proto lze správu systému řídit pomocí elektronických zařízení
k řízení provozních parametrů. Filtry a součásti vyžadují častou údržbu a kontrolu.

VNěmecku se uvádí, že za optimálních podmínek je třeba každoročně vypustit přibližně 40 l/ap
vody v ustájení na bázi kejdy. Požadavky na čerstvou vodu pro kompenzaci ztrát způsobených
vypařováním činí 5–7 l/1 000 m3 odpadního vzduchu [514]. Pro vysokou účinnost odstraňování
NH3 okolo 95 % je produkce odpadní vody asi 0,2 m3/kg NH3 odváděného ročně, což se rovná
ročnímu množství 70 l/ap pro prase na výkrm nebo 2 l/ap pro brojlery [13].

V chovech brojlerů jsou emise významné až po 15–20 dnech cyklu a teprve v tomto okamžiku
je čištění odpadního vzduchu odůvodněné (viz obrázek 4.72).

Obrázek 4.72: Emise amoniaku z chovu brojlerů

Tabulka 4.140 uvádí údaje z Dánska týkající se dodatečné spotřeby energie ve vztahu k podílu
proudu vzduchu při maximální zpracovávané míře ventilace.

Tabulka 4.140: Dodatečná spotřeba energie spojená s čištěním vzduchu kyselinovou pračkou používanou
v chovech prasat v Dánsku

Kategorie zvířat Částečná kapacita čištění
vzduchu při maximální míře

ventilace (%)

Dodatečná spotřeba energie
(kWh/ks)

Prasata na výkrm (30–100 kg) 31 2–4 (1)
Odstávčata (30 kg) 100 6,8
Odstávčata (30 kg) 34 1,3
Prasničky 100 24
(1) Hodnoty souvisejí s 8–16 kWh/ap/rok.
Zdroj: [55]
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém lze implementovat do nového i stávají-
cího chovu pomocí nucené ventilace s centralizovaným odsáváním vzduchu. Realizace ve stávají-
cích chovech může být technicky obtížná v závislosti na konfiguraci budovy z důvodu požadované
instalace potřebných potrubí pro odvádění odpadního vzduchu (viz kapitola 4.9.1).

U ustájení prasat není konstrukce a velikost kotce rozhodující pro použitelnost systému. V ustá-
jení drůbeže může vysoká úroveň prachu v odpadním vzduchu z chovu ovlivnit účinnost pračky;
proto může být nezbytný prachový filtr, který zvýší tlak v systému a zvýší spotřebu energie. Sys-
tém lze snadno zapnout a vypnout, takže je vhodný pro drůbežářská hospodářství, která využívají
komplexní správu zvířat.

Ekonomika Průměrné náklady vypočtené v Nizozemsku jsou uvedeny v tabulce 4.141.

Tabulka 4.141: Související dodatečné náklady na kyselinové pračky podle účinnosti snižování amoniaku
a kategorie zvířat v Nizozemsku

Kategorie zvířat Kapacita
chovu (ap)

Související náklady (1)
Investiční náklady Roční náklady (2)

(EUR/ap) (EUR/ap/rok)
Účinnost odstranění (%) 70 % 90 % 70 % 90 %

Prasata
Odstávčata 2 016 10 12 2 3,5
Kojící prasnice 130 105 120 20 30
Prasnice k připuštění
a březí 477 60 70 15 20

Prasata na výkrm 4 200 30 35 8 11
Drůbež
Brojleři 90 000 NI 2,7 NI 0,63
Plemenná drůbež pro
brojlery 25 000 NI 8,55 NI 2,37

Nosnice 30 000
(voliéry)

NI 3,10 NI 0,96

Nosnice 30 000
(hluboká

podestýlka)

NI 3,95 NI 1,09

(1) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH.
(2) Roční náklady zahrnují odpisy, úroky, údržbu a všechny ostatní provozní náklady.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [131–133, 589]

Příklad investičních a ročních nákladů na kyselinovou pračku použitou na nově vybudované zařízení
pro produkci prasat, rozepsaných pro každý nákladový faktor, je uveden v tabulce 4.142.
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Tabulka 4.142: Investiční a roční provozní náklady na kyselinovou pračku použitou v novém chovu prasat

(EUR/ap/rok)

Investiční náklady (1) 32,8
Provozní náklady

Roční investiční náklady (10 %) 2,6
Údržba (3 %) 1,5
Úrok (6 %) 0,8
Spotřeba elektřiny (0,11 EUR/kWh) 3,3
Spotřeba vody (1,0 EUR/m3) 0,6
Chemické použití (0,6 EUR/litr H2SO4, 98 %) 1,4
Vypouštění vody (2) 0,6
Celkové roční provozní náklady 8,2

Celkové roční náklady 10,8
(1) Investiční náklady jsou založeny namaximální ventilační kapacitě 60m3/h/ks.
(2) Náklady na likvidaci odpadních vod se považují za ekvivalent 10 EUR/m3

za vypouštění ze zkrápěného biologického filtru.
Zdroj: [568]

ZDánska se dodatečné náklady na instalaci nových systémů uvádějí v rozmezí 0,5–5,0 EUR/ap/rok,
v závislosti na velikosti hospodářství [54]. Dodatečné náklady založené na podílu maximální míry
ventilace s použitím chemické pračky se pohybují od 2 do 2,4 EUR na vyprodukované prase, pokud
se čistící kapacita vzduchu pračky rovnámaximální míře ventilace.Mezitím jsou hlášeny dodatečné
náklady ve výši 0,1 až 1,2 EUR na jedno vyprodukované prase při 20% částečném čištění vzduchu
s maximální mírou ventilace, přičemž nízká hodnota odpovídá velkému hospodářství s přibližně
8 000 ap na výkrm prasat [55].

Příklady údajů o dodatečných nákladech pro různé kategorie zvířat a velikosti ustájení při
chovu drůbeže jsou uvedeny v tabulce 4.143.

Tabulka 4.143: Dodatečné náklady spojené s aplikací biologických praček v ustájení drůbeže

Kategorie
drůbeže

Velikost
chovu
(ap)

Dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Roční do-
datečné
investice
(EUR/ap)

Roční
provozní
dodatečné
náklady
(EUR/ap)

Celkové roční dodatečné
náklady

(EUR/ap) (EUR/
vyprodukovaná

drůbež)

Kuřice 50 000 2,77 0,37 0,50 0,87 0,34
Nosnice (voliéry) 40 000 3,44 0,46 0,63 1,10 1,25
Kuřice plemenné
drůbeže pro broj-
lery

33 000 3,95 0,52 0,71 1,23 0,60

Plemenná drůbež
pro brojlery

19 000 7,59 1,00 1,40 2,40 2,35

Brojleři 90 000 3,69 0,50 0,62 1,12 0,163
Krůty 20 000 24,7 3,39 4,37 7,76 2,68
Kachny 40 000 5,65 0,76 0,93 1,69 0,26

Zdroj: [503]
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Motivace pro implementaci Místní předpisy o emisích amoniaku mohou stanovit maximální
emisní zatížení. V některých členských státech jsou systémy čištění vzduchu často vyžadovány
environmentálními povoleními v situacích, kdy by jinak nebylo možné dodržet mezní hodnoty
emisí amoniaku.

Příklad provozů Tento systém se běžně používá v Nizozemsku, Německu a Dánsku. Bylo hlá-
šeno, že přibližně 25–30 chovů prasat v Dánsku používá kyselinové pračky [54], zatímco jen jeden
chov brojlerů v odvětví drůbeže [374]. V Nizozemsku byla instalovaná kapacita kyselinových
praček na odstranění amoniaku, s odkazem na rok 2008, hlášena jako 64 milionů m3/h instalova-
ných celkově v 790 hospodářstvích [568]. Ve vlámské části Belgie je 145 hospodářství vybaveno
kyselinovou pračkou.

Referenční literatura [13, 42, 54, 55, 130–134, 374, 503, 514, 568, 589, 624, 644]

4.9.5 Biofiltr

Popis Odpadní vzduch z chovu zvířat je veden přes filtrační lože z organického materiálu, jako
je kořenové dřevo, nebo štěpky, hrubá kůra, kompost nebo rašelina. Tyto materiály jsou obecně
uspořádány ve vrstvách, tj. filtrační lože se sestává z hrubého materiálu na straně neupraveného
odpadního vzduchu a jemnějšího materiálu na straně čistého vzduchu. Jemnozrnné filtrační mate-
riály mají relativně velkou specifickou plochu povrchu, která usnadňuje přenos hmoty, ale na druhé
straně způsobuje vyšší tlakové ztráty.

Filtrační materiál je neustále udržován dostatečně vlhký, aby populace mikroorganismů mohly
tvořit vrstvu. Toho je dosaženo buď zvlhčováním odpadního vzduchu na relativní vlhkost alespoň
95 % a/nebo řízeným přerušovaným skrápěním povrchu filtračního materiálu. Zvlhčení celého po-
vrchu filtru je nutné, aby nedošlo ke snížení výkonu, i když je vstupující vzduch nasycený; zejména
v létě a na filtrech s otevřeným povrchem je nutné kompenzovat ztráty způsobené vypařováním.
Plynné sloučeniny jsou absorbovány vlhkostní vrstvou biofiltračního materiálu a jsou oxidovány
nebo degradovány mikroorganismy žijícími na zvlhčeném filtračním materiálu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Biofiltry se používají hlavně k odstranění pachů vzni-
kajících z chovů bez podestýlky. Mohou být také použity v ustájení bez podestýlky pro odlučování
prachu, pokud se alespoň na straně surového plynu použije hrubě strukturovaný filtrační materiál
(který nemá tendenci se ucpávat).

Amoniak se také degraduje v biofiltrech, je však třeba vzít v úvahu možné mezisložkové
vlivy. Tento aspekt spolu s neznámým poklesem výkonu v průběhu času způsobuje, že účinnost
odstraňování amoniaku u biofiltrů je kontroverzní.

Mezisložkové vlivy Systém zahrnuje pokles tlaku zhruba 30–150 Pa [514], který závisí na po-
vrchovém zatížení filtru, typu a výšce materiálu filtru a jeho stáří. Ventilátory musí být schopny
překonat přidaný odpor; proto je pro ventilaci nutná další spotřeba energie. Voda spotřebovaná
na zvlhčení substrátu se uvádí v rozmezí 5–7 litrů na 1 000 m3 odpadního vzduchu.

Systém není vhodný jako samostatný proces pro redukci amoniaku z odpadního vzduchu
z hospodářských zvířat s vysokým obsahem amoniaku. Díky separaci amoniaku je ovlivněna
mikrobiální aktivita a hodnota pH je významně snížena (není možné provádět žádné úpravy),
zatímco vytvořené soli nelze odstranit. Nakonec vznikají sekundární stopové plyny, jako jsou oxidy
dusíku a N2O, které ohrožují funkčnost celého systému.

Pokud je filtrační materiál pračky tvořen rašelinou, byla by spojena s procesem těžby rašeliny
významná emise skleníkových plynů (GHG), zatímco emise skleníkových plynů ze samotného
zemědělského systému se mohou stát významnými kvůli možné tvorbě N2O.
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Environmentální výsledky a provozní údaje Biofiltry fungují správně, pokud:

• znečišťující látky, které mají být zadrženy, jsou rozpustné ve vodě a biologicky rozložitelné;

• doba zadržení vyčištěného odpadního vzduchu je dostatečně dlouhá, aby mohly být pa-
chové látky oddělovány a degradovány mikroorganismy, aniž by se tyto složky nebo reakční
produkty akumulovaly v materiálu biofiltru;

• provozní podmínky zaručují dostatečný přísun kyslíku, vody a živin k mikroorganismům při
teplotách 10 °C až 35 °C [514].

Byla hlášena kapacita odváděného vzduchu 440m3/h na m2 povrchu filtru. Na základě této hodnoty
a znalosti rychlosti toku vzduchu, který má být ošetřen, lze odhadnout rozměry filtračního modulu.
Tloušťka aktivní filtrační vrstvy je obvykle mezi 0,3 a 1,4 m, v závislosti na materiálu (u hrubších
materiálů je nutná velká výška stěny), zatímco doba zadržení (kontaktu) se pohybuje od 4 sekund
do 20 sekund v závislosti na výšce filtru a povrchovém zatížení. Díky modulární konstrukci je
možné zvýšit nebo snížit kapacitu zpracování.

Zkrápění filtru čerstvou vodou (přibližně 5–7 litrů vody/1 000m3 odpadního vzduchu, dosažení
60–70% vlhkosti materiálu) je automaticky řízeno na základě objemu proudu vzduchu. Filtr je
zvlhčován z povrchu dvěma tryskami na jeden filtrační modul.

Poptávka po zdrojích pro provozování biofiltru s kapacitou 255 000 m3/h odpadního vzduchu,
což odpovídá chovu s 3 000 ap pro prasata na výkrm, je uvedena v tabulce 4.144. Ke kompenzaci
tlaku ve ventilačním systému je zapotřebí energie kolem 21 kWh/ks/rok. Dále je nutné spotřebovat
vodu 1,53 m3/ks/rok.

Tabulka 4.144: Roční poptávka po zdrojích na provoz biofiltru v Německu

Zdroj Jednotka Spotřeba
(na kapacitu

1 000 m3/h)(1)

Průměrná roční
spotřeba při kapacitě

255 000 m3/h

Energie
– provoz systému čištění vzduchu (kWh/rok) 3,3 840
– další spotřeba pro ventilaci (kWh/rok) 250 (220–280) 63 400
Čistá voda (m3/rok) 18 (14–22,5) 4 600
Pracovní síla (h/rok) 0,35–0,40 90
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [120]

Stejně jako u všech systémů čištění vzduchu závisí účinnost odstraňování zápachu na koncentraci
surového plynu a uvádí se, že se pohybuje od 84 % do 97 % [120]. Minimální požadavek na snížení
zápachu systémů čištění vzduchu používaných v Německu je definován jako koncentrace zápachu
v čistém plynu nepřesahující 300 ouE/m3 a v čistém plynu nejsou patrné žádné typické zápachy
z procesu (např. zápach z chovu zvířat). Biofiltry dosahující účinnosti odstraňování zápachu přes
70 % byly ověřeny pouze v ustájení prasat [514].

Uvádí se, že účinnost snižování prachu je od 80 % do 100 % [120, 644]. Měření nejjemnější
prachové frakce, PM2,5, ukazuje účinnost snižování 63 % [515].

V Německu se nedoporučuje používání biofiltrů pro redukci amoniaku, ale současně se uznává,
že biofiltr lze za určitých podmínek (např. v kombinaci s vodní clonou) řádně provozovat také jako
techniku snižování amoniaku (srovnatelné s požadavky na biologické pračky) [500]. Uvádí se, že
účinnost snižování amoniaku je vyšší než 70 % [516] a až 89 %, není však jasné, zda účinnost
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odstraňování může v průběhu času zůstat vysoká díky výše popsaným sekundárním účinkům (viz
„Mezisložkové vlivy“) [500, 515].

Aby nedošlo k narušení kapacity lože, je nutná pravidelná výměna výplně biofiltru. Předběžná
úprava vzduchu za účelem odstranění hlavní části amoniaku před jeho vstupem do biofiltru mini-
malizuje tvorbu dusitanových/dusičnanových solí a umožňuje mnohem delší životnost materiálu
a snižuje tak náklady na doplňování [568]. Použité materiály biofiltru se aplikují na půdu. Nevytváří
se žádná další odpadní voda.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Biofiltry se používají hlavně v chovech bez podestýlky
(provozy na bázi kejdy). Protože požadavek na filtrační plochu je přibližně 0,2–0,25 m2/ap, musí
mimo zařízení existovat dostatečná plocha pro umístění filtračních agregátů.

Realizace ve stávajících chovech s nucenou ventilací musí být plánována s úpravou potrubí pro
odvod vzduchu a se značnými dodatečnými požadavky na ventilaci, takže biofiltry jsou prakticky
použitelné pouze tam, kde je použit centralizovaný ventilační systém.

Ekonomika Údaje jsou uvedeny pro objem odpadního vzduchu 255 000 m3/h, což odpovídá
3 000 ap pro prasata na výkrm. Celkové roční náklady mezi 11,60 EUR/ap a 13,10 EUR/ap
jsou výsledkem amortizace (20 let na výstavbu a 4% úroková sazba) investičních požadavků (59–
64 EUR/ap, roční investiční náklady od 6,5 EUR/ap do 6,8 EUR/ap) připočteno k ročním provozním
nákladům ve výši 5,10–6,30 EUR/ks.

Motivace pro implementaci Lokálně vysoké emise nebo nedostatečné vzdálenosti od receptorů
citlivých na zápach jsou hlavní motivací.

Příklad provozů Tuto techniku používá nejméně 267 německých hospodářství [505].

Referenční literatura [52, 120, 500, 514–516, 568, 644]

4.9.6 Vícestupňové pračky

Vícestupňový systém čištění vzduchu čistí odpadní vzduch z chovů hospodářských zvířat s nucenou
ventilací, který obvykle obsahuje dva nebo tři stupně, které pracují na různých principech, např.
kyselinová pračka pro odstranění amoniaku a biofiltr pro odstranění zápachu. V důsledku toho exis-
tuje teoreticky mnoho možných kombinací. Techniky tohoto typu používá nejméně 438 německých
hospodářství [505]. Existuje několik technik dvoustupňového a třístupňového čištění odpadního
vzduchu, které se mohou navzájem podstatně lišit. Následující popisy jsou omezeny na dvoustup-
ňovou kyselinovou pračku s následnou biologickou pračkou a třístupňový systém s vodní pračkou
a kyselinovou pračkou, jakož i na následný biofiltr.

4.9.6.1 Dvoustupňová pračka: mokrá kyselinová pračka kombinovaná s biologickou prač-
kou

Popis Systém čištění vzduchu se skládá ze dvou stupňů v sérii: chemická (kyselinová) pračka a bi-
ologická pračka. Prvním krokem je kyselinová pračka pro oddělení amoniaku a prachu (viz kapitola
4.9.4). Skládá se z filtračních vrstev vyrobených ze syntetických polymerních vláken uspořádaných
paralelně s vysokou akumulační kapacitou vody a následně odlučovače kapek. Filtrační vrstvy jsou
občas zkrápěny okyselenou vodou. Amoniak reaguje s kyselinou sírovou a vytváří síran amonný.
Pomocí regulovaného systému pro měření kyseliny se hodnota pH čistící vody v chemickém stupni
udržuje v určitém rozmezí (např. na úrovni 1,5). Když hodnota pH v důsledku absorpce amoniaku
dosáhne vyšší úrovně (např. 4), přidává se kyselina, dokud se hodnota pH znovu nesníží. Tento
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cyklus se opakuje (např. pětkrát). Pokud je opět dosaženo vysoké hodnoty pH, dojde k úplnému
vypuštění. Poté se zásobník vody naplní čerstvou vodou a kyselinou s nízkou hodnotou pH (např.
1,5). V případě implementace v podestýlkových chovech, kde je velké zatížení prachem, je nezbytné
častější vypouštění a čištění na základě měření diferenčního tlaku [514].

Druhý stupeň je biologicky aktivní mokrá pračka, která je zcela oddělena od kyselé fáze.
Vzhledem k biologické aktivitě v tomto kroku je snížen hlavně zápach; jemný prach je také snížen.
Vrstva filtrační stěny je vyrobena z plastu a je trvale zkrápěna vodou. Čistící voda z této fáze proudí
zpět do vodní nádrže, která je vybavena další ponořenou kontaktní stěnou pro zlepšení biologické
degradace zbytkových emisí pachových látek. Pro oddělení aerosolů z této fáze je na výstupu
čistého vzduchu nainstalován další odlučovač kapek. Oba stupně tvoří příčné proudění odpadního
vzduchu.

Schéma dvoustupňového systému pro čištění vzduchu je uvedeno na obrázku 4.73.

Obrázek 4.73: Dvoustupňová pračka: kyselinová pračka kombinovaná s biologickou pračkou

Další uváděnoumožností pro první stupeň čištění je instalace vodní clony před biologickou pračkou,
která funguje jako vodní pračka [127, 129].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení emisí pachových látek, amoniaku a prachu je
dosaženým přínosem pro životní prostředí.

Mezisložkové vlivy Spotřeba energie se zvyšuje, protože ventilátory musí překonat maximální
tlakovou ztrátu 150–200 Pa (celkem pro ventilační systém v chovu a systém čištění vzduchu) bez
ztráty kapacity.

Čistící voda v chemickém stupni, která obsahuje síran amonný, musí být skladována v oddělené
skladovací nádrži, zatímco čistící voda ze samostatného vodního stupně může být čerpána do exter-
ního úložiště kejdy. Při plánování hnojení je třeba brát v úvahu dusík. Ve srovnání s jednostupňovou
kyselinovou pračkou odpovídá rychlost odlučování z dvoustupňového systému přibližně trojnásob-
nému množství.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Množství vody, která musí být odebrána
z chemického stupně, činí 0,05 m3 na kg vstupu NH3 a z biologické fáze 0,04 m3 na kg vstupu
NH3. Její objem obecně odpovídá 1,65 m3 na 1 000 m3/h (0,14 m3/ap/rok) v prvním čistícím stupni
(kyselinová pračka) a 1,34m3 na 1 000m3/h (0,11m3/ap/rok) ve druhém čistícím stupni (biologická
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pračka). Ztráty vody způsobené vypařováním a nutným odlučováním musí být kompenzovány
přidáním čerstvé vody; tato dodávka je automaticky řízena a oddělena pro každý stupeň [122].
Rozsahy poptávky po zdrojích související s kapacitou 1 000 m3/h jsou uvedeny v tabulce 4.151.

Snížení amoniaku je možné dosáhnout v rozmezí 70 % až 96 %, spolu s celkovou redukcí
prachu z 85 % na 98 %. Minimální požadavek na snížení zápachu v systémech čištění vzduchu
používaných v Německu je definován jako koncentrace zápachu v čistém plynu nepřesahující
300 ouE/m3 a v čistém plynu nejsou patrné žádné typické zápachy z procesu (např. zápach z ustájení
zvířat) [514]; v průměru jsou tyto výsledky ekvivalentní 70% účinnosti.

Údaje týkající se snížení emisí dosaženého použitím dvoustupňových praček v produkci prasat
jsou uvedeny v tabulce 4.145. Uvedené emise v produkci prasat po úpravě odpadního vzduchu
pomocí dvoustupňových praček vzduchu jsou uvedeny v tabulce 4.146.

Tabulka 4.145: Snížení emisí dosažené použitím dvoustupňových praček v produkci prasat

Snížení emisí (%)
Amoniak Zápach Celkový

prach
PM10 Zdroj

70–96
80 (průměr)

60–77
70 (průměr)

85–98
96 (průměr)

NI [122]

84–93
85 (průměr)

40–72
70 (průměr)

94–96 80 [125]

84–93
85 (průměr)

40–72 94–96 80 [129]

87–98 75 94–96 80 [127]
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Tabulka 4.146: Úroveň emisí dosažená použitím dvoustupňových praček v produkci prasat

Systém
Účinnost
snížení

NH3 (%)
Kategorie prasat

Amoniak (1) Zápach (2) PM10

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks) (g/ap/rok)

Biologická
pračka
v kombinaci
s vodní clonou
(3)

85

Odstávčata 0,09–0,11 1,4–2,0 26
Kojící prasnice 1,25 7,0 42
Prasnice k připuštění
a březí

0,63 4,7 44

Prasata na výkrm 0,38–0,53 4,5–5,8 55
Kyselinová
pračka
v kombinaci
s biologickou/
vodní pračkou
(4)

85

Odstávčata 0,09–0,11 1,6–2,3 26
Kojící prasnice 1,25 8,4 42
Prasnice k připuštění
a březí

0,63 5,6 44

Prasata na výkrm 0,38–0,53 5,4–6,9 55
(1) Vyšší hodnota pro odstávčata a prasata na výkrm odpovídá většímu prostoru pro každé zvíře.
(2) Spodní hodnota pro odstávčata a prasata na výkrm je spojena se systémy ustájení s nízkými emisemi
NH3.
Zdroj: (3) [127, 129] (4) [125]
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Emise amoniakumezi 0,062 kg a 0,065 kg/ap/rok byly uvedeny z chovů pro kachny, vybavené dvoustupňovou
pračkou v Německu [646].

Technickéúvahy týkající se použitelnosti Dvoustupňové systémy čištění vzduchu jsou také použitelné
pro podestýlku. Předstupněm biologické pračky je kyselinová pračka, která přispívá k odstraňování prachu
a peří. Kromě toho lze jako první krok přidat jednodušší filtrační stupeň (vodní clona), aby se snížilo
množství prachu.

Ventilační systém ustájení vyžaduje správné plánování (přívod/odvod vzduchu) a provedení (dosta-
tečná kapacita ventilátorů pro zvýšenou tlakovou ztrátu). Při dodatečné montáži stávajících chovů existují
významné dodatečné požadavky na přizpůsobení výstupů pro vzduchovou ventilaci a na modernizaci ven-
tilátorů, takže systém je použitelný pouze tam, kde je použit centralizovaný ventilační systém. Kromě toho
musí být k dispozici velký prostor pro umístění různého vybavení.

Ekonomika Ekonomické údaje byly v Německu modelovány pro moduly s kapacitou 1 000 m3/h, což
odpovídá 11,8 ap pro prasata při standardní ventilaci 85 m3/h/ap. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.147.
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Tabulka 4.147: Rozsahy nákladů spojené s používáním dvoustupňových praček pro úpravu odpadního vzduchu při produkci prasat na výkrm v Německu.

Kapacita chovu
Související náklady (1)

Investiční náklady Roční investiční náklady Provozní náklady Celkové náklady

(EUR
na1000m3/h)

(EUR/ap) (EUR na
1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok) (EUR
na1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok) (EUR na
1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok)

460–700 ap
(39 000–60 000 m3/h)(2)

826–884 70–75 107–112 9,1–9,5 116–127 9,9–10,8 223–239 19,0–20,3

1 060–1 180 ap
(90 000–100 000 m3/h)(2)

796–851 68–72 102–107 8,7–9,1 107–118 9,1–10,0 209–225 17,8–19,1

1 700–1 850 ap
(150 000–157 000 m3/h)(2)

746–802 63–68 94–99 8,0–8,4 102–113 8,7–9,6 196–212 16,7–18,0

3 000 ap (255 000 m3/h)(3) 745
(720–770)

61–65 85 (80–85) 6,8–7,2 130
(120–140)

10,0–12,0 215
(200–225)

17,0–19,0

(1) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH a vztahují se k novým chovům.
(2) Náklady se počítají na základě těchto předpokladů: doba amortizace 10 let pro instalaci a 20 let pro budovu, 6% úroková sazba pro 50% investice, náklady
na pracovní sílu 20 EUR/h, elektřina 0,12 EUR/kWh, voda EUR 0,5/m3, kyselina 0,25 EUR/kg, aplikace odpadních vod na pole 2,6 EUR/m3, údržba 1 % investice,
dodatečné náklady pro větší úložiště kejdy 120 EUR/m3, dodatečné náklady pro výkonnější ventilátory 3 EUR na 1000 instalované vzduchové kapacity.
(3) Náklady se počítají na základě těchto předpokladů: doba amortizace 10 let pro instalaci a 20 let pro budovu, 4% úroková sazba, náklady práce 15 EUR/h, elektřina
0,15 EUR/kWh, voda 0,5 EUR/m3, kyselina 0,35 EUR/kg, aplikace odpadní vody 3 EUR/m3, údržba 1% investice, dodatečné náklady na větší úložiště kejdy a další
náklady na výkonnější ventilátory.
Zdroj: [122, 514]
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Údaje týkající se investic a celkových nákladů jsou uvedeny v tabulce 4.148 pro různé kapacity systému
v produkci prasat v Nizozemsku.

Tabulka 4.148: Náklady spojené s použitím dvouúrovňových praček s účinností snížení obsahu NH3 o 85 %
v Nizozemsku

Kategorie prasat Kapacita
chovu (ap)

Související náklady (1)
Investiční
náklady
(EUR/ap)

Roční
náklady(2)
(EUR/ap/rok)

Odstávčata 2 016 16 4
Kojící prasnice 130 170 35
Prasnice k připuštění a březí 477 100 23
Prasata na výkrm 4 200 50 12
(1) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH.
(2) Roční náklady zahrnují odpisy, úroky, údržbu a všechny ostatní provozní
náklady.
Zdroj: [589]

Motivace pro implementaci V hustě obydlených oblastech (např. Nizozemsko) nebo v oblastech
s vysokou hustotou zvířat poskytují systémy čištění vzduchu zemědělcům jedinou možnost vybudovat nová
chovná zařízení nebo rozšířit stávající zemědělskou činnost a stále dodržovat maximální povolené úrovně
amoniaku, prachu nebo emise zápachu. Umožňuje hospodářstvím ve velkém měřítku zůstat v provozu
v oblastech v blízkosti obytných oblastí a citlivých ekosystémů.

Díky kapacitě odstranění PM10 a PM2,5 byly vícestupňové systémy čištění vzduchu zajímavější pro
použití v drůbežářských zařízeních umístěných v oblastech překračujících prahové hodnoty jemného prachu
ve vzduchu [424].

Příklad provozů Tuto techniku používá několik hospodářství Německu.

Referenční literatura [122, 125, 127, 129, 424, 514, 589, 646]

4.9.6.2 Třístupňová pračka: vodní pračka kombinovaná s mokrou chemickou pračkou a bi-
ofiltrem

Popis Tato kombinace se skládá ze tří stupňů (viz obrázek 4.74). První stupeň je vodní pračka, která
obecně odstraňuje prach a přeměňuje část amoniaku na dusičnany a dusitany pomocí mikrobiální aktivity
v promývací vodě. Pro plastové jádro filtračních stěn mohou být použity různé materiály a provedení
(např. mající měrný povrch přibližně 320 m2/m3 a jedna filtrační stěna o tloušťce 0,15 m). Recirkulační
voda se nemíchá s vodou z dalšího stupně. Vzhledem k velkým povrchům filtračních stěn je pro tento typ
instalace zvláště důležité, aby ventilační systém mohl dosáhnout rovnoměrného proudění vzduchu za všech
klimatických podmínek.

Druhým stupněm je kyselinová pračka. Filtrační stěna je kontinuálně zkrápěna zředěným roztokem
kyseliny sírové a odstraňuje hlavní část obsahu amoniaku, pokud je pHudržováno na nízké hodnotě (například
pod 5), a prach. Je možné použít různé kombinace měrného povrchu a tloušťky filtrační stěny. Po pevně
stanoveném intervalu (např. 2měsíce) je nutné úplné vyřazení z provozu. Ztráty vody způsobené vypařováním
a odlučováním jsou kompenzovány přidáním čerstvé vody.

Třetí a poslední stupeň úpravy je biofiltr (viz kapitola 4.9.5) vyrobený z celistvé vrstvy hrubého kořeno-
vého dřeva, které je často zkrápěno vodou k udržení vlhkosti. Frekvence zkrápění závisí na povětrnostních
podmínkách. Tento filtr má větší výšku stěny (nejméně 0,6 m) ve srovnání se skrápěnými stupni. V tomto
třetím kroku mikroby, které jsou přítomny na substrátu kořenového dřeva, odstraňují pachové sloučeniny
a část amoniaku zbylou z předchozích stupňů.
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Obrázek 4.74: Třístupňová pračka: vodní pračka kombinovaná s mokrou kyselinovou pračkou a biofiltrem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku, zápachu a prachu do vzduchu jsou sníženy.
Ve srovnání s aplikací biologické pračky je produkován snížený objem odpadních vod, jak je uvedeno v části
„Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje“.

Mezisložkové vlivy Pro provoz čerpadel a zejména ventilátorů je nutná další spotřeba energie, aby
se překonal zvýšený pokles tlaku bez ztráty kapacity (až 150 Pa); výsledná spotřeba energie se může
zdvojnásobit. Je nutná zvýšená spotřeba vody z důvodu nutné elutriace. Odpadní voda může být likvidována
nebo znovu použita jako hnojivo, např. společně s kejdou při aplikaci na pole (viz část „Údaje o vlivu
na životní prostředí a provozní údaje“). V takovém případě je nutné při správném plánování hnojení zohlednit
související zatížení dusíkem.Voda ze stupně kyselinové pračkymusí být skladována samostatně. Emise hluku
mohou být spojeny s intenzivním provozem ventilátorů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení emisí bylo změřeno v chovech prasat
v Nizozemsku podle nizozemského nařízení o chovu hospodářských zvířat. Rozsahy pro redukci amoniaku
byly od 64 % do 84 % a pro rozsahy redukce zápachu byly od 64 % do 87,9 %. Dosažitelné odstranění
prachu je od 94,8 % do 97,8 %, z čehož 80 % souvisí s PM10. Výkon třístupňových systémů používaných
v ustájení prasat a prasnic je uveden v tabulce 4.149, vyjádřeno jako účinnost odstraňování amoniaku,
zápachu a prachu.
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Tabulka 4.149: Příklady účinností odstraňování dosažených pomocí třístupňového systému čištění vody
(vodní pračka, mokrá kyselinová pračka a biofiltr)

Charakteristika ustájení Účinnost odstraňování (%)
Amoniak (%) Zápach (%) Prach (%) PM10 (%)

3 000 ap pro prasata 70–95 50–90 70–95 NI
1 320 ap pro prasata na vý-
krm.
Zatížení filtračního povrchu
3 020 m3/(m2 · h)

82,5–97,5
(teplé období)
68,1–96,0

(chladné období)
85 (Nizozemská

regulace amoniaku
a chovu

hospodářských
zvířat)

79,0–87,9
(teplé období)
71,1–82,3

(chladné období)
75 (Nizozemská
regulace zápachu

a chovu
hospodářských

zvířat)

94,8–97,8 80

600 ap pro prasnice.
Zatížení filtračního povrchu
3 020 m3/(m2 · h)

70,1–79
70 (Nizozemská

regulace amoniaku
a chovu

hospodářských
zvířat)

64–84
80 (Nizozemská

regulace a zápachu
a chovu

hospodářských
zvířat)

95 80

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [123, 126, 128, 514]

Uvedené emise v produkci prasat po úpravě odpadního vzduchu pomocí třístupňových praček vzduchu jsou
uvedeny v tabulce 4.150.

Tabulka 4.150: Emisní úrovně dosažené použitím třístupňových praček v produkci prasat

Systém
Účinnost
snížení

NH3 (%)
Kategorie prasat

Amoniak Zápach (2) PM10

(kg/ap/rok) (ouE/s/ks) (g/ap/rok)

Vodní pračka
+ kyselinová
pračka
+ biofiltr
s vodní clonou

70

Odstávčata 0,18–0,23 (1) 1,1–1,6 (2) 26
Kojící prasnice 2,49 5,6 42
Prasnice k připuštění
a březí

1,26 3,7 44

Prasata na výkrm 0,75–1,05 (1) 3,6 (2) 55
Vodní pračka
+ kyselinová
pračka
+ biofiltr
s vodní clonou

85

Odstávčata 0,09–0,11 (1) 1,4–2 (2) 26
Kojící prasnice 1,25 7 42
Prasnice k připuštění
a březí

0,63 4,7 44

Prasata na výkrm 0,38–0,53 (1) 4,5–5,8 (2) 55
(1) Vyšší hodnota pro odstávčata a prasata na výkrm odpovídá většímu ap pro každé zvíře.
(2) Spodní hodnota pro odstávčata a prasata na výkrm je spojena se systémy ustájení s nízkými emisemi
NH3.
Zdroj: (3) [128] (4) [126]
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Údaje o spotřebě energie a dalších potřebách zdrojů, vztahující se ke kapacitě 1 000 m3/h, což odpovídá
11,8 ap pro výkrm prasat, jsou uvedeny v tabulce 4.151.

Tabulka 4.151: Roční spotřeba zdrojů na provoz vícefázové pračky v Německu

Zdroj Jednotka Třístupňová
pračka (spotřeba
na kapacitu)
1 000 m3/h

Dvoustupňová
pračka (spotřeba
na kapacitu)
1 000 m3/h

Energie – provoz systému čištění vzduchu (kWh/rok) 130 (100–150) 190
Energie — další spotřeba pro ventilaci (kWh/rok) 215 (180–250) 250 (220–280)
Čerstvá voda (m3/rok) 20 (16–25) 21 (14,9–25,5)
Kyselina sírová (kg/rok) 27 (20–34) 100
Pracovní síla (h/rok) 0,3–0,4 0,4
Zdroj: [122, 123]

Odpadní voda vznikající z biologické pračky, která odpovídá asi 1,8 m3 na 1 000 m3/h (0,15 m3/ap/rok), by
měla být skladována (např. čerpána do jímky na kejdu) a znovu použita s ohledemna přidanémnožství dusíku.
Odpadní voda ze stupně kyselinové pračky vyžaduje samostatné skladování; jejich objemy se pohybují kolem
0,7 m3 na 1 000 m3/h (0,06 m3/ap/rok).

Snížené množství odpadní vody je vytvářeno třístupňovou pračkou ve srovnání s biologickou pračkou.
V biologické pračce může být dobrá účinnost odstraňování zaručena pouze tehdy, je-li vyplaveno alespoň
0,2 m3/kg NH3; u třístupňových zařízení, jejichž účinnost odstraňování je alespoň stejná jako u biologických
praček, musí být samostatně vyplaveno pouze 0,055–0,083 m3/kg NH3. Rozdíl v produkované odpadní vodě
z čištění je uveden v tabulce 4.152 pro chov 1 000 prasat v Německu.

Tabulka 4.152: Objem odpadní vody produkované systémem čištění vzduchu v systému ustájení pro
1 000 prasat na výkrm

Systém čištění vzduchu Míra vyplavení Množství odpadní vody
(m3/kg vstupujícího NH3) (m3/rok)

Biologická pračka 0,2 730
Třístupňová pračka 0,055–0,083 200–300
Poznámka: Výsledky jsou založeny na emisním faktoru 3,64 kg NH3/ap/rok
(krmivo s neuzpůsobeným obsahem dusíkatých látek).

Spotřeba kyseliny může být výrazně snížena, pokud je systém provozován tak, že nitrifikace poskytuje tvorbu
biogenní kyseliny v prvním čistícím stupni a čistící voda se často mění [123].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tříúrovňové systémy čištění vzduchu jsou také použitelné
na podestýlkové ustájení, protože biofiltru předchází mokrá pračka, která odstraňuje prach a/nebo peří.

Ventilační systém vyžaduje správné plánování (přívod/odvod vzduchu) a provedení (dostatečná kapacita
ventilátorů pro zvýšený tlak). Při dodatečné montáži do stávajících chovů existují významné dodatečné
požadavky na přizpůsobení výstupů pro ventilaci vzduchu a na modernizaci ventilátorů, takže systém je
použitelný pouze tam, kde je použit centralizovaný ventilační systém. Kromě toho je potřeba velký prostor
pro umístění různých druhů vybavení.

Ekonomika Ekonomické údaje pro úpravu odpadního vzduchu byly v Německu vytvořeny pro moduly
o kapacitě 1 000 m3/h, což odpovídá 11,8 ap pro prasata při standardní ventilaci 85 m3/h/ap. Výsledky pro
různé kapacity systému ve výkrmu prasat jsou uvedeny v tabulce 4.153.
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Tabulka 4.153: Rozsahy nákladů spojené s použitím třístupňových systémů praček vzduchu (kombinujících vodní pračku, mokrou kyselinovou pračku a biofiltr) v chovech
prasat na výkrm

Kapacita chovu
Související náklady (1)(2)

Investiční náklady Roční investiční náklady Provozní náklady Celkové náklady

(EUR
na1000m3/h)

(EUR/ap) (EUR na
1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok) (EUR
na1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok) (EUR na
1000m3/h)

za rok

(EUR/ap/rok)

460–700 ap
(39 000–60 000 m3/h)

700–1 100 60–94 82–116 7,0–9,96 128–166 10,9–14,1 210–282 17,9–24,0

1 060–1 180 ap
(90 000–100 000 m3/h)

531–671 45–57 60–68 5,1–5,8 103–122 8,8–10,4 163–190 14,9–16,6

1 700–1 850 ap
(150 000–157 000 m3/h)

474–589 40–50 52–59 4,4–5,0 101–112 8,6–9,5 153–171 13,4–15,1

3 000 ap (255 000 m3/h) 500–615 43–52 50–60 4,2–5 80–100 6,80–8,5 130–160 11–13,5
(1) Všechny údaje o nákladech jsou uvedeny bez DPH.
(2) Náklady se počítají na základě těchto předpokladů: doba amortizace 10 let pro instalaci a 20 let pro budovu, 6% úroková sazba pro 50% investice, náklady
na pracovní sílu 20 EUR/h, elektřina 0,12 EUR/kWh, voda EUR 0,5/m3, kyselina 0,25 EUR/kg, aplikace odpadních vod na pole 2,6 EUR/m3, údržba 1 %
investice, dodatečné náklady pro větší úložiště kejdy 120 EUR/m3, dodatečné náklady pro výkonnější ventilátory 3 EUR na 1000 instalované kapacity.
Zdroj: [122, 514]
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Investiční a provozní náklady spojené s aplikací třístupňového systému na nově vybudované zařízení s bio-
logickou pračkou jako třetí etapa namísto biofiltru jsou uvedeny v tabulce 4.154.

Tabulka 4.154: Investiční a roční provozní náklady třístupňové pračky (vodní a kyselinová pračka + biolo-
gický zkrápěný filtr) použité na nově vybudované zařízení v produkci prasat na výkrm

(EUR/ap/rok)

Investiční náklady (1) 50,3
Provozní náklady
Roční investiční náklady (10 %) 4,2
Údržba (3 %) 2,0
Úrok (6 %) 1,2
Spotřeba elektřiny (0,11 EUR/kWh) 3,7
Spotřeba vody (1,0 EUR/m3) 0,6
Chemické použití (0,6 EUR/litr H2SO4, 98 %) 0,7
Vypouštění vody (2) 1,0
Celkové roční provozní náklady 9,2

Celkové roční náklady 13,5
(1) Investiční náklady jsou založeny namaximální ventilační kapacitě 60m3/h/ks.
(2) Náklady na likvidaci odpadních vod se považují za ekvivalent 10 EUR/m3

za vypouštění z kyselinové pračky a 2 EUR/m3 pro vypouštění z biologicky
zkrápěného filtru nebo vodní pračky. Vypuštěná voda ze stupně biologicky zkrá-
pěného filtru a vodní pračky je znova použita v kyselinové pračce.
Zdroj: [568]

Motivace pro implementaci V jednotlivých případech nedostatečné prostorové vzdálenosti od nejbliž-
ších existujících nebo plánovaných bytových domů nebo jiných konstrukcí citlivých na zápach, jako je tomu
v hustě obydlených oblastech (např. v Nizozemsku), nebo od ekosystémů citlivých na dusík (např. lesy),
systémy čištění vzduchu dávají zemědělcům jedinou možnost rozšířit činnost a stále dodržovat maximální
limity povolené pro emise amoniaku, prachu nebo zápachu.

Díky kapacitě odstranění PM10 a PM2,5 byly vícestupňové systémy čištění vzduchu zajímavější pro
použití v drůbežářských zařízeních umístěných v oblastech překračujících prahové hodnoty jemného prachu
ve vzduchu [424].

Příklad provozů Systém funguje v několika chovech prasat v Nizozemsku a Německu.

Referenční literatura [122, 123, 126, 128, 139, 424, 514, 568]

4.9.7 Částečná úprava vzduchu v systémech čištění vzduchu

Popis V chovech s nucenou ventilací závisí míra ventilace na fázi výroby a klimatických podmínkách;
ventilační systém nepracuje v průběhu roku na maximální kapacitě. Proto lze definovat maximální (v létě)
a průměrnou rychlost proudění odpadního vzduchu a systémy čištění vzduchu mohou být odpovídajícím
způsobem dimenzovány. V tomto případě je možné instalovat systém obtoku vzduchu, takže část odpadního
vzduchu může být vypouštěna z chovu bez úpravy, zatímco zbývající odpadní vzduch prochází systémem
čištění vzduchu. Proto jsou systémy čištění vzduchu provozovány při určitých rychlostech proudění vzduchu,
které jsou nižší než maximální míra ventilace, ke které může dojít v chovné hale.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 505



Koncová opatření pro snížení emisí do ovzduší z ustájení zvířat

Dosažené přínosy pro životní prostředí Velikost systému čištění vzduchu je snížena, což má za ná-
sledek zvýšenou účinnost využití pračky (kgNH3 odstraněného na m3 objemu pračky). Technika částečného
čištění odpadního vzduchu zajišťuje ventilační potřeby pro zdraví a pohodu zvířat a možnost stále provozovat
efektivně systémy čištění vzduchu.

Mezisložkové vlivy Nevýhodou této techniky je, že řízení maximálních emisí není možné (např. letní
teplo, těžší zvířata vyžadující vysokou míru ventilace). U úrovní emisí amoniaku, které se obecně stanoví
jako roční průměry, může být tato nevýhoda irelevantní; avšak u jiných znečišťujících látek, jako je prach
a zápach, u nichž jsou obvykle stanoveny maximální úrovně emisí, to může způsobit nadprůměrné obtíže
v okolí.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Úrovně emisí amoniaku a související náklady
na implementaci čistícího systému jsou uvedeny v tabulce 4.155. Data pro dvoustupňovou biologickou pračku
a pro dvoustupňovou chemickou pračku se uvádějí pro různá procenta odváděného vzduchu upraveného
systémem čištění vzduchu.

Tabulka 4.155: Úrovně emisí a údaje o nákladech pro různá procenta odpadního vzduchu ošetřeného
dvoustupňovými systémy čištění vzduchu

Typ čisticího systému Procento
odpadního vzduchu

(%)

Emise amoniaku
(kg/ap/rok)(1)

Celkové náklady
(EUR/ap/rok) (1)

Biologická pračka 100 0,44 12,0
Biologická pračka 60 0,56 7,6
Biologická pračka 40 NI 2,8
Biologická pračka 20 0,88 NI
Kyselinová pračka 100 0,40 NI
Kyselinová pračka 60 0,56 NI
Kyselinová pračka 20 1,00 NI
(1) Údaje o nákladech se počítají na základě produkce čtyř prasat na ap/rok.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [53, 54]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Obtoky lze instalovat pouze tehdy, pokud tomístní předpisy
dovolují (např. v Nizozemsku nejsou obtoky povoleny). Princip této techniky je nezávislý na kategorii zvířat;
je proto použitelný při chovu prasat a drůbeže.

Ekonomika Investiční náklady na m3 odpadního vzduchu, který má být upraven, budou jen mírně vyšší
kvůli dodatečným nákladům na samotný obtok. Na druhé straně jsou celkové náklady na čištění vzduchu
sníženy, protože investiční a provozní náklady praček souvisí s jejich velikostí.

Motivace pro implementaci Nízkých hodnot emisí lze dosáhnout za snížených nákladů na úpravu
systémem čištění vzduchu. Tímto způsobem je možné navrhnout ventilační/čistící systém na základě poža-
dovaných úrovní redukce stanovených pro konkrétní místo příslušnými orgány.

Příklad provozů Tato technika se běžně používá v Dánsku na základě specifikace povolení.

Referenční literatura [13, 53, 54, 514]
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4.9.8 Suchý filtr
Popis Vzduch nasávaný do výfukového odtahu prochází filtrem umístěným v komoře před odsávacím
ventilátorem, například z vícevrstvých plastových nebo papírových filtrů, které nutí vzduchmnohokrát měnit
směr v těle filtru (viz obrázek 4.75). Odstředivá síla vzduchu cirkulujícího v mnoha dutinách filtru odděluje
prach od proudu vzduchu, což umožňuje, aby částice prachu padaly a byly shromažďovány do filtračních
kapes ve tvaru písmene V.

Obrázek 4.75: Schéma suchého filtru nainstalovaného v chovu brojlerů

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení emisí prachu je dosaženým přínosem pro životní
prostředí.

Mezisložkové vlivy Filtry je třeba pravidelně čistit a shromážděný prach se může aplikovat do půdy
prostřednictvím hnoje. Filtry představují odpor proti proudění vzduchu, takže ventilátory musí pracovat
při vyšším tlaku. Proto musí systém umožňovat vysoký objem vzduchu a rychlost vzduchu nezbytnou pro
odlehčení tepelného stresu u brojlerů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Obchodní výsledky naznačují 70% snížení
viditelného prachu v odpadním vzduchu. Účinnost odstraňování prachu byla měřena v jednom chovu brojlerů
jako 41 % ± 4 pro PM2,5 a 64 % ± 6 pro frakce PM10. Koncentrace bakterií a hub byly sníženy o 1 %,
respektive o 20 % (v logaritmickém měřítku).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze dovybavit v chovech drůbeže pomocí systému
ventilačních tunelů.

Ekonomika Investiční, provozní a údržbářské náklady jsou ve srovnání smokrými pračkami používanými
pro úpravu vzduchu výrazně sníženy. Investiční náklady na instalaci suchého filtru se odhadují na přibližně
1,14 EUR (1 EUR = 0,88 GBP) na 30 m3 vzduchu, stejné náklady jako na úpravu 3–4 m3 vzduchu mokrými
pračkami.

Motivace pro implementaci Motivací jsou místní předpisy stanovující mezní hodnoty emisí prachu.

Příklad provozů Do britských chovů brojlerů bylo zařazeno několik příkladů.

Referenční literatura [136]
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4.9.9 Vodní odlučovač
Popis Odpadní vzduch je nasměrován dolů na vodní lázeň (např. 15 cm jímka obsahující vodu), aby nasákl
prachové částice a poté je přesměrován o 180° směrem nahoru do vzduchu, aby se dále rozptýlily jakékoliv
znečišťující látky (viz obrázek 4.76). Vodní lázeň je třeba pravidelně plnit, aby se kompenzoval odpar.

Obrázek 4.76: Schéma vodního odlučovače

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise prachu jsou sníženy.

Mezisložkové vlivy Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení emisí bylo ohlášeno u PM2,5 a PM10

jako 19%, respektive 22%. Bylo také hlášeno, že snížení počtu bakterií a hub je v logaritmickém měřítku
16%, respektive 4%. Voda může být aplikována na pole.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Systém lze dovybavit do chovu drůbeže pomocí systému
tunelové ventilace.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Místní předpisy mohou stanovit mezní hodnoty pro emise prachu.

Příklad provozů Tato technika se používá v chovech drůbeže ve Velké Británii. Jeden příklad byl uveden
v hospodářství, které chová více než 30 000 brojlerů.

Referenční literatura [136]
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4.10 Techniky pro snižování pachových látek
Zápach provází všechny operace v živočišném průmyslu. Zápach pochází převážně z mikrobiální přeměny
krmiva (proteinů a fermentovatelných sacharidů) ve střevním traktu prasat a mikrobiální přeměny močových
a fekálních sloučenin v hnoji za anaerobních podmínek. Zápach je komplexní směsmnoha různých sloučenin,
jako jsou sirné sloučeniny (např. H2S, merkaptany), indolové a fenolické sloučeniny, těkavé mastné kyseliny
(např. kyselina octová, kyselina n-butylová), amoniak a těkavé aminy [270, 511].

Zápach je jedním z největších témat místních komunit ve vztahu k chovu prasat a drůbeže. Pochází
z ustájení zvířat, stejně jako z manipulace s hnojem, jeho skladováním a aplikací. Zápach je šířen ve formě
plynu a/nebo je přenášen za pomoci prachových částic.

Úroveň zápachu, který vzniká v chovech prasat nebo drůbeže, se výrazně liší a míra obtěžování určité
úrovně zápachu se liší podle místa a jeho souvislostí [204]. Malé množství velmi silných pachů se může
za nepříznivých okolností šířit daleko a způsobit, že osoby po směru větru budou vnímat silnou intenzitu
zápachu. Takovýto zápach může být velice intenzivní a obtěžující [668].

4.10.1 Obecná opatření pro prevenci zápachu
Zápach může být omezen mnoha způsoby, například:

• správným hospodařením;

• zakrytím venkovních skladů hnoje;

• omezením rychlosti větru a výměny vzduchu na povrchu hnoje;

• udržováním hnoje na bázi slámy v aerobních podmínkách s cílem rychle rozložit pachové látky.

Z důvodu omezení zápachu byly stanoveny aplikační časy a techniky pro zapravení hnoje do půdy. V chovech
s nucenou ventilací se používají některé další techniky pro omezení zápachu v okolí těchto chovů, a těmi
jsou:

• horizontální výstupní vzduchové výdechy – nedochází ke snížení zápachu, ale odpadní vzduch z chovu
je odváděn a rozptylován na straně ustájení směřující mimo citlivý receptor zápachu (např. obytné
oblasti);

• ředění koncentrace, které je vysvětleno níže a je založeno na správném provedení ustájení a dimen-
zování ventilace.

4.10.1.1 Ředění zápachu

Koncentrace zápachu závisí v podstatě na stupni naředění pachových látek v průběhu šíření ve vzduchu.
Důležité faktory ovlivňující koncentraci znečišťujících látek jsou:

• rychlost průtoku pachových látek;

• vzdálenost od zdroje;

• efektivní výška zdroje a relativní nadmořská výška zdroje a receptoru;

• atmosférické podmínky, místní topografie a její vlastnosti (členitost povrchu).

Ředění zápachu se navíc zvyšuje se stupněm turbulence v atmosféře a s větrem. Mechanických turbulencí
lze dosáhnout účinným umístěním překážek proudění (např. vegetace).

Vzájemné působení výše zmíněných činitelů a podíl každého z nich určí konečné zředění zápachu.
V mnoha případech je nejvhodnější metodou ředění zápachu zajištění vhodné vzdálenosti mezi hospodář-
stvím a citlivým receptorem, protože alternativní opatření popsaná v této části (např. výstupní výška, rychlost
proudění odpadního vzduchu) mohou znamenat různá omezení a nevýhody. Správnou praxí je využívání
standardních vzdáleností v územním plánování pro nová hospodářství [204].

Vmnoha členských státech byla s cílem chránit obyvatele před značně nepříjemným zápachem stanovena
pravidla pro minimální vzdálenost pro posuzování zápachu a prostorové oddělení hospodářství a obydlí nebo
obytných oblastí, například vNěmecku byla tato pravidla vydánaAsociací německých inženýrů (VDI; Pokyn
VDI 3894/2 „Emise z dopadů hospodářských zvířat a dopady na ně – Metoda pro stanovení roztečných
vzdáleností – Zápach“, 2012–11). V Německu jsou dopady zápachu hodnoceny jako významné a legálně
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nepřípustné, pokud je překročena četnost vnímání zápachu 10% (obecné obytné oblasti) nebo 15% (vesnické
oblasti) času pro koncentraci zápachu 1 oue/m3 [590].

V Nizozemsku je regulační systém také založen na principu předpovídání zatížení zápachem v okol-
ních oblastech chovu hospodářských zvířat standardizovaným modelem rozptylu zápachu. Tento model
(V-Stacks), modifikovaný z národního Gaussova rozptylového modelu, počítá hodnotu 98. percentilu pro
okolní obytné domy a využívá národně standardizované hodnoty emisí zápachu. V případě povolovacích
postupů pro živočišnou výrobu (nová nebo upravená hospodářství) se vypočítá zatížení zápachu pro apli-
kovanou novou situaci a vypočtené percentilní hodnoty se zkontrolují, aby se zajistilo, že nepřekračují
maximální povolené percentilní hodnoty v konkrétních obytných oblastech. Výchozí maximální zatížení
zápachem je stanoveno Ministerstvem životního prostředí pro různé typy obytných oblastí. Obce se mohou
odchýlit od této výchozí hodnoty a v rámci přednastaveného rozsahu definovat svůj vlastní místní standard.
Vstup modelu je založen na regulačním národním seznamu s emisními faktory zápachu pro různé kategorie
zvířat a jejich systémy ustájení vyjádřené jako oue/s/ks [153].

4.10.1.2 Podmínky vypouštění odpadního vzduchu

Zásady přirozené a nucené ventilace vedou k různým podmínkám vypouštění odpadního vzduchu. Zatímco
výstupní výdechy pro vzduch z ustájení jsou omezeny na úzký průřez v případě ustájení s nucenou ventilací,
u ustájení s přirozenou ventilací, jsou občas poměrně velké. V těchto systémech ustájení jsou průřezy,
kterými vstupuje a vystupuje vzduch, nastavitelné v souladu s meteorologickými a lokálními klimatickými
podmínkami mimo ustájení a podle požadavků na ventilaci specifických pro hospodářská zvířata uvnitř
ustájení. Společný pro oba systémy je nárůst teploty v ustájení způsobený tepelným výkonem hospodářských
zvířat a možnou přítomností topného zařízení.

V bezprostřední blízkosti ustájení (přibližně trojnásobek až pětinásobek výšky budovy) musí být zajiš-
těn nepřerušený vstup a výstup venkovního vzduchu. Při nucené ventilaci určuje oblast, která se nachází
v bezprostřední blízkosti ustájení, podmínky vypouštění odpadního vzduchu, např. boční větrání vedoucí
do dvora, nebo vypouštění odpadního vzduchu nad hřebenem (střechy). V případě ustájení s přirozenou
ventilací lze za přijatelný považovat lokální zápach, kde je důraz kladen převážně na vliv emisí z ustájení
dále do okolí.

Nucená ventilace
U nucené ventilace se zpravidla klade důraz na snižování dopadu pomocí dostatečného zředění odpadního
vzduchu větrem. Za účelem ochrany místního okolí může být obecně vhodné zajistit průchod odpadního
vzduchu v určité minimální výšce nad a za místním obydlí, čímž je omezen vliv zápachu na minimum.
Tohoto efektu lze dosáhnout zvýšením výstupní rychlosti odpadního vzduchu a/nebo zvýšením výstupní
výšky odpadního vzduchu.

Odpadní vzduch byměl být odveden dostatečně vysokými šachtami svisle vzhůru nad úroveň střechy bez
omezení toku nebo zakrytí. Za tímto účelembyměla být prozkoumána oblast a umístění hospodářství/závodu,
aby se určilo, zda by mohla být například zvýšena výpustní šachta pro odvod vzduchu nad štít haly, pokud
se tato hala tyčí nad ostatní budovy.

Rozptyl odpadního vzduchu dále může být zvětšen dodáním mechanické hybnosti zvýšením rychlosti
vypouštěného odpadního vzduchu. Rychlost odpadního vzduchu může být dle potřeby regulována, např
přepínáním skupin ventilátorů v hlavním centrálním vzduchovém kanálu.

Montáž přídavného obtokového ventilátoru je účinná jako opatření ke snížení dopadu zápachu pouze
v určitých případech a pouze pro lokální oblast a ve většině případů nemá žádný účinek. Kromě zvýšení
investičních nákladů a spotřeby energie je třeba vzít v úvahu i další emise hluku.

Při plánování systému pro vypouštění odpadního vzduchu je důležité vzít v úvahu vliv budov pro
hospodářská zvířata a bariér proti proudění v bezprostředním okolí jak na návětrné, tak na závětrné straně
zařízení (např. hřebeny sousedních budov a stromy). Budovy s hospodářskými zvířaty a překážky proti
proudění způsobují nárůst efektu turbulentního rozptylu.

V případě jedné budovy pro chov hospodářských zvířat závisí turbulentní efekt na základě vztahu mezi
efektivní výškou zdroje a výškou budovy. Turbulentní efekt popisuje vliv budovy na rozptyl odpadního
vzduchu a následné snížení efektivní výšky zdroje. Nenarušeného proudu vzduchu je dosaženo ve výšce,
která odpovídá dvojnásobku výšky budovy.

Ventilační otvory umístěné na bočních stěnách mohou být považovány za žádoucí v jednotlivých pří-
padech, pokud jsou opatřeny vychylovacími kryty, které odvádějí odpadní vzduch směrem k zemi, a pokud
je odpadní vzduch rozptýlen na straně ustájení odvráceného od citlivého receptoru. Při porovnání účinků
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způsobených ventilací na boční stěně a vypouštěním odpadního vzduchu přes hřeben, znečištění ovzduší,
ke kterému dochází na místech dále v okolí, bývají podobné.

V případě zařízení s několika hospodářskými budovami hraje postavení a výška zdrojů odpadního
vzduchu podřadnou roli, pokud jde o jejich dopad na znečištění ovzduší na odlehlých místech. V takových
případech může být celková plocha hospodářství tak velká, že oblaka odpadního vzduchu klesají na úroveň
terénu v areálu hospodářství, i když původní výšky zdrojů jsou velké. Celé zařízení je pak považováno
za zařízení mající stejný účinek jako jediný povrchový zdroj na úrovni země.

Z jiného hlediska má nucená ventilace výhodu v tom, že umožňuje snadné provádění technik čištění
vzduchu.

Přirozená ventilace
Pro zajištění dostatečné účinnosti přirozené ventilace musí být splněny určité požadavky, například:

• úhel sklonu střechy nejméně 20° v případě střešní ventilace k zajištění dostatečného komínového
efektu;

• střední výškový rozdíl nejméně 3 metry mezi vstupními a výstupními vzduchovými otvory u vzdu-
chových šachet;

• dimenzování vstupních a výstupních otvorů vzduchu v závislosti na obsazení hospodářskými zvířaty
a výškou tepelného proudu;

• zaručené trvalé proudění přiváděného vzduchu a odváděného odpadního vzduchu do a z ustájení;

• osa hřebene budovy orientována příčně k převládajícímu směru větru u nových zařízení.

Pokud jsou budovy umístěné před a/nebo za otevřeným systémem ustájení musí být zajištěno, aby budovy
s hospodářskými zvířaty nebyly umístěny v prostorách s velmi nízkým nebo výrazně zrychleným prouděním
vzduchu. Vzdálenost mezi ustájením a okolními budovami by měla být nejméně třikrát až pětkrát větší než
výška okolních budov.

V případě systémů ustájení prasat a drůbeže se osvědčila instalace zařízení, které dokáže měnit průřez
vstupního a výstupního otvoru pro přívod/odvod vzduchu.

Správným umístěním nové budovy ve vztahu k převládajícímu směru větru lze rozhodujícím způsobem
ovlivnit jak vnitřní podmínky prostředí ustájení, tak emise z něj vycházející. Různé koncentrace a rychlosti
se objevují v závislosti na tom, zda je ustájení vystaveno příčnému, diagonálnímu nebo hřebenovému
paralelnímu průtoku. Obzvláště u hřebenově paralelních modelů proudění je stupeň ventilace ve srovnání se
vzory příčného toku snížen přibližně o 50%. Za těchto podmínek se v ustájení vyskytují nejvyšší koncentrace
zápachu a amoniaku.

Za účelem potlačení tohoto efektu mohou otvory ve štítu budovy zvyšovat objemový tok indukovaný
větrem. Otvory ve středu hřebene navíc napomáhají komínovému efektu. Díky štěrbinové cloně umístěné po
celém hřebeni je dosaženo vyššího průtoku než u šachet. Osa hřebene ustájení by proto měla být vyrovnána
s větrem, takže v průběhu roku bude převládající směr proudění větru produkovat nejlepší možný ventilační
účinek.

Otvory pro přívod vzduchu a odvod odpadního vzduchu u systémů s ventilací od hřebene musí být
dimenzovány tak, aby při vysokých venkovních teplotách byla stále dostatečná cirkulace vzduchu.V opačném
případě musí být otevřeny dveře, což obecně vede k nekontrolovanému rozptylu emisí v úrovni podlahy.

Systémy ustájení otevřeného typu s velkými bočními průřezy, hřebeny a štěrbinovými otvory, které jsou
umístěny ve volně stojící poloze, lze považovat za žádoucí z hlediska dopadů účinků dále v prostoru (např.
boxové ustájení se samostatnými funkčními oblastmi).

4.10.1.3 Krmné účinky

Krmný protein je předpokladem produkce zápachu ve střevech zvířat a v hnoji, protože vylučování proteinu
a jeho metabolitů (např. močoviny) do exkrementů prasat poskytuje živnou půdu pro bakterie vytvářející
zápach; proto se logicky očekává, že emise zápachu mohou být sníženy snižováním hladiny dusíkatých látek
v krmivu.

Na druhé straně se také uvádí, že neexistuje žádný významný vliv strategií krmení na emise zápachu,
i když se vlastnosti zápachu mohou změnit [513]. Jiné studie týkající se účinku vlivu snížení hladiny proteinů
ve stravě nezjistily vůbec žádný rozdíl, v případě použití stravy s relativně nízkým obsahem proteinů [326,
330].
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Některé výsledky experimentu uváděly pokles koncentrace zápachu a emise z prasečího hnoje, když
byly dusíkaté látky ve stravě sníženy (téměř o 80 % snížením dusíkatých látek z 18 % na 12 % a doplněním
esenciálních aminokyselin [511]). Toto snížení bylo významné pro určité pachové látky (idolické, fenolické
a sirné sloučeniny). Jiné výsledky ukazují, že složení a vlastnosti zápachu jsou ovlivněny hladinou proteinu
dodávaného ve stravě, zatímco koncentrace zápachu se jen stěží ovlivňuje [512].

Také fermentovatelné neškrobové polysacharidy jsou důležitými výživovými složkami, které určují
koncentraci těkavých mastných kyselin v hnoji a v důsledku toho mají vliv na emise zápachu [513].
Navrhuje se, že emise zápachu lze snížit snížením fermentace proteinu prostřednictvím optimální rovnováhy
mezi dostupným proteinem a fermentovatelnými uhlohydráty v tlustém střevě [448].

Síla a nepříjemnost zápachu se měří pomocí olfaktometrie a výsledky nejsou vždy jasné, protože
je obtížné objektivně hodnotit pachy [512, 590], což by mohlo vysvětlovat rozdíl v uváděných účincích
výživových úprav na emise zápachu. Ve vztahu mezi výživou a emisemi zápachu je nutný další výzkum, ale
zdá se, že existuje velký potenciál pro přínosy v oblasti životního prostředí [324].

4.10.1.4 Systémy čištění vzduchu

Pro přijetí technik snižování emisí mohou být rozhodující lokální podmínky, jako je tomu v hustě obydlených
oblastech v Nizozemsku. Použitelnost, mezisložkové vlivy a náklady mohou obecně omezit přijetí níže
uvedených technik, případně může jejich zavedení podpořit pozitivní účinek na snížení zápachu vedle
snížení emisí amoniaku.

Jakmile může být vzduch přiváděn do centrálního bodu pro úpravu, existuje řada možností, jak snížit
koncentraci zápachu v odpadním vzduchu. Zde je uvedeno několik možností:

• Biologická pračka, viz kapitola 4.9.3.

• Biologická degradace vedením vzduchu z ustájení přes biofiltr z vláknitého rostlinného materiálu
kde se pachové složky rozkládají bakteriemi. Účinnost závisí na obsahu vlhkosti, složení, průtoku
vzduchu na metr čtvereční filtračního lože a výšce filtru. Problémem může být zejména prach, který
klade vzduchu vysoký odpor (viz kapitola 4.9.5).

• Dvoustupňový nebo třístupňový systém čištění vzduchu, viz kapitola 4.9.6.

4.10.1.5 Plán řízení zápachu

Popis Plán řízení zápachu je slučitelný s koncepcí systému environmentálního managementu (EMS)
popsaného v kapitole 4.2. Plán řízení zápachu může být součástí EMS hospodářství.

Vzhledem k tomu, že zápach pochází z různých provozních oblastí, je vhodné, aby plán řízení zápachu
zahrnoval všechny možné zdroje zápachu ze zemědělských operací (ustájení, skladování a aplikace hnoje)
a snažil se je kontrolovat integrovaným způsobem [204].

Plán řízení zápachu zahrnuje následující části:

• protokol obsahující vhodné akce a časové osy;

• protokol pro provádění monitorování zápachu;

• protokol na reakce zjištěné nepříjemností zápachu;

• program prevence a eliminace zápachu, jehož cílem je například identifikovat zdroj (zdroje), sledovat
emise zápachu (viz kapitola 4.18.4), charakterizovat přínosy zdrojů a provádět opatření k eliminaci
a/nebo redukci;

• přehled historických incidentů a nápravných opatření a šíření znalostí o zápachu.

Některé členské státy, například Velká Británie, implementují plán řízení zápachu, pokud je problém se
zápachem, jako první krok ke snížení emisí zápachu [624]. Schválený plán může být zpřístupněn veřejnosti.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dosažený přínos pro životní prostředí je minimalizace
pachových emisí. Mnoho technik řízení ke snížení zápachu také současně snižuje další emise do vzduchu,
včetně amoniaku.

Mezisložkové vlivy Se zavedením této techniky nejsou spojeny žádné mezisložkové vlivy.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro nová a stávající hospodářství
za předpokladu, že se očekává a/nebo byla zdůvodněna nepříjemnost zápachu u citlivých receptorů.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Systémy řízení pravděpodobně budou pro výrobce menší nákladovou
zátěží nebo mohou dokonce zlepšit finanční návratnost, jelikož často znamenají nižší kapitálové náklady
a nižší využívání zdrojů (energie, voda, chemikálie atd.) než koncové techniky.

Příklad provozů Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [19, 204, 624]

4.10.2 Správná provozní praxe v chovech prasat
Zdroje zápachu v budovách a jejich okolí a postupy snižování zápachu v ustájení prasat zahrnují:

• Čistota: Správnou provozní praxí je udržovat prasata a povrchy v budovách a kolembudov čisté. Prasata
zašpiněná hnojem budou mít výrazně zvýšenou emisi zápachu, protože tělesné teplo zvířete výrazně
urychlí uvolňování zápachu. Kromě toho snížení emisní plochy hnoje a předcházení rozhazování
krmiva vyvolává přímé snížení emisí zápachu.

• Suchost: Optimální kontrola prostředí ustájení, zejména v létě, může přispět k zajištění toho, aby
prasata vylučovala v oblasti hnojné jímky, zatímco oblasti pro ležení a aktivitu zůstávají čisté a suché.
Použitím nízkoztrátových napájecích zařízení by se mělo zamezit ztrátám pitné vody. U systémů
založených na podestýlce se úroveň emisí zápachu snižuje se zvyšujícím se množstvím podestýlky
na dobytčí jednotku.

• Odstraňování kejdy: V systémech s tekutým hnojem lze emise zápachu z ustájení snížit, pokud se kejda
a moč odklízí z ustájení v krátkých intervalech nebo nepřetržitě. Zadržování exkrementů po delší
dobu ve skladovací jímce a skladování velkých objemů zvyšuje emise pachových látek. Obecně platí,
že se musí prasečí kejda co nejrychleji odstranit do odpovídajících skladovacích jímek nebo musí být
podrobena vhodnému zpracování, včetně aplikace do půdy, např. mělkými kanály s proplachovacím
systémem pro rychlé vypouštění.

Obecně se má za to, že většina technik popsaných v předchozích kapitolách určených povětšinou ke snížení
emisí amoniaku a prachu mohou mít snižující účinek i na emise zápachu. Výzkumný program prováděný
v Nizozemsku [153, 513] však ukázal, že emise pachů z chovu hospodářských zvířat byly velmi variabilní
jak v rámci jednotlivých hospodářství (v čase), tak mezi jednotlivými hospodářstvími. Naměřené rozdíly
odrážejí do značné míry nekontrolované účinky řízení. Dokonce i v případě úpravy míry ventilace, bylo
obtížné významně rozlišovat mezi různými systémy. Hlavní závěry byly:

• systémy ustájení snižující emise amoniaku nutně nesnižují emise zápachu;

• tento účinek není konzistentní u všech kategorií zvířat v závislosti na vlastnostech jejich emisí zápachu;

• malé významné rozdíly mezi konvenčními systémy ustájení a systémy snižující emise amoniaku byly
prokázány pouze u výkrmových prasat.

Za určitých okolností, jako jsou systémy ustájení pro prasata s častým odstraňováním kejdy proplachováním
žlabů pod rošty, mohou být emise amoniaku výrazně sníženy, zatímco emise zápachu mohou být vysoké,
přičemž úrovně během proplachu jsou 3 až 3,5 krát vyšší než u ostatních systémů ustájení. Další různé
faktory, jako jsou hygiena hospodářství, druh a režim krmení a poměr vody ku krmivu, mají významný
vliv na emise zápachu z budov hospodářských zvířat a mohou skrýt účinky systémů ustájení na snižování
emisí [513].

Měření ve výzkumné kampani v Nizozemsku, zaměřené na minimalizaci účinků faktorů řízení, ukázalo,
že na třech z pěti testovaných hospodářství byly statisticky významné rozdíly mezi konvenčním systémem
ustájení (částečně roštová podlaha) a systémem pro redukci emisí amoniaku (omezená emisní plocha nebo

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 513



Techniky pro snižování pachových látek

systém chlazení kejdy) nalezeny pouze u odstávčat a prasat na výkrm. Průměrné procento snížení zápachu
u těchto systémů bylo 35 % (zmenšená emisní plocha) a 23 % (chlazení kejdy) [153].

Obecně, co se týče emisí zápachu na jednotku živé hmoty, byly prokázány pouze malé rozdíly mezi
různými technikami ustájení [474.

Hlavní principy využívané systémy ustájení s nízkou produkcí emisí amoniaku pro snižování emisí
do ovzduší z ustájení prasat jsou:

• omezení emisní plochy skladované kejdy/hnoje;

• časté odstraňování kejdy odpadním systémem, proplachováním nebo shrnováním; chlazení kejdy,
snížení teploty skladované kejdy;

• rychlejší odklízení kejdy díky trojúhelníkovým lamelám kovových roštů, které se snadněji čistí;

• snížení teploty, proudění vzduchu a rychlosti nad povrchem kejdy/hnoje uvnitř haly při současném
zachování přijatelného welfare zvířat;

• udržování suché podestýlky pomocí aerobních podmínek v systémech založených na podestýlce.

Další podrobnosti o konkrétních systémech ustájení pro ustájení prasat a souvisejících emisích zápachu lze
nalézt v kapitole 4.7.

4.10.3 Správná provozní praxe v chovech drůbeže
Uvádí se, že nepříjemnost zápachu z ustájení brojlerů se zvyšuje s vlhkostí podestýlky.

Zdroje zápachu v budovách a jejich okolí a postupy snižování emisí zápachu v drůbežárnách zahrnují:

• Čistotu a suchost: Použitím nízkoztrátových napájecích zařízení by se mělo zamezit ztrátám pitné
vody (např. kapátkové napáječky). Úroveň emisí zápachu se snižuje se zvyšujícím se množstvím
podestýlky na dobytčí jednotku.

• Odstraňování trusu: V systémech s trusem lze emise zápachu z ustájení snížit častým nebo nepře-
tržitým odklizem trusu. Zadržování exkrementů po delší dobu ve skladovací jímce a skladování
velkých objemů zvyšuje emise pachových látek. Obecně platí, že se musí trus co nejrychleji odstranit
do odpovídajících skladovacích jímek nebomusí být podroben vhodnému zpracování, včetně aplikace
do půdy jak rychle to jen půjde.

Nizozemský výzkumný program neprokázal konzistentní rozdíly v emisích zápachu mezi konvenčními
systémy ustájení a těmi, které jsou navrženy pro nízké emise amoniaku (např. sušením trusu na pásech),
ve všech kategoriích drůbeže. Přiřazená hodnota emisí zápachu byla založena na všech dostupnýchměřeních.
U praček vzduchu bylo zjištěno průměrné odstranění zápachu z chemických praček (30 %) pro různé
kategorie drůbeže [153].

4.10.4 Uskladnění kejdy
Uskladnění kejdy může být velmi významným zdrojem obtěžujícího zápachu. Při anaerobních podmínkách
se mohou v kejdě tvořit vysoké koncentrace pachových látek, které se mohou při manipulaci s kejdou
uvolňovat ve vysoce koncentrovaných oblacích. Víření, které je výsledkem míchání a čerpání, může zvýšit
emise z povrchu řádově (faktor 10) ve srovnání s nehybným povrchem. Při posuzování uskladnění kejdy
z hlediska jejího potenciálu obtěžování zápachem je nutné si uvědomit, že koncentrace zápachu v kejdě
nebo ve zbytku prostoru mohou dosáhnout desítek nebo dokonce stovek tisíc oue/m3, zatímco koncentrace
zápachu v odpadním vzduchu z ustájení prasat zřídka překračuje 5 000 oue/m3 [668].

Techniky skladování, které mají významný vliv na emise zápachu, jsou (viz kapitola 4.11):

• zakrytí kejdy nebo tuhého hnoje během skladování;

• umístění skladu s ohledem na obecný směr větru a/nebo přijetí opatření ke snížení rychlosti větru
kolem a nad skladem (např. stromy, přírodní překážky);

• minimalizace míchání kejdy.
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4.10.5 Zpracování hnoje
Techniky zpracování hnoje (tuhého nebo kejdy), které mají významný vliv na emise zápachu, jsou (viz
kapitola 4.12):

• aerobní digesce (provzdušňování) kapalného hnoje/kejdy;

• kompostování tuhého hnoje;

• anaerobní digesce.

4.10.6 Aplikace na půdu
Techniky aplikace na půdu, které mají významný vliv na emise zápachu, jsou (viz kapitola 4.13):

• použití pásového aplikátoru, mělkého injektoru nebo hloubkového injektoru pro aplikaci kejdy;

• zapravení hnoje v co nejkratší době.

4.11 Techniky pro snižování emisí ze skladu hnoje
Nitrátová směrnice (91/676/EHS) stanovuje obecněminimální ustanovení o skladování hnoje s cílem poskyt-
nout všem vodám obecnou úroveň ochrany před znečištěním a další ustanovení o skladování v označených
zranitelných oblastech. Při navrhování a umísťování úložiště hnoje je obecně třeba brát v úvahu vnitrostátní
a/nebo regionální předpisy týkající se zamezení znečištění vody. Techniky snižování emisí ze skladování
hnoje jsou popsány v následujících oddílech.

4.11.1 Snižování emisí ze skladu tuhého hnoje
Tato část se týká technik snižování emisí do ovzduší, půdy a vody ze skladování tuhého hnoje. Tyto techniky
se používají také na pevnou frakci z mechanické separace kejdy (viz kapitola 4.12.2).

4.11.1.1 Obecná praxe pro dávkové skladování tuhého hnoje na poli

Popis Skladování tuhého hnoje po odstranění z ustájení hospodářských zvířat lze provést v hromadách
(nebo haldách) na poli v oddělených dávkách před aplikací na pole.

V dočasných hromadách na poli je tuhý hnůj vrstven přímo na půdu po omezenou dobu před aplikací
do půdy (např. na několik dní nebo několik týdnů, například ve Velké Británii, kde skladování v samostatných
dávkách před aplikací trvá nejméně 90 dní). Přiměřená separační vzdálenost mezi polními hromadami
a povrchovými a/nebo podzemními vodními toky, jako jsou odtoky, vrty, studny, povrchové vody a prameny,
snižuje riziko, že jakýkoli výluh z hromady přejde přes povrch půdy přímo do vodního toku nebo proteče
půdou a přenese živiny, fekální organismy a látky spotřebovávající kyslík do vodních toků.

Dočasné polní hromady byměly být každý rok umístěny na různých místech; tento postup je v některých
členských státech povinný, např. Francie. Tam, kde převládají hliněné půdy a hromady mění umístění, se
neočekává hromadění škodlivých množství živin a na dno hromady není třeba provádět zvláštní opatření.
Aby se zabránilo hromadění dešťové vody na dně hromady, je třeba zabránit vniknutí vody do hromady
hnoje.

U polních hromad, které vznikají každý rok na stejném místě nebo pro zásoby na půdách s vysokými
hladinami vody, se pro skladování tuhého hnoje používají pevná nepropustná dna, aby se zabránilo znečiš-
tění vylouhováním do vody a půdy. Vybavení skladu odtoky a/nebo použití vhodného sklonu na podlaze
a propojení odtoků s uzavřenou nádobou umožňuje sběr kapalných frakcí a případného odtoku způsobeného
srážkami. Nepropustné podlahy z betonu se zařízeními pro sběr výluhů jsou popsány v kapitole 4.11.1.4.

Upřednostňují se skladovací prostory mimo citlivé receptory a měla by se využít jakákoliv výhoda,
kterou lze využití z přírodních bariér, jako jsou stromy nebo výškové rozdíly. Stěny (dřevo, cihly nebo beton)
mohou být také využity k obklopení hromad. Mohou sloužit jako ochrana u otevřeného složiště na závětrné
straně převládajícího směru větru.

Čím menší je poměr mezi emisní povrchovou plochou a objemem hromady hnoje, tím nižší jsou emise
amoniaku a zápachu. Za účelem zmenšení povrchu hnoje vystaveného vzduchu může být hnůj zhutněn nebo
může být postaven skladovací prostor se třemi stěnami pro zvýšení výšky.
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Zhutnění tuhého hnoje při skladování je alternativou řízení pro snížení emisí amoniaku do vzduchu.
Vysoká hustota dosažená zhutněním snižuje přenos vzduchu v hromadě, takže lze zabránit samovolnému za-
hřívání (tj. pasivnímu kompostování). Vysoká hustota může být také důsledkem vysokého obsahu vody a níz-
kého obsahu materiálu podestýlky, jako je sláma nebo dřevěné hobliny [441]. Výměna vzduchu v kombinaci
se zvýšenou teplotou hromady v důsledku aerobního rozkladu usnadní ztráty amoniakálního dusíku [517].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Umístění dočasných hromad tuhého hnoje co nejdále od po-
vrchových a/nebo podzemních vodních toků snižuje riziko znečištění půdy a vody povrchovým odtokem.
Přínosy budou pravděpodobně největší na středně/těžkých půdách, kde je nejvyšší riziko povrchového od-
toku a pravděpodobně budou přítomny odtoky z pole. Přímý přenos znečišťujících látek do povrchového
odtoku a drenáže je zabráněn, pokud se skladování tuhého hnoje provádí na nepropustném podkladu se
shromažďováním výluhů.

Emise mikrobiálních patogenů během aplikace do půdy jsou ve srovnání s aplikacemi čerstvého hnoje
(tj. ihned po vyjmutí z ustájení) sníženy. Snížení poměru mezi emisní povrchovou plochou a objemem
hromady hnoje může snížit ztráty amoniaku do vzduchu.

Mezisložkové vlivy Pokud jsou hromady odkryty nebo nejsou zcela zakryty nebo zhutněny, aby se snížil
přenos do vzduchu, může dojít ke kompostování (samozahřívání). V tomto případě se emise amoniaku
zvyšují s rostoucí teplotou hromady [441, 590].

Emise oxidu dusného se mohou zvyšovat při zvyšování hustoty hnoje v důsledku stimulace nitrifikace
a heterotrofní denitrifikace zvýšeným počtem a objemem míst s relativně nízkou dostupností kyslíku [441,
517].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve Finsku musí být hromada nejméně 100 m
od vodních toků, hlavních příkopů nebo studny, ze které je odebírána voda pro použití v domácnosti, a 5 m
od (malých) příkopů [624]. Ve Velké Británii jsou aplikované vzdálenosti 10 m od vodních toků a 50 m
od pramenů, studní, vrtů nebo jiných zdrojů vody určených k lidské spotřebě [506]. Ve Francii je minimální
vzdálenost od vodních toků uváděna 100 m [500]. V Belgii (Valonsko) musí být suchá chlévská mrva
skladována nejméně 20 m od jakékoliv kanalizace, studny nebo povrchové vody. V Irsku vnitrostátní právní
předpisy provádějící nitrátovou směrnici vyžadují, aby byla hromada umístěna do 250 m od místa odběru,
50 m od jakéhokoli vrtu, pramene nebo studny použité pro odběr vody pro lidskou spotřebu, 20 m od jezera,
50m od odkrytých jeskynních nebo krasových vápencových prvků, 10m od jakékoli povrchové vody. V Itálii
není dočasné skladování hnoje povoleno ve vzdálenosti 5 m od odtoků, 30 m od břehů řeky a 40 m od břehu
jezer a od pobřeží [624].

Další požadavky v členských státech na dočasné polní hromady jsou uvedeny v tabulce 2.20. Počet mik-
robiálních patogenů klesá během skladování tuhého hnoje, s rychlostí poklesu se zrychluje, pokud se v haldě
vyskytuje samovolné zahřívání (tj. pasivní kompostování); k tomu dochází přirozeně ve většině hromad
chlévské mrvy a drůbeží podestýlky. Proto je v hnoji v době jeho rozmetání méně mikrobiálních patogenů,
a tudížmenší rizikomikrobiálních patogenů v povrchovém odtoku a drenáži. Ukládání je účinné při snižování
počtu bakterií, ale méně účinné při snižování populací protozoanského parazita Cryptosporidium [648].

Vliv teploty v hromadách tuhého hnoje je významný a souvisí s pórovitostí, propustností vzduchu
a obsahem vody v hromadě, protože teplota souvisí s aerobní mikrobiální aktivitou. Teplota hromady klesá
s její rostoucí hustotou [590].

Na základě experimentálních dat byly navrženy následující algoritmy pro výpočet emisních faktorů
amoniaku ve vztahu k hustotě hromady: F(D) = 6,5–7,6 ·D. F(D) je emisní faktor amoniaku udávaný jako
ln (% TAN) v hnoji a D je hustota hromady v kg/m3. Algoritmus odráží, že emise NH3 exponenciálně klesá
s rostoucí hustotou hromady [441].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Skladování tuhého hnoje na nepropustném podkladu
vybaveném drenážním systémem a sběrnou nádrží pro odtok je obecně použitelné. Uskladnění tuhého hnoje
v polních hromadách umístěných mimo povrchové a/nebo podzemní vodní toky lze použít pouze na dočasné
polní hromady, které každoročně mění umístění.

Ekonomika Náklady založené na výstavbě betonových podlah a zařízení pro shromažďování výluhů
a souvisejících ploch pro pohyby vozidel (amortizované po dobu 20 let) ve Velké Británii se vykazují jako
1,15 EUR/t hnoje (1 EUR = 0,87 GBP).
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Motivace pro implementaci Tam, kde lze polní hromady použít pro dávkové skladování před aplikací,
je snadné umístění hromady tuhého hnoje mimo vodní toky a polní odtoky.

Příklad provozů Obvykle se používají techniky skladování tuhého hnoje v hromadách na poli.

Referenční literatura [441, 500, 506, 517, 590, 624, 648]

4.11.1.2 Využití zakrytí hromady tuhého hnoje

Popis Krycí materiály se aplikují na hromady tuhého hnoje na poli nebo v úložišti. Mohou to být rašelina,
piliny, dřevěné hobliny nebo tenký plastový kryt stabilizovaný proti UV záření. Účelem krytu je poskytnout
fyzickou bariéru snižující uvolňování amoniaku z hromady hnoje do vzduchu a zabraňující odtoku dešťové
vody. Výměna vzduchu a mikrobiální aktivita (samozahřívání) v hromadě hnoje se snižují, což má za
následek snížení emisí do vzduchu. Pevné zakrytí hromady pravděpodobně zastaví výměnu vzduchu mezi
hromadou a okolním vzduchem a lze předpokládat, že emise NH3 z hromady jsou zanedbatelné [441, 590].
Tato technika se týká hlavně hnoje z chovu brojlerů a sušeného trusu, ale lze ji použít na všechny tuhé hnoje
ve venkovních úložištích.

Hromady hnoje jsou často pokryty plastovou fólií o tloušťce 12,7–25,4 mm [205]. Geotextilní kryty
umožňují proudění plynů z hmoty níže zatímco jsou vodotěsné, ale jsou relativně drahé. Dalšími typy na trhu
jsou fólie, které se používají na siláž a tkané krytiny [259] nebo uzavřené systémy pokryté membránou [624].

Mají-li být hromady přikryty, musí dojít k zakrytí co nejdříve po jejich navrstvení, protože většina
amoniaku se odpaří běhemněkolika prvních dní. Použití krytů je relativně snadné, protože se nejedná o složité
vybavení nebo strojní zařízení. Dlouhé nízké polní hromady by vyžadovaly velké množství plachet pro
zakrytí; takže by hromadyměly být tvarovány tak, aby seminimalizovala jejich celková plocha povrchu [648].

Zásadu používání rašeliny uvedlo Finsko [26]. Použití rašeliny (10 cm vrstva) je založeno na její
schopnosti vázat kationty. Amoniak je absorbován do rašeliny chemickou reakcí, při které je molekula NH3

transformována na pevný iont NH4. Čím vyšší je kyselost rašeliny, tím více amoniaku může absorbovat.
Podestýlka z rašeliny z chovu brojlerů je velmi vhodná pro ukládání do hromady na poli, protože nedochází
k průsaku tekutiny a do hromady se absorbuje téměř veškerá dešťová voda. Rašelina použitá jako stelivo
efektivně absorbuje amoniak.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Výhody zahrnují snížení emisí amoniaku a zápachu, jakož
i prevenci/snížení vyluhování v důsledku dešťové vody.

Mezisložkové vlivy Rašelina je neobnovitelný zdroj, jehož těžba je spojena s vysokými emisemi CO2;
o environmentálním přínosu jeho použití pro hromady hnoje se diskutuje [506].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Odhaduje se, že emise amoniaku z krytých
hromad tuhého hnoje se sníží až o 50 % ve srovnání s nekrytými hromadami [227].

Ve Velké Británii experimentální studie prokázaly širokou škálu redukčních účinností prostřednictvím
zakrytí hromad tuhého hnoje nepropustnou plachtou (od 14 % do 89 %), s průměrnou hodnotou snížení
emisí amoniaku 65 %. Hlášené hodnoty jsou spojeny s podmínkami, ve kterých je hromada hnoje vytvořena,
zakryta a ponechána nedotčená. Tato podmínka semůže vztahovat na chovy brojlerů, kde jsou stáje vyčištěny
a hnůj je skladován a ponechán v klidu až do konce příštího cyklu plodin, nebo na farmy nosnic, kde je hnůj
z hlubokého trusného kanálu vyčištěn a skladován. Pokud se provádí časté doplňování hromady, například
v hospodářství s týdenním odstraňováním hnoje, musí být pásy a plachty odstraněny a nahrazeny, nedochází
k významnému snížení emisí amoniaku ve srovnání s konvenční hromadou hnoje bez překryvu. Stejný
účinek se uvádí také v případech, kdy byly polyetylenové překryvy poškozeny silným větrem a přestože byly
nahrazeny do 24 hodin, nebyl žádný rozdíl ve ztrátách amoniaku z krytých a nekrytých úložišť. Tyto případy
by proto měly být považovány za nekryté úložiště [500].

Při porovnání různých druhů drůbežího hnoje experimentální výsledky ukázaly, že emise amoniaku byly
nejvyšší během prvních 100 dnů skladování (odkryté nebo zakryté), zatímco kryty hromad snižují emise
amoniaku o 33% u podestýlky pro brojlery, 52% u hlubokého trusného kanálu z chovu nosnic a 74% u trusu
odstraněného pásy v chovu nosnic. Tyto rozdíly ve snižování emisí amoniaku odrážejí vyšší dostupný obsah
amoniakálního dusíku a vyšší teploty naměřené během skladování podestýlky z brojlerů a trusu z hlubokého
trusného kanálu z chovu nosnic ve srovnání s trusem nosnic odstraněným pásy, které podporují odpařování
amoniaku během časného období skladování [205].
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Údaje o emisích amoniaku z hromady zakrytého a nekrytého trusu jsou uvedeny v tabulce 4.156.

Tabulka 4.156: Emise amoniaku ze zakryté a nezakryté hromady drůbežího trusu

Parametry Podestýlka
od

brojlerů

Trus z hlubokého
trusného kanálu

od nosnic

Trus odstraněný
pásy od nosnic

Emise amoniaku (g/m2 podlahové plochy)

Ztráty během prvních
100 dnů skladování

Nezakryté 169 110 116
Zakryté (1) 113 53 30
Snížení (%) 33 52 74

Celkové ztráty za 350 dní
skladovacího období (2)

Nezakryté 271 192 159
Zakryté (1) 245 156 56
Snížení (%) 10 19 65

(1) Potažené plastovou fólií o tloušťce 25,4 mm. (2) Včetně emisí při narušení hromady.
Zdroj: [205]

Údaje týkající se ztrát dusíku v procentech z celkového obsahu dusíku v tuhém hnoji (mimo ustájení)
uchovávané po dobu delší než 100 dnů, s krytem nebo bez něj, jsou uvedeny v tabulce 4.157. Uvedené
hodnoty jsou výsledkem rozsáhlých polních experimentů prováděných za různých klimatických podmínek
v severní Evropě.

Tabulka 4.157: Ztráty dusíku ze zakrytých a nezakrytých hromad hnoje

Typ hnoje Typ úložiště Ztráty dusíku (% z celkového N [mimo ustájení])
N-NH3 Denitrifikace N (1) Celkové ztráty N

Prasata (chlévská mrva
nebo podestýlka)

Nezakryté 25 15 40
Zakryté 13 15 28

Nosnice (chlévská mrva
nebo podestýlka)

Nezakryté 10 10 20
Zakryté 5 10 15

Brojleři, kachny a krůty
(podestýlka)

Nezakryté 15 10 25
Zakryté 8 10 18

(1) Hodnoty zjištěné odhadem.
Zdroj: [442]

Kryty také snižují výluh, co do objemu a obsahu (N, P, K) [205]. Celkové ztráty výluhu N a NH4-N byly
ekvivalentní přibližně 0,5 % a 0,25 % celkových vstupů N a NH4-N k odkrytým hromadám a byly méně než
P a K odpovídaly 0,2–0,3 % a 2–3 % celkových vstupů P a K do hromad s drůbežím hnojem. Současně byly
kryty velmi účinné při snižování produkce výluhů, protože průměrný objem výluhů z přikrytých hromad
byl o 85 % nižší než z nekrytých hromad. Nebyl hlášen žádný významný účinek pokrytí hromady na ztráty
amoniaku během aplikace na pole [205].

Výsledky dánské studie ukazují, že použití vzduchotěsného krytu k zabránění kompostování během
skladování vláknité frakce kejdy má za následek snížení emisí NH3, N2O a CH4 o 12 %, 99 % a 88 %.
Během 120 denního období skladování bez krytu bylo ztraceno 4,8 % celkového dusíku jako N2O, zatímco
při použití krytu bylo ztraceno pouze 0,04 %. Nitrifikační aktivita je předpokladem pro emise N2O, což
může vysvětlit potenciál zmírnění vzduchotěsného krytu [526].

Bylo zjištěno, že emise oxidu dusného z podestýlky brojlerů se pohybují od 0,55%do 0,70% z celkového
množství N v hnoji uloženého v zakryté hromadě, zatímco u konvenčně skladovaného steliva (nekrytého)
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se hodnoty pohybovaly od 0,17 % do 0,81 % [250]. Účinky na bilanci emisí N2O v zemědělském měřítku
jsou nejisté [648].

Suchá rašelina a piliny absorbují dešťovou vodu. Sláma není dobrým krycím materiálem, protože
neabsorbuje amoniak a také zabraňuje tvorbě přirozené krusty na povrchu hnoje. Krusta zabraňuje odpaření
amoniaku z čerstvého povrchu hnoje lépe, než zakrytí slámou. Je zřejmé, že těsné kryty lze při správném
použití znovu použít, zatímco pro každou novou hromadu bude třeba zakoupit další krycí materiály. Tyto
další krycí materiály, jako je rašelina, budou začleněny a poté upraveny (aplikovány) jako součást hnoje.
Rašelina nebude představovat nebezpečí pro pastvu zvířat.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je obecně použitelná, pokud se tuhý hnůj
suší nebo předsuší v ustájení zvířat. Plachta nemusí být vhodná pro správu systémů s nevysušeným tuhým
hnojem, které zahrnují pravidelné přidávání materiálu do stávající hromady hnoje (např. denně, dvakrát
týdně), protože by bylo nutné neustále odstraňovat a vyměňovat plachty.

Ekonomika Hlášené náklady na zakrytí (včetně daně) ve Francii jsou 1,45–2,45 EUR/m2 na pokrytí
geotextilií, 0,95–1,10 EUR/m2 na pletené krytiny a 0,17–0,24 EUR/m2 na krytí siláže [259].

Ve Velké Británii se náklady krycí plachty odhadují na 0,57 EUR/t hnoje (1 EUR = 0,87 GBP) [648].
Výpočty ukázaly, že zakrytí hromady hnoje je ekonomicky výhodné, protože náklady na krycí materiál jsou
nižší než hodnota množství dusíku zadrženého v hnoji [499]. Investiční náklady spojené s hospodářstvím
produkujícím 17 500 prasat na výkrm ročně mohou v závislosti na typu krytu dosáhnout 5 EUR/ks (od
jednoduchého přístřešku po uzavřenou stáj).

Motivace pro implementaci Zakrytí úložiště hnoje (nebo hromady) snižuje celkové emise amoniaku
ve výrobním procesu, i když v menší míře ve srovnání s emisemi z ustájení a/nebo aplikací hnoje, které
jsou mnohem významnější; je to však jedno z nejjednodušších opatření pro sledování a kontrolu. Ve sku-
tečnosti jsou kryty důležité tam, kde jsou úložiště umístěny v blízkosti obytných zón nebo jiných citlivých
receptorů [337].

Tato technika je levnější alternativou betonových úložišť, která umožňuje skladování na poli a chránit
podzemní nebo povrchovou vodu před odtokem nebo vyluhováním živin. Plachty mohou mít další výhodu
v minimalizaci kontaminace mouchami.

Příklad provozů Ve Francii je použití krytu na hromady tuhého hnoje povinností pouze pro hnůj z chovu
drůbeže. V Nizozemsku je zakrývání hromady hnoje, která se nachází v terénu po dobu delší než 2 týdny,
povinné. Ve Velké Británii je povinné pokrývat polní hromady hnoje z chovu nosnic nepropustnou vrstvou
ve zranitelných zónách. V Nizozemsku a ve Velké Británii se kryty používají na hromady tuhého hnoje,
aby se zabránilo zápachu, pokud se hromady nacházejí poblíž domů [641]. V Dánsku je povinné skladování
pevné frakce z mechanické separace kejdy.

Referenční literatura [26, 205, 227, 250, 259, 337, 441, 442, 499, 500, 506, 526, 590, 624, 641, 648]

4.11.1.3 Skladování sušeného tuhého hnoje ve skladovací hale

Popis Sušený tuhý hnůj se obvykle skladuje ve skladovací hale. Je odstraněn z ustájení zvířat pomocí
čelních nakladačů nebo pomocí pásu a transportován do haly, kde může být skladován po delší dobu bez
rizika zvlhčování. Skladovací hala je obvykle jednoduchá, přímá uzavřená konstrukce s nepropustnou pod-
lahou a střechou. Je vybavena dostatečným ventilačním otvorem, který zabraňuje anaerobním podmínkám
a kondenzaci, a přístupovými dveřmi pro přepravu.

Pro udržení nízké emise plynných sloučenin musí být v hnoji udržováno relativně vysoké procento
sušiny, např. mělo by se zabránit jeho zvlhčování, jenž může vést k uvolnění pachových látek. To je docíleno
ochranou hnoje před vnějšími vlivy, jako je déšť a sluneční světlo. Skladovací haly na suchý hnůj by neměly
být stavěny tak vysoko, aby nedocházelo k jeho samovolnému zahřívání.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Sušení hnoje v ustájení snižuje emise plynných sloučenin
(amoniaku) do vzduchu.
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Mezisložkové vlivy Úrovně zápachumohou zůstat nízké, pokud to aerobní a anaerobní podmínky dovolí.
Pokud je plánována nová skladovací hala, je to potenciální zdroj zápachu, proto by se její umístění mělo
zvážit s ohledem na citlivé receptory v blízkosti hospodářství. Je důležité mít dostatečnou ventilaci, aby
se zabránilo anaerobním podmínkám. Je nutné sledovat vnitřní teplotu hromady hnoje, aby se zabránilo
přehřátí podestýlky a samovolnému samovznícení (spálení).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hnůj je chráněn před venkovním podnebím
konstrukcí skladovací haly.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Je-li na farmě k dispozici dostatek místa, není výstavba
nové haly pro skladování tuhého hnoje omezena. Mohou být použity stávající skladovací prostory, ale musí
být věnována pozornost nepropustnosti podlahy.

Ekonomika Náklady jsou určeny výstavbou a údržbou skladovací haly. U stávající skladovací haly může
být nutná renovace podlahy.

Motivace pro implementaci V případech, kdy je drůbeží hnůj již suchý (např. stelivo od brojlerů
a nosnic, vzduchem sušené exkrementy nosnic shromážděné trusnými pásy), sklad s nepropustnou podlahou
a dostatečnou ventilací udržuje hnůj v suchu a brání zvlhčení ve srovnání s jakýmkoliv jiným dlouhodobým
skladováním [508]. U stálých skladovacích struktur a polních hromad je zabráněno nebo sníženo riziko
znečištění.

Příklad provozů Skladování drůbežího hnoje ve skladovacích halách se používá téměř ve všech člen-
ských státech.

Referenční literatura [24, 26, 508]

4.11.1.4 Betonové úložiště pro skladování tuhého hnoje

Popis Jedná se o třístrannou, obdélníkovou nebo čtvercovou konstrukci s betonovou podlahou. Podlaha
se svažuje směrem k otevřené straně (např. sklon 2%), kde žlab shromažďuje prosak/odtok ze stohovaného
hnoje, který je uložen odděleně v betonové nepropustné jímce pod skladovací platformou. Zvýšené hrany,
podpůrné boční stěny nebo jiné konstrukční prostředky, např. obvodový kanál, jsou nezbytné k zachycení
kapalné frakce a jejímu protečení do spodní jímky, tím je zabráněno úniku do okolních oblastí. Zastřešení
nad úložnou plochou pomáhá snižovat nároky na objem úložného prostoru. Vyztužené betonové boční stěny
umožňují stohování hnoje efektivním způsobem.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Mezi výhody patří zlepšená ochrana půdy, povrchových
a podzemních vod úplnou kontrolu úniků.

Mezisložkové vlivy Kapalná frakce shromážděná v jímce musí být zpracována. Může být aplikována
na pole později, pokud jsou vhodné půdní podmínky a plodiny účinně využijí živiny nebomohou být přidány
do hromady nebo úložiště kejdy. V případě skladování v úložišti kejdy se s ní nakládá jako s kejdou.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Kromě správného plánování a výstavby je
v souladu s příslušnými předpisy zajištěna ochrana vod pečlivým provozem a zejména řádnou údržbou
zařízení. V Německu je provozovatel zařízení povinen provádět pravidelné kontroly těsnosti jímek, potrubí
atd. Zkoušky těsnosti (např. tlakové zkoušky) podzemních potrubí by se měly opakovat přibližně každých
10–12 let. V oblastech s platnými právními předpisy o ochraně vod nebo ve zvláštních případech jsou podle
pokynů příslušných orgánů požadovány kratší intervaly zkoušek. V úložišti o rozloze 2 000 m2 lze stohovat
hnůj až do výšky 5 metrů.

Pro skladování hnoje z chovu brojlerů po dobu 4 měsíců je k budově o rozloze 1 000 m2 (150 tun
hnoje/rok) zapotřebí plocha mezi 48 m2 a 80 m2, v závislosti na výšce bočních stěn a jejich počtu (tři nebo
čtyři). Chov prasat s 550 ap pro prasata na výkrm, produkující 1 t hnoje/ap/rok (přibližně 460 kg/m3), bude
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potřebovat betonovou plochu o rozloze 400 m2 se třemi stěnami o výšce 1 metr, aby se mohl hnůj skladovat
po dobu 4 měsíců [259].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná technická
omezení.

Ekonomika V Německu se uvádějí investiční náklady v rozmezí 65–77 EUR na m3 skladovací kapacity
hnoje, včetně skladovací jímky pro sběr odtoku. Celkové roční náklady se pohybují mezi 5,8 a 6,8 EUR
za m3 skladovací kapacity. Údaje o nákladech na výstavbu sila pro skladování tuhého hnoje z chovu prasat
jsou uvedeny v tabulce 4.158.

Tabulka 4.158: Údaje o nákladech skladování tuhého prasečího hnoje v betonovém úložišti

Parametry Hodnota Poznámky

Charakteristika úložiště
Kapacita úložiště 1 100 m3 Pro 2 000 ap
Plocha povrchu 520 m2

Výška bočních stěn 2 m
Životnost 30 let
Hustota hnoje 0,8–0,9 t/m3

Údaje o nákladech
Investiční náklady 73 EUR/m3

(65–77 EUR/m3)
Zahrnuta další jímka o objemu1 000m3 promoč a prů-
saky (3 EUR/m3)

Celkové náklady 6,4 EUR/m3/rok
(5,8–6,8

EUR/m3/rok)

Včetně dodatečných nákladů na jímku tekutého
hnoje pro sběr prosakujících/odtokových odpadů
(0,27 EUR/m3/rok)

Zdroj: [212]

Motivace pro implementaci Tato technika se používá k účinnému skladování tuhého hnoje v případech,
kdy je zákonná potřeba skladovací kapacity po dobu několika měsíců. Další motivace jsou:

• správa hnoje je snazší a objem přepravovaného hnoje je snížen;

• používání polních hromad a s tím související rizika znečištění jsou vyloučena nebo snížena

Příklad provozů Tato technika se údajně používá v Belgii (Vlámsko), Německu a Velké Británii.

Referenční literatura [212, 259, 648]
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4.11.2 Snižování emisí z úložiště kejdy

4.11.2.1 Obecné aspekty

Je běžnou praxí, že zemědělci mají k dispozici skladovací zařízení pro kejdu z chovu prasat s dostatečnou
kapacitou pro zajištění kejdy až do dalšího zpracování nebo aplikace (viz také kapitola 2.6). Požadovaná
kapacita závisí na klimatu a délce období, v nichž není možná aplikace na pole. Například kapacita se
může lišit od kejdy, která je produkována v hospodářství po dobu 4 až 5 měsíců ve středomořském podnebí,
od kapacity vyprodukované po dobu 7 až 8 měsíců v oceánických nebo kontinentálních podmínkách a po
dobu 9 až 12 měsíců v subpolárních oblastech [537]. Konkrétní příklady týkající se postupů uplatňovaných
v různých členských státech jsou uvedeny v tabulce 2.15.

Sklad by měl mít nejen dostatečnou velikost, aby nedocházelo k prosaku do pole v obdobích roku, kdy
existuje riziko emise do vody (např. vyluhováním dusičnanů), ale měl by být také upraven tak, aby umožnil
aplikaci v ideální době s ohledem na potřebu dusíku pro plodiny. Úložiště kejdy mohou být konstruovány tak,
aby bylo možné minimalizovat riziko úniku kapalné frakce (viz také kapitola 2.6.5.1 a kapitola 4.11.2.6).
Jsou stavěny s použitím vhodných betonových směsí a v mnoha případech je na stěnu betonové nádrže
aplikována izolační vrstva nebo ocelové desky. Používají se také vaky, zapuštěné nebo nezapuštěné v zemi,
laguny se zemními okraji nebo nádrže ze sklolaminátu.

Emise amoniaku z tekutého hnoje (kejda) závisí hlavně na chemickém složení kapalného amoniaku
rozpuštěného v transferním mechanismu plynného amoniaku na povrchu hnoje. Na emise amoniaku ze
skladování kejdy mají vliv různé parametry, mezi něž patří: povrch hnoje, teplota a rychlost větru [439].

Emise do ovzduší během doby skladování lze snížit uplatněním níže uvedených opatření týkajících se
návrhu a nakládání s kejdou:

• Snížení poměru emisní povrchové plochy/objemu (tj. kapacity) úložiště. Například povrchová plocha
nádrže na kejdu 1 000 m3 může být snížena o 40 %, pokud se výška nádrže zvýší o 2 m, z 3 m na 5 m.
Nádrž pak má průměr 16 m místo 20,6 m. Aby bylo možné míchání v kruhových nádržích, měla by
být výška úložiště alespoň jednou čtvrtinou až jednou třetinou jeho průměru [337]. U pravoúhlých
úložišť by měl být poměr výšky k povrchu 1 : 30–50. Na druhé straně, nadměrná výška úložiště
kejdy nad povrchem půdy představuje další bezpečnostní riziko. Dalšími mezisložkovými účinky
jsou vyšší spotřeba energie v důsledku zvýšených požadavků na čerpání, potenciální problémy
s gravitačním tokem kejdy z ustájení do nádrže, stavební náklady na zvýšení výšek nádrže a vizuální
dopad na krajinu [624]. U nekrytých nádrží se doporučuje, aby výška úložiště byla alespoň 3 m [508].
Tato technika nemusí být obecně použitelná pro stávající nádrže.

• Provozování nižší úrovně plnění v nekrytých úložištích, aby se využil účinek stínění větru vytvořeného
volným bokem. Výsledkem je snížení rychlosti větru a výměny vzduchu na povrchu kejdy. Při
dimenzování úložiště je třeba brát v úvahu roční srážky, aby se zachoval dostatečně vysoký volný bok
pro ochranu před přetečením [624]. Tato technika nemusí být obecně použitelná pro stávající nádrže.

• Vyprázdnění zásob na jaře, před začátkem teplé sezóny, aby se během léta ukládalo co nejnižší
množství kejdy. Teplota uložené kejdy v nadzemních nádržích kopíruje teplotu vzduchu a při vyšších
teplotách se zvýší plynné emise. Tento postup platí pro nadzemní nádrže v oblastech, kde v létě dochází
k významnému nárůstu teploty. Teplota kejdy v částečně zapuštěných nádržích roste pomaleji.

• Časté čerpání kejdy z chovu do venkovního úložiště. Protože teplota kejdy má tendenci kopírovat
okolní teplotu, představuje tato technika relevantní možnost zmírnění amoniaku v chladných a mír-
ných oblastech, zatímco v teplejším podnebí může být účinek omezený nebo dokonce negativní [517].

• Provádění vypouštění tekutého hnoje do otevřených skladovacích nádrží co nejblíže k jejich základně
(naplňování pod úroveň hladiny tekutiny), aniž by byl narušen účinek emisní regulace krusty nebo
krytu. Je třeba se vyhnout zbytečné homogenizaci a cirkulačnímu čerpání kejdy, a provádět pouze
v případě foukání větru od citlivých míst vyžadujících ochranu.

• Snížení uvolňování NH3 z povrchu kejdy. Nízká rychlost odpařování může být udržována, pokud je
míchání kejdy udržováno na minimu a je prováděno pouze před vyprázdněním kejdové nádrže pro
homogenizaci usazené hmoty.

Kromě výše uvedených obecných opatření spočívá hlavní technika snižování ztrát amoniaku a emisí zápachu
z úložiště kejdy v zakrytí otevřených úložišť, čímž se zvyšuje přechodový odpor z povrchu hnoje (zdroj

522 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

emisí) do atmosféry. Používají se různé typy krytů, mezi nimiž jsou rozdíly. Hlavními typy jsou pevné kryty,
zastřešení (tkané materiály), plovoucí kryty nebo plovoucí vrstva slámy nebo přírodní krusta.

Obzvláště kryty ve formě zastřešení z PVC, dřeva nebo podobnýchmateriálů, které vytvářejí nepropustné
krytí nad úložným prostorem, snižují emise. Ukázalo se také, že porézní plovoucí povrchový materiál snižuje
emiseNH3, protože vytváří stagnující vzduchovou vrstvu nad kejdou, přes kterýmusí býtNH3 transportován
pomalým procesem difúze. Tímtomateriálemmohou být porézní textilie, přirozená povrchová krusta tvořená
pevnými látkami plovoucími na povrchu, vrstva slámy, rašeliny nebo plovoucí expandované jílové částice.
Nejnižší redukce nastává, když je povrch pokryt přirozenou krustou, teplota vzduchu je nízká nebo je kryt
ponořen. Při nízkých teplotách vzduchu jsou emiseNH3 ze skladované nekryté kejdy nízké a emise z krytého
skladování proto nejsou o mnoho nižší než emise z referenčního systému [590].

Přehled různých typů zakrytí používaných při skladování kejdy je uveden v tabulce 4.159, s uvedením
jejich použitelnosti na kruhové nádrže a laguny se zemními okraji.

Tabulka 4.159: Přehled různých typů zakrytí použitých při skladování kejdy

Obecná kategorie Typ krytí Použitelnost
Kruhová

nádrž (beton
nebo ocel)

Laguna
se zemními

okraji

Pevné zakrytí Betonové zakrytí X NA
Sklolaminátové panely X NA

Pružné zakrytí Zastřešení, kopulovitá nebo svažitá plocha X NA
Plovoucí plachtové krytí X X
Vzduchem huštěný kryt X X

Plovoucí zakrytí Přírodní krusta X X
Sláma (krusta) X X
Rašelina X X
Lehký sypaný materiál (LECA, perlit, zeolit) X X
Plastové pelety (polystyrenové kuličky) X NI
Řepkový olej X NI
Plastové plachty a fólie X X
Geometrické plastové dlaždice X X

Poznámka: NA = nelze použít; NI = nebyly poskytnuty žádné informace

Je třeba dbát na to, aby se teplota kejdy nezvýšila do bodu, ve kterém mohou nastat biochemické
reakce vedoucí k nežádoucí produkci zápachu a ke zhoršení kvality kejdy [443].

Zakrytí snižuje nebo eliminuje výměnu kyslíku mezi hnojem a vzduchem a vede ke zvýšení
teploty kejdy přibližně o 2 °C. Za těchto podmínek se může tvořit methan; jeho znovuzískání
a využití pro výrobu energie je možné, ale vyžaduje dodatečné náklady [259]. Obecně je zakrytí
úložiště kejdy účinným prostředkem snižování emisí amoniaku, ale může představovat problémy
při aplikaci, provozu a bezpečnosti. Nedostatek kyslíku snižuje nitrifikaci a (v důsledku toho)
denitrifikaci, a proto lze výrazně snížit nebo zabránit emisím oxidu dusného. S některými kryty,
např. LECA, kyslík může stále vstupovat do kejdy, což znamená, že může dojít k (de)nitrifikačním
procesům, a proto se pravděpodobně zvýší emise oxidu dusného.

Uzavřené nepropustné kryty zabraňují zředění kejdy deštěm, takže je dosaženo sníženého
objemu kejdy a je zajištěna zvýšená efektivní doba skladování. V oblastech s mírnými až vysokými
srážkami mohou být tyto typy krytí finančně efektivní a snižují náklady na dopravu a aplikaci [259,
525].
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Ve Velké Británii nemusí být kejda s velmi nízkým obsahem sušiny méně než 1 %, která
vzniká zředěním proplachovací vodou nebo znečištěním dešťové vody, v chovech prasat zakrytá.
Kritériem přijatelnosti je pravidelná kontrola skladu kejdy k zaručení obsahu sušiny každoročně
pod 1 % [524].

Emise amoniaku ze skladování po dobu 6 až 12měsíců byly změřeny nebo odhadnuty v Dánsku
a jsou uvedeny v tabulce 4.160.

Tabulka 4.160: Emise amoniaku v procentech z celkového uloženého dusíku v nádržích na kejdu v Dánsku

Typ zakrytí Emise (% z celkového N)
(mimo chovy)

Neupravená kejda
Nezakrytá 9,0
Přirozené organické zakrytí 2,0
Plovoucí tkané zakrytí 1,5
Zastřešení 1,0 (1)
Betonové zakrytí 1,0
Digestovaná kejda
Nezakrytá 21
Zakrytá (řezaná sláma, plastové dlaždice, přirozená krusta, atd.) 4
Zastřešení nebo betonové zakrytí 2,0
(1) Hodnoty zjištěny odhadem.
Zdroj: [210, 442]

Kejdové vaky jsou velké prefabrikované vaky vyrobené z vyztužených tkaných pytlů potažených
PVC nebo polyesterem, které jsou usazeny v zemi, pro skladování kejdy nebo tekutého hnoje.
Jsou po stranách zmenšené, vybavené plynovými otvory, aby se zabránilo hromadění plynů a kryt
poskytuje část konstrukčního celku úložiště [525]. Jsou alternativou k ocelovým nebo betonovým
úložištím a mohou zajistit dlouhodobé skladování a vytvořit nákladově efektivní alternativu. Tato
technika je vhodná zejména pro malá hospodářství (např. < 150 prasat na výkrm). Dostupné
velikosti vaků mohou omezit použití ve větších chovech hospodářských zvířat. Náklady na tuto
techniku se uvádějí 2,5 EUR/m3 ročně, včetně struktury úložiště a zakrytí. Snížení emisí amoniaku
se uvádí jako téměř 100 % [508].

4.11.2.2 Použití pevného zakrytí na úložiště kejdy

Popis Pevné kryty jsou těsné kryty (např. střecha nebo poklop), které jsou vyrobeny z nepruž-
ného materiálu, jako je beton, laminátové desky nebo polyesterové plachty s rovnou plochou nebo
kuželovým tvarem (viz obrázek 4.77 [204]). Měly by být dobře utěsněny, aby se minimalizovala
výměna vzduchu, ale vybaveny plynovými větracími otvory, aby se zabránilo hromadění hořlavých
plynů. Plně zakrývají povrch kejdy, zabraňují pronikání deště a sněhu, a umožňují tak předvídatel-
nější skladovací kapacitu. Zakrytí malých úložišť kejdy je obecně jednodušší než větších. Je-li kryt
vyroben z lehčího materiálu, může být rozpětí větší než u betonových krytů přesahujících 25 m se
středovou podpěrou.
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Obrázek 4.77: Pevný kryt úložiště kejdy s kuželovým tvarem

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je známo, že zakrytí povrchů úložiště významně snižuje
emise zápachu a amoniaku.

Mezisložkové vlivy Může dojít k hromadění toxických (např. H2S) nebo výbušných (metano-
vých) plynů, které je třeba z bezpečnostních důvodů kontrolovat. K zabránění nahromadění těchto
plynů je zapotřebí malých otvorů (které neohrožují minimální požadované utěsnění) nebo zařízení
pro odvětrání.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Betonové krytí umožňuje dosáhnout snížení
emisí amoniaku o 90% [575]. Uvádí se, že účelové (pevné) kryty snižují emise amoniaku a zápachu
spojené se skladováním hnoje o nejméně 80–90 %. Obecně jsou úrovně emisí NH3 ze skladování
kejdy za teplého podnebí vyšší než za studeného podnebí; očekává se tedy, že účinnost snižování
zakrytí úložiště kejdy bude vyšší v teplém podnebí, kdy je vyjádřena ve vztahu k nekrytému
úložišti.

Během polních experimentů v Rakousku bylyměřeny plynné emise pro relativně teplé a chladné
podnebí. Pokus se týkal skladování kejdy produkované v systému se slámou s využitím pevného
krytu u částečně zapuštěných úložištích ve srovnání s nekrytými úložišti. Období pozorování bylo
50 dnů a 200 dnů skladování v teplých podmínkách a 50 dnů skladování v chladných podmínkách.
Souhrn výsledků je uveden v tabulce 4.161. Emise amoniaku a metanu jsou sníženy v obou
klimatických podmínkách. Zdá se, že pevné krytí má pozitivní účinek na emise oxidu dusného
v chladných podmínkách.
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Tabulka 4.161: Snížení plynných emisí z úložiště kejdy s použitím pevného krytu v částečně zapuštěných
úložištích ve srovnání s nekrytými úložišti

Parametr Snížení (%)
Teplé podmínky (1)(2) Chladné podmínky (1)(3)

Amoniak (NH3) 28–44 15
Metan (CH4) 32–70 38
Oxid dusný (N2O) -4 (4) –30 50
(1)Výsledky za teplých podmínek byly testovány po dobu 50 a 200 dnů skladování.
Pro chladné podmínky byla doba pozorování ekvivalentní 50 dnům skladování.
(2) Průměrná teplota kejdy 17 °C (od 13,6 °C do 21,9 °C).
(3) Průměrná teplota kejdy 12 °C (od 8,1 °C do 16,6 °C).
(4) Zvýšení o 4 %.
Zdroj: [519]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pevné kryty se obvykle instalují současně s úložištěm.
Pevný kryt nemusí být vhodný pro dovybavení stávajících nádrží, protože vyžaduje, aby bylo
úložiště konstrukčně vhodné a může vyžadovat dodatečné vyztužení kvůli dalšímu zatížení [508,
525]. Z technických důvodů nemohou pevné kryty vyhovovat široce dimenzovaným lagunám
se zemními okraji a geomembránovým úložištím, jako jsou typické francouzské úložiště kejdy
používané pro kachní kejdu [259].

Ekonomika Dodatečná montáž krytu do stávajícího úložiště se uvádí jako nákladná. Ve Velké
Británii jsou náklady na kryté úložiště o 50%vyšší než náklady na nekryté [175]. Náklady na pevné
krytí ve Francii jsou uvedeny v tabulce 4.162.

Tabulka 4.162: Náklady na pevné polyesterové zakrytí ve Francii

Typ zakrytí Investiční náklady
(EUR/t

vyprodukovaného
vepřového) (1)

(EUR/m3 kejdy/rok)
(2)

Pevný polyesterový kryt z pryskyřice bez středo-
vého sloupku (3)

10 –

Polyesterový kryt se středovým sloupkem (4) 5 0,8–1,0
(1) Farma s 550 ap pro prasata na výkrm.
(2) Farma o ploše 1 000 m2 pro chov kachen.
(3) Bez daně, včetně zařízení v rámci hospodářství.
(4) Bez daně a zařízení v rámci hospodářství.
Poznámka: Náklady vypočtené pro dobu odpisu 20 let (bez úroků a dotací).
Zdroj: [259]

Německo uvádí údaje o nákladech spojené s různými typy krytů, které se používají pro skladování
kejdy, vyjádřené na m3 skladované kejdy, na m2 povrchu nebo na kg zmírněného NH3 [575].
Porovnání nákladů na pevné, pružné a plovoucí kryty aplikované na kruhové nádrže kejdy různých
kapacit jsou uvedeny v tabulce 4.163. Náklady na snižování emisí pro různé typy zakrytí jsou uve-
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deny v tabulce 4.164 spolu s náklady na zmírnění, které zohledňují hodnotu hnojiva (konzervovaný
dusík) a náklady spojené s dodatečným objemem vody ze srážek, které by musely být aplikovány
na pole, a volném prostoru pro uchování srážkové vody.

Tabulka 4.163: Údaje o nákladech pro různé zakrytí nádrží na kejdu v Německu

Rozměry (1)
Použitelná kapacita úlo-
žiště (m3)

500 1 000 3 000 5 000

Průměr (m) 13,7 17,7 27,9 35,5
Investiční a roční náklady na skladování (2)
Typ zakrytí Roční

náklady
Investiční
náklady

Roční
náklady

Roční
náklady

Roční
náklady

Investiční
náklady

(EUR za
m3/rok)

(EUR/m2) (EUR za
m3/rok)

(EUR za
m3/rok)

(EUR za
m3/rok)

(EUR/m2)

Nezakryto (reference) 1,78 NR 1,57 1,29 1,17 NR
Betonové zakrytí 2,74 NI 2,38 1,96 1,82 NI
Zastřešení 3,67 100,00 2,74 2,00 1,74 46,00
Plovoucí pružné zakrytí 2,7 34,0 2,14 1,66 1,47 16,00
Lehký sypaný materiál 2,03 10,20 1,73 1,43 1,30 7,60
Geometrické plastové
dlaždice

2,42 39,50 2,11 1,73 1,60 39,5

Sláma (3) 2,20 NR 1,86 1,49 1,35 NR
(1) Byl vzat v úvahu zbytkový objem 0,5 m (hloubka) a volný prostor 0,2 m.
(2) Pro výpočet nákladů se předpokládalo skladování po dobu 6 měsíců; prezentované výdaje jsou
založeny na ročním množství kejdy, které je dvakrát větší než využitelná kapacita.
(3) Náklady vycházejí ze dvou zakrytí ročně. Další provozní náklady závisí na tloušťce vrstvy.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NR = nerelevantní.
Zdroj: [575]

Tabulka 4.164: Údaje o nákladech pro různé zakrytí nádrží na kejdu v Německu

Kapacita úložiště
Použitelná kapacita úložiště (m3) 500 1 000 3 000 5 000
Snižování emisí a nákladů
Typ zakrytí (EUR/kg

NH3)
(EUR/kg

NH3)
(EUR/kg

NH3)
(EUR/kg

NH3)
Betonové zakrytí 1,25 1,25 1,25 NI

(1) (0,44) (0,45) (0,47) NI
Zastřešení 2,45 1,81 1,33 1,09

(1) (1,64) (1,01) (0,55) (0,32)
Plovoucí pružné zakrytí 1,27 0,94 0,73 0,60

(1) (1,07) (1,29) (0,52) (0,40)
Lehký sypaný materiál 0,36 0,28 0,28 0,27

(1) (0,17) (0,09) (0,09) (0,08)
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Geometrické plastové
dlaždice

0,88 0,88 0,88 0,88
(1) (0,67) (0,67) (0,67) (0,67)

Sláma 0,63 0,53 0,43 0,41
2× za rok (2) (1) (0,47) (0,36) (0,26) (0,24)
4× za rok (2) (1) (1,17) (0,94) (0,74) (0,69)
(1) Údaje o nákladech berou v úvahu hodnotu konzervovaného dusíku, náklady na aplikaci
srážkové vody na pole a náklady na prostor nádrže nad hladinou pro srážkovou vodu.
(2) Náklady se uvádějí při frekvenci aplikace kejdy dvakrát až čtyřikrát ročně.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [575]

Motivace pro implementaci Pevné kryty jako plastové nebo betonové poklopy a střechy se
vyznačují dlouhou životností. Je zabráněno ředění kejdy, které se může vyskytnout v odkrytých
jímkách kejdy v důsledku deště snižujícího tuhou hmotu a obsah živin. V některých členských
státech musí být zakryty všechny nové a podstatně rozšířené úložiště kejdy (např. Velká Británie).
V Dánsku je od roku 1986 požadavkem skladování kejdy v nádržích s pevným zakrytím.

Příklad provozů V celé Evropské unii existuje několik aplikací pevných krytů.

Referenční literatura [11, 26, 175, 204, 259, 508, 519, 525, 575]

4.11.2.3 Použití pružného zakrytí úložiště kejdy

Popis Kryty vyrobené z pružného nebo poddajného fóliového materiálu, jako je zesílená plastová
plachta nebo silné plátno, které je napnuté přes úložiště. Existují různé typy flexibilních krytů.
Popisy hlavních typů a charakteristik jsou uvedeny níže.

Zastřešení (nebo kryty držené centrálním sloupkem)
Zastřešení má centrální nosnou tyč s výztužemi vycházející shora. Nad výztužemi se rozprostírá
tkaninová membrána nebo polyesterový materiál s vysokou hustotou (800–900 g/m2) a je zajištěna
na okraji nádrže, např. připevněna k okrajové výztuži, což je kruhová trubka, která je umístěna
na vnější straně kolem obvodu, těsně pod horní částí úložiště. Zakrytí je utaženo přes úložiště
rovnoměrně rozmístěnými svislými popruhy mezi kruhovou vzpěrou a okrajem zastřešení.

Tyč a výztuže jsou navrženy tak, aby vydržely zatížení větrem a sněhem. I když je důležité
zajistit, aby zakrytí bylo dobře utěsněno k minimalizaci výměny vzduchu, musí existovat malé
otvory nebo zařízení pro odvětrání, aby se zabránilo hromadění plynů pod zakrytím. Zastřešení
také zahrnuje otvor pro přívodní trubku a poklop, který lze otevřít pro kontrolu obsahu úložiště.

Kopulovité zakrytí
Zakřivené konstrukční rámy se instalují přes kruhové úložiště, aniž by bylo třeba centrálního sloupu.
Běhemmontáže v hospodářství se ocelové komponentymontují pomocí šroubových spojů. Zařízení
mohou mít kolem 600 m2 kruhové plochy. Kontrolní okna lze umístit v pružném zakrytí.

Podobná konstrukce pro obdélníkové jímky se sestává z pozinkovaných ocelových oblouků,
které drží zakrytí ve tvaru tunelu (600 m2) [259].

Ploché zakrytí
Tyto kryty se skládají z pružného a samonosného kompozitního materiálu, drženého nerezovými
zátkami na galvanizované ocelové konstrukci po celé jímce. U geomembránových jímek je nutná
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konstrukce betonového podélného nosníku kolem jímky. Obecně je zabudován systém, který odvádí
dešťovou vodu (impluvium s čerpadlem).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení emisí amoniaku o 80–90 % bylo hlášeno u za-
střešení plachtou nebo plastových zakrytí ve srovnání s úložištěm bez zakrytí. Během nezbytného
míchání a čerpání se mohou objevit emise zápachu, ale celkově jsou emise zápachu sníženy.

Mezisložkové vlivy Může dojít k hromadění toxických a hořlavých plynů, které je třeba z bez-
pečnostních důvodů kontrolovat. Rozvoj H2S může způsobit korozi, která může ovlivnit strukturu
a zakrytí. Obnova a využití metanu z bioplynu může být možnost, ale s dodatečnými náklady.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Zakrytí musí být trvanlivé a musí zcela
zakrýt povrch kejdy. Obvykle jsou stožáry vztyčeny po vyprázdnění a vyčištění nádrže, i když
někdy se mohou stožáry namontovat, zatímco je v nádrži kejda. Snížení amoniaku se pohybuje
v rozmezí 50 % ve srovnání s přirozenou plovoucí vrstvou (viz tabulka 4.160).

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pružné zakrytí není použitelné v oblastech, kde
převládající povětrnostní podmínky mohou ohrozit jejich strukturu. Čím větší je průměr úložiště,
tím obtížnější bude aplikace zakrytí, protože musí být rovnoměrně napnuté ve všech směrech, aby
se zabránilo nerovnoměrnému zatížení.

Z britského průzkumu vyšlo najevo, že plachtové zastřešení lze aplikovat na 50–70 % stávají-
cích ocelových úložišť pouze s mírnými nutnými úpravami. Obvykle to spočívá v osazení dalšího
výztužného úhlového pruhu kolem okraje úložiště. Plachtová zastřešení mohou být osazena do stá-
vajících betonových úložišť bez úprav pro průměry do 30 m, ale je doporučeno předem provést
technický průzkum. Je důležité vypočítat požadovanou pevnost konstrukce, aby bylo zajištěno, že
vydrží zatížení větrem a sněhem, jak pro úložiště, tak pro úložiště se zakrytím.

Většina plachtových zastřešení je držena strukturami, které nelze použít na stávající čtvercové
nebo pravoúhlé betonové úložiště, které jsou běžné v mnoha zemích EU [506]. U lagun se zemními
okraji představuje tento systém značné technické obtíže při jeho implementaci. V Belgii (Vlámsko)
by si pružné kryty měly zachovat své vlastnosti po dobu nejméně 10 let [255].

Ekonomika Instalace plachtového zastřešení na stávající nádrž obvykle vyžaduje, aby byla ná-
drž nejprve vyprázdněna a vyčištěna, což je operace, která v Dánsku stojí přibližně 1 EUR/m3

(2 000 EUR za úložiště s 2 000 m3). Instalace samotného plachtového zastřešení stojí přibližně
10 EUR/m3) na skladovací kapacitu kejdy 7 700 m3), což odpovídá 17 500 prasat na výkrm vy-
produkovaných ročně. Roční investice jsou ve výši 0,2 EUR/m3) a náklady vyjádřené na výkrm
prasat se rovnají 0,25 EUR, včetně úspor vyplývajících ze sníženého používání minerálních hnojiv
a v důsledku snížených emisí amoniaku [210].

Náklady na nákup pružného zakrytí ve Francii jsou uvedeny v tabulce 4.165.
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Tabulka 4.165: Náklady na různé typy pružného zakrytí ve Francii

Typ zakrytí Investiční náklady (1)
(EUR/t vyprodukovaného

vepřového) (2)
(EUR/m3 kejdy/rok) (3)

Zastřešení 10 0,9–2,9
Ploché zakrytí 10–20 1,2–2,6
Zakrytí ve tvaru tunelu 10–20 (4) 1–2 (4)
(1) Bez daně a instalačních nákladů. Zahrnuje dobu návratnosti kapitálu 10 let (8 let pro zakrytí
tunelovým krytem).
(2) Vztahuje se na hospodářství s 550 ap pro prasata na výkrm.
(3) Týká se chovu kachen o rozloze 1 000 m2.
(4) Náklady na instalaci jsou zahrnuty v horní hodnotě rozsahu.
Zdroj: [259]

Roční náklady, jakož i náklady na snížení amoniaku, které byly uvedeny v Německu u plachtového
zakrytí používaného při skladování kejdy, jsou uvedeny v tabulce 4.163 a tabulce 4.164 (viz
kapitola 4.11.2.2) ve srovnání s betonovým a plovoucím zakrytím. Údaje o nákladech na uchycení
pružného zakrytí aplikovaného na nadzemní kejdové nádrži s kapacitou 1 037m3 a plochou povrchu
314 m3 (průměr 20 m a výška 3,6 m) ve Velké Británii jsou uvedeny v tabulce 4.166.

Tabulka 4.166: Náklady na zakrytí nadzemní nádrže na kejdu pružnými kryty ve Velké Británii

Typ zakrytí Investiční náklady Roční náklady
(EUR/m2) (1) (EUR) (1) (EUR/rok) (1)(2)

Uchycení pružného zastřešení (3) 68,2 21 400 2 050
(1) Údaje o nákladech založené na směnném kurzu 1 EUR = 0,88 GBP.
(2) Zahrnuje dobu návratnosti kapitálu nad 20 let, úrokové náklady a náklady na údržbu.
(3) Investiční náklady zahrnují zesílení nádrže, centrální nosnou tyč, radiální popruhy atd., nejsou
zahrnuty potenciální úspory v důsledku počasí bez dešťových srážek.
Zdroj: [524]

Motivace pro implementaci Kejda, která je výstupem z výroby bioplynu nebo z procesů separace
kejdy, nemůže kvůli nízkému obsahu sušiny vytvořit přirozenou plovoucí vrstvu. V těchto případech
by mohlo být relevantní plachtové zastřešení.

V některých členských státech je třeba zakrýt všechny nové a podstatně rozšířené úložiště kejdy
(např. Velká Británie). Ve Velké Británii musí být do roku 2020 zakryty všechny stávající úložiště
kejdy [524]. V Dánsku je od roku 1986 požadavek na skladování kejdy v nádržích s pevným
krytem [499].

Příklad provozů Tato technika je ve Velké Británii a ve Francii široce rozšířena. V Dánsku
je zhruba 1 500 nádrží na kejdu s plachtovým zastřešením (aplikovaných/použitých) na nádrže
o objemu 500 m3 a více. Na menších nádržích se obvykle používají betonové kryty.

Referenční literatura [11, 255, 259, 499, 506, 524]
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4.11.2.4 Použití plovoucího zakrytí úložiště kejdy

Popis Plovoucí zakrytí obsahuje hmotu nebo materiál, který je rozprostřen na povrchu kejdy.
Existují různé typy plovoucích zakrytí, například:

• přírodní krusta;

• sláma (krusta);

• rašelina;

• lehký sypaný materiál (např. LECA, produkty na bázi LECA, perlit, zeolit);

• plastové pelety (polystyrenové kuličky);

• kapaliny na bázi oleje (např. řepkový olej);

• plovoucí pružné zakrytí (např. plastové plachty, fólie);

• geometrické plastové dlaždice;

• vzduchem huštěný kryt.

Přírodní krusta
Představuje nejjednodušší metodu zakrytí kejdy. Plovoucí krusta je tvořena na povrchu skladované
kejdy s vysokým obsahem sušiny, se kterou úzce souvisí tloušťka krusty [575]. Kejda obsahující
zbytky podestýlky a krmiva se přirozeně rozdělí na frakci s vysokým obsahem pevných látek
a frakci prakticky bez pevných látek. V závislosti na typu zbytků krmiva a podestýlky obsažené
v kejdě se pevné látky buď ponoří (např. obvykle zbytky krmiva), nebo se zvednou na povrch (např.
sláma) [499]. Přirozená tvorba krusty na kejdě je zlepšena zplyňováním, tj. uvolňovánímplynů, které
jsou transportovány z kejdy na povrch zásobníku pomocí bublin ulpívajících na vláknech a částicích
vznášejících se na povrchu úložiště. Během zimy, s malou anaerobní aktivitou a kypěním, se může
vrstva krusty potápět a nechat kejdu odkrytou. To nemusí znamenat velký problém, protože emise
amoniaku z nekryté kejdy jsou v chladných ročních obdobích nízké [590]. Je nepravděpodobné,
že by došlo k tvorbě krusty v úložišti s obsahem sušiny < 2 % [439]. Za klimatických podmínek
ve Středomoří (např. ve Španělsku) se přirozená krusta snadno vytvoří rychlostí asi 1 cm za
2 týdny. Minimalizace míchání a přičerpání nové kejdy pod povrch skladované kejdy pomáhá
vytvářet přirozenou krustu. Vyprazdňování kejdy ode dna zabraňuje lámání krusty.
Sláma nebo kejda s vysokým obsahem sušiny
Vytváření vláknité plovoucí vrstvy na povrchu uložené kejdy je usnadněno přidáním nařezané slámy
nebo jiného vláknitého materiálu. Sláma je plovoucí kryt, který není vhodný pro velmi zředěnou
prasečí kejdu, protože se může okamžitě potopit nebo, pokud se vznáší, bude na ni snadno působit
vítr a déšť. Může to také vést k zablokování čerpadel a odtoků. Pokud však má prasečí kejda obsah
sušiny 5 % nebo vyšší, je možné získat krustu vyvolanou slámou, která funguje dobře [11, 209].
Delší nařezaná sláma v silné vrstvě (např. 4 cm dlouhá) se může snáze vázat a vznášet [624].

Vrstva slámy by měla mít tloušťku nejméně 10 cm. Silná vrstva pokrytí tvořená hnojem nebo
hlubokou podestýlkou s vysokým obsahem sušiny je velmi podobná vrstvě slámy, a proto bude mít
stejný účinek.
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Rašelina a lehký sypký materiál (např. LECA, výrobky na bázi LECA, perlit, zeolit)
Plovoucí vrstva je vytvořena na povrchu skladované kejdy nebo tekutého hnoje vytvořeného při-
dáním vhodného materiálu. Tato zakrytí byla podrobněji prozkoumána a z literatury se jeví jako
snadno použitelná. Nelze je znovu použít a je třeba je doplňovat každý rok.

Při použití granulátů, jako jsou lehce expandované jílové agregáty (LECA), jsou materiálové
ztráty nižší než v případě slámy. Granule se vznášejí na hladině krátce po promíchání kejdy, proto
se z ní jen malé množství rozptýlí [575].

Polystyrenové kuličky (EPS)
Používají se pro zakrytí nádrží a jsou vyrobené z polystyrenových kuliček o průměru 20 cm
a hmotnosti 100 g (hustota 23,8 kg/m3) a lze je snadno implementovat [259].

Kapaliny na bázi oleje (např. řepkový olej)
Vytvoření plovoucího, biologicky rozložitelného zakrytí kejdy.

Plovoucí pružné zakrytí (potahy, plachty)
Na povrchu kejdy leží plachta (porézní textilní membrány) nebo pružné plastové plachty. Zakrytí
je připevněno k okraji úložiště (např. svislými lany) nebo je navrženo tak, aby volně plavalo
na povrchu. Jsou vybaveny inspekčním otvorem, větracími otvory a otvory pro plnění a míchání
kejdy. Čerpadlo se také používá k vypouštění dešťové vody shromážděné na horní straně krytu.
Plastové plachty se skládají z upravené flexibilní syntetické textilie (anti-UV, solný sprej, plísně
atd.) s proměnlivou hustotou (660 g/m2 až 950 g/m2).

Plachtu lze upevnit nebo udržovat na místě pomocí protizávaží visících nad okrajem úložiště.
Plovoucí kryty v kruhových úložištích se mohou zvedat a klesat s hloubkou kejdy, posouvat své
plovoucí hrany na galvanizované ocelové struktuře, nebo je lze natahovat a napínat kolem plastové
obruče, která plave na povrchu obvodových stěn. Tato kovová struktura směruje dešťovou vodu
do středu zakrytí. Dešťová voda je obvykle shromažďována v jímce a nasávána pomocí čerpadla.
Otvor obecně umožňuje snadný přístup dovnitř (pro míchání kejdy atd.).

Geometrické plastové dlaždice
Šestiboké plastové dlaždice do sebe zapadají na povrchu kejdy, aby se maximalizovalo zakrytí
(viz obrázek 4.78 [14]). Tyto tvary jsou modulární, mohou prakticky pokrýt povrch jakéhokoli
tvaru a velikosti a přizpůsobit se změnám hladiny kejdy. Mohou být také umístěny v prázdných
úložištích. V závislosti na geometrii zásobníku a obsahu sušiny v kejdě může být pokryto přibližně
95 % povrchu. Tato zakrytí mohou díky jejich konstrukci zabránit vniknutí slabých dešťových
srážek do kejdy [525]. Vylepšená verze s filtrem s aktivním uhlím umožňuje filtrování plynných
emisí [14].

Obrázek 4.78: Geometrické plastové dlaždice v nádrži kejdy

532 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

Vzduchem nafukované kryty
Ošetřená tkanina z PVC s vysokou hustotou (915 g/m2) je podepřena nafukovací kapsou, která
plave nad kejdou. Tkanina je připevněna pomocí provazového lana k obvodové struktuře jímky
vyrobené z galvanizované oceli. Nafukovací kapsa vzniká pomocí nízkotlakého fukaru. Kontrolní
dveře umožňují častou kontrolu [259].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Pokrytí povrchu kejdy plovoucími kryty má výrazně
omezující účinek na vypařování amoniaku z úložiště kejdy a snižuje tak emise amoniaku. Zakrytí
výrazně snižují rychlost výměny vzduchu mezi povrchem kejdy a atmosférou vytvářením trvalé
vzduchové vrstvy nad kejdou, kterou musí být NH3 transportován pomalým procesem difúze, což
také snižuje ztráty amoniaku [439].

Emise zápachu jsou sníženy, protože povrchová vrstva tvoří fyzickou bariéru, ale také proto,
že biologická přeměna pachových látek (oxidace pachovými mikroorganismy) může probíhat v za-
krytí, jako je tomu v případě slámy [209]. Existují důkazy, že plovoucí zakrytí mohou snižovat
emise CH4 z kejdy [518]. Geometrické plastové dlaždice s filtrem s aktivním uhlím umožňují další
snížení amoniaku, zápachu a dalších emisí do vzduchu.

Mezisložkové vlivy Je zřejmé, že některé plovoucí zakrytí, které se mísí nebo jsou rozpuštěny
v kejdě, mohou ovlivnit kvalitu kejdy nebo být škodlivé pro pastvu zvířat. Rovněž je třeba vzít
v úvahu likvidaci anorganických plovoucích materiálů po skončení životnosti. Byl pozorován mírný
vliv na emise N2O. Zdá se, že ve vztahu k vodní bilanci krusty zakrytí může zvýšit emise N2O,
pokud převládají suché podmínky.

Přírodní a slámová krusta
Organické plovoucí vrstvy, jako například sláma, mohou zvyšovat emise CH4 a N2O, ale stále
existuje velká nejistota ohledně kvantifikace toho, jak velká část tohoto nárůstu je způsobena
plovoucími krustami. Mezivládní panel pro změnu klimatu, IPCC (IPCC Pokyny z roku 2006 pro
národní seznamy skleníkových plynů) navrhuje emisní faktor pro emise N2O 0,005 kg N2O-N
na kg dusíku vylučovaného z kejdy s organickou krustou, jenž je ve srovnání s emisním faktorem
pro přímé emise ze zpracování hnoje (0,01 kg N2O-N) považován za významný [659]. Účinek
slámy a krusty na celkové emise skleníkových plynů není zcela znám; očekává se však, že pokrytí
úložiště kejdy organickými plovoucími vrstvami nebude ve srovnání s nekrytými úložišti významně
upravovat emise skleníkových plynů [209]. Odhaduje se, že míchání kejdy by vyžadovalo přibližně
10–12 litrů paliva na tunu přidané slámy.

Rašelina a lehký sypký materiál (např. LECA)
Rašelina je neobnovitelný zdroj a její získávání souvisí s vysokými nepřímými emisemi CO2. Bylo
změřeno, že rašelinová zakrytí zvyšují emise metanu o 30 % [259]. Rašelina se mísí při míchání
s kejdou, je zamokřena a po každém míchání musí být obnovena. Rašelina je však přírodní produkt
a nevytváří problém s odpadem.

Polystyrenové kuličky (EPS)
Když se plastové kuličky pohybují dokola, vystavují kejdu přilepenou k dříve ponořené vrstvě
čerstvému vzduchu, a proto zvyšují emise. Široká úložiště jsou vystavena působení větru a volný
materiál (tj. plastové pelety a kuličky) semůže hromadit na jedné straně a odhalit povrch kejdy. Proto
je nutné pravidelně přidávat kuličky, aby pokryly odkryté zóny, v důsledku turbulencí vyvolaných
konfigurací nádrží [259, 522].

Kapaliny na bázi oleje (např. řepkový olej)
Účinky v důsledku reakce mezi plovoucím biologicky rozložitelným zakrytím a kejdou mohou
zvýšit emise metanu (řepkový olej přibližně o 60 %). V případě řepkového oleje mohou anaerobní
reakce vytvářet povrchy se silným, žluklým zápachem.
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Plovoucí pružné zakrytí
Může dojít k hromadění plynů generovaných kejdou pod uzavřenými (plastovými) kryty, které je
třeba zvážit z bezpečnostních důvodů, a proto je nutné umístit větrací otvory. Pokud je to možné,
mohou být plyny využity v bioplynové instalaci.

Geometrické plastové dlaždice
Nebyly poskytnuty žádné informace.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Obecně jsou plovoucí kryty snadno apli-
kovatelné, ale nemohou být umístěny na prázdná úložiště.

Přirozená a slámová krusta
Za účelem zachování krusty se úložiště plní zdola [337]. Sláma by neměla být nařezána příliš
krátce, aby se zabránilo odletování. Ze stejného důvodu správná technika ke snížení vlivu foukání
větru spočívá vmíchání slámy s kejdou v době přidávání kejdy.Míchání se provádí pomocí čerpadla
nebo pomocí vrtule poháněné traktorem ve velkých nádržích na kejdu [209].

V Německu je minimální požadavek na vybudování plovoucího krytu řezané slámy s účinností
snížení emisí amoniaku 80 % dosažen pomocí 10 cm vrstvy (přidání 5–10 kg slámy na m2 povrchu
kejdy) [474]. V Dánsku se doporučuje použít 10–15 kg slámy na m2 povrchu kejdy, což povede
k plovoucí vrstvě o tloušťce přibližně 15–20 cm. V průměru je z Velké Británie hlášeno snížení
emisí amoniaku mezi 60 % a 70 % [11].

Nanesení slámy na povrch kejdy se přednostně provádí sklízecí řezačkou [575]. Dosažené
snížení je účinné při nízkých nákladech, ale má krátkou životnost, protože se zhoršuje s deštěm
a vlivem podnebí. Plovoucí vrstva slámy má krátkou životnost a měla by být obnovena každý rok.

V Dánsku se jako referenční hodnota pro emise z kejdy používá přirozené organické zakrytí, ať
už přirozená plovoucí vrstva nebo s přídavkem řezané slámy. U ztrát dusíku z celkového uloženého
dusíku (celkový N) se předpokládá faktor 2 %.

K vytvoření plovoucí vrstvy lze také použít chlévskou mrvu nebo hlubokou podestýlku. Dopo-
ručené množství k použití je 0,2–0,4 m3 mrvy na m2 povrchu kejdy [499, 591]. Tento druh zakrytí
se však zřídka používá v chovech prasat, ačkoli se obvykle vyskytuje v chovech skotu [591].

Rašelina a lehký sypký materiál (např. LECA, perlit)
Lehké sypké materiály, jako je LECA, produkty na bázi LECA, perlit a zeolit nebo rašelina,
se přidávají na povrch kejdy, aby se vytvořila plovoucí vrstva. Doporučuje se plovoucí vrstva
10–12 cm. Menší částice LECA jsou obecně účinnější než větší; mohou být relativně efektivní
s 3–5 cm vrstvou. LECA je propustný plovoucí kryt. Umožňuje vzduchu pronikat plovoucí vrstvou
a poskytuje dostatečnou vlhkost a dostatečnou plochu povrchu, aby se mohla rozvíjet populace
aerobních bakterií. Tímto způsobem je zajištěn zlepšený účinek na snížení zápachu [592]. Materiál
nezabraňuje pronikání deště do kejdy. Mokrý LECA je méně účinný, takže větší tloušťka zakrytí by
mohla dosáhnout lepší účinnosti. Vyžaduje se roční výměna 10 % materiálu. Snadno se instaluje
do nových i stávajících úložišť kejdy a má relativně dlouhou životnost.

LECA může poskytnout maximální snížení emisí asi 80 %. V Německu je použitím LECA
dosaženo snížení účinnosti emisí amoniaku o 80–90 % ve srovnání s otevřeným úložištěm [474].

Účinnost plovoucích rašelinových zakrytí pro snížení emisí amoniaku je uváděna v rozmezí
80–90 %. Ve Francii však nebyly výsledky polních testů zcela uspokojivé, přičemž snížení emisí
amoniaku bylo přibližně o 25 % ve srovnání s nekrytým skladováním kejdy z chovu prasat.

Perlit snadno plave na povrchu kejdy, ale jeho účinnost při snižování emisí amoniaku je pro-
měnná a bylo zjištěno, že může být snadno odfouknut větrem [592]. Velikost lehkého materiálu
použitého pro plovoucí zakrytí je v Dánsku 4–8 mm; může být dodán kamionem a rovnoměrně
rozptýlen na kejdu. Udávané množství je 20 kg na m2 povrchu kejdy, což vede k 10–12 cm plovoucí
vrstvě [499].
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Polystyrenové kuličky (EPS)
Pokud jde o lehké sypké materiály, mohou být plastové pelety distribuovány v menších vrstvách.
Turbulence nad povrchem jsou vyvolávány geometrií nádrže, a proto je třeba pravidelně doplňovat
nebo vyměňovat nekrytá místa a poškozené prvky [259]. Studie ukázala, že použití vrstvy poly-
styrenových kuliček snížilo emise amoniaku během skladování až o 80 % bez ohledu na roční
období [522].
Kapaliny na bázi oleje (např. řepkový olej)
Řepkový olej (nebo deriváty s vysokým podílem řepkového oleje) je velmi snadno aplikovatelný
a snadno semísí s prasečí kejdou. Je biologicky rozložitelný, v průběhu času ztrácí svou povrchovou
integritu a také výrazně zvyšuje emise metanu. Olejové zakrytí, testované v prvotních studiích,
prokázaly snížení emisí; zatímco 3 mm olejová vrstva měla malý účinek, 6 mm vrstva se ukázala
jako velmi účinná [590].
Plovoucí pružné zakrytí
Není nutná žádná strukturální změna. Míchání je možné. Dešťovou vodu lze odčerpat. Přístup
k odkalování je obtížný.
Geometrické plastové dlaždice
Tento typ zakrytí se snadno instaluje do nových i stávajících úložišť kejdy. Nezabrání však vniknutí
deště do úložiště. Emise jsou ve srovnání s nekrytými nádržemi sníženy o 50–95%. Stupeň redukce
závisí na množství zakrytého povrchu, např. předpokládá se snížení emisí amoniaku o 90 % pro
zakrytí povrchu 95 % a 80 % pro zakrytí povrchu 90 %. Odhaduje se, že se sníží zápach v rozmezí
80–90 %. U rozšířené verze s filtrem s aktivním uhlím je účinnost redukce pro NH3 údajně 79 %
a pro pachové sloučeniny (merkaptany, fenol, kyselina octová a putrescin) > 94 % a nejméně 50 %
ve všech případech a pro všechny emise do ovzduší.
Emise
Účinnost snižování emisí se liší podle použitého typu zakrytí a je obecně vyšší v létě, než v zimě.
Tabulka 4.167 uvádí přehled účinnosti redukce uváděné pro různé typy plovoucích zakrytí apli-
kovaných na úložiště kejdy. Výchozím bodem pro odhad účinnosti různých zakrytí jsou emise ze
stejného typu úložiště, bez jakéhokoli krytí na povrchu.

Tabulka 4.167: Účinnost různých typů plovoucích zakrytí

Typ zakrytí Zdroj NH3 (%) CH4 (%) Zápach (%) H2S (%) Životnost
zakrytí
(roky)

Přírodní krusta [575] 20–70 NI NI NI NI
[208] 28 NI NI NI 0,5 nebo více
[520] 10–90 NI NI 10–90 NI
[209] 80 NI NI NI NI

Slaměná krusta [214,
575] 80 (až do 90) NI NI NI NI

[209] 80 NI 80 NI 1,2
[43] 60–70 NI NI NI NI
[520] 60–90 NI 40–90 80–95 NI
[26] 71 NI NI NI NI
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Rašelina [43] až do 90 NI až do 90 NI 2
[259] 25 +30 NI NI NI
[26] 92 NI NI NI NI
[521] 77–100 NI NI NI NI
[474] 80–90 NI NI NI NI

LECA [592] 65–95 NI 90 NI NI
[26] 75–82 NI NI NI NI
[474] 80–90 NI NI NI NI
[217] 80 NI NI NI NI

Zeolit [521] 93–98 NI NI NI NI
Perlit [520] 63–91 NI 30–93 64–84 NI
Plastové pelety
(EPS kuličky)

[522] až do 80 +20 NI NI NI

Řepkový olej [43] až do 90 +60 až do 90 NI NI
[26] 92–93 NI NI NI NI
[520] 85 NI NI NI NI

Plovoucí
pružné zakrytí
(potahy,
plachty)

[43] až do 90 NI až do 90 90–95 10
[26] 92 NI NI NI NI
[521] 99 NI NI NI NI

Geometrické
plastové
dlaždice

[216] 80 (50–95) NI 80–96 NI 25

[520] 95 NI NI NI NI

Geometrické
plastové dlaž-
dice s aktivním
uhlím

[14] 79 65 >94 82 25 (výměna
10 % filtrů
ročně)

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Plovoucí tělesa, jako jsou plastové pelety, lehké sypké
materiály a geometrické plastové dlaždice, jsou vhodné pouze pro kejdu bez přirozené plovoucí vrstvy.
Když se kejda promíchává a vypouští, mělo by být zajištěno, aby plovoucí tělesa nebyla do kejdy nasávána,
a tím se zabránilo ztrátám, ucpáváním a poškozením [14]. Zejména pro viskózní kejdu, která je schopna
tvořit přirozenou plovoucí vrstvu, nejsou expandované jíly a perlit vhodné, protože se nemohou automaticky
distribuovat na povrchu kejdy a zakrýt ji. Podobně lze geometrické plastové dlaždice použít pouze v kejdě
s nízkým obsahem sušiny bez přirozené tendence tvořit krustu (např. digestát z anaerobní digesce) [624].

Míchání, plnění a vyprazdňování může zabránit v zakrytí některými plovoucími materiály. Mohou
způsobit sedimentaci nebo ucpání v čerpadlech [524]. Například geometrické plastové dlaždice nejsou
vhodné tam, kde častá aplikace kejdy na pole vyžaduje míchání [624].

Přirozená tvorba krusty je alternativou pro hospodářství, která nemusejí míchat hnůj a narušovat krustu
za účelem časté aplikace na pole. Krusta se nemůže tvořit v chladném podnebí a/nebo na kejdě s nízkým
obsahem sušiny [508].

Použití slaměného zakrytí při velkých zásobách kejdy (tj. laguny) může být problematické, protože čím
větší je struktura pro ukládání kejdy, tím obtížnější je dosáhnout rovnoměrné aplikace materiálů. V deštivém
podnebí se použití suché slámy nedoporučuje, protože za deště se rychlost ponořování slámy dramaticky
zvyšuje [592].

Použití plovoucích pružných zakrytí v úložištích kejdy, které se vyprazdňují ročně nebo pololetně
nebo které mají vysoké stěny [508], a proto mají velké rozdíly v úrovni kejdy, vyžaduje také zvláštní
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úvahy o instalaci, aby bylo možné nepropustný syntetický zákryt posouvat nahoru a dolů při změně úrovně
skladované kejdy [592].

Ekonomika Plovoucí kryty mají obvykle stejné náklady u nových i stávajících nádrží. Tam, kde jsou
možné přírodní krusty s dostatečnou tloušťkou a kde se kejda ukládá pod krustu, lze dosáhnout významné
redukce amoniaku s malými nebo žádnými náklady [508].

Cena slámy se liší lokálně a v závislosti na ročních klimatických podmínkách. V roce 2012 činila cena
za kilogram slámy ve Španělsku přibližně 0,04–0,10 EUR.

Počáteční nákup slámy představuje asi 55 % celkových nákladů, zatímco zbývajících 45 % je rozděleno
na pracovní čas stroje a zaměstnanců. Plovoucí sláma může mít životnost 1 až 2 roky [209].

Roční náklady, jakož i náklady na snížení amoniaku, uvedené v Německu za plovoucí zakrytí, ve srov-
nání s betonovým zakrytím a plachtovým zastřešením jsou uvedeny v tabulce 4.163 a tabulce 4.164 (viz
kapitola 4.11.2.2). Údaje o investičních nákladech pro některé typy plovoucích krytů v Dánsku jsou shrnuty
v tabulce 4.168.

Tabulka 4.168: Investiční náklady na některé typy plovoucích krytů v Dánsku

Typ zakrytí Investiční náklady Roční náklady Poznámky
(EUR/m3) (EUR/m2) (EUR/m3/rok)

Geometrické
plastové
dlaždice

8–10 35–40 0,5 Založeno na životnosti 25 let a ploše
přibližně 1 000 m2 (výška skladovací
nádrže: 4 m)

LECA 1,75 7 0,2 Na základě doplnění/obnově 10% po-
vrchového materiálu

Sláma NI 1 0,25 Předpoklad obnovy plovoucího za-
krytí je každý rok (výška zásobní ná-
drže: 4 m)

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [209, 216, 217]

Některé orientační údaje o nákladech vykazované Francií jsou uvedeny v tabulce 4.169.

Tabulka 4.169: Investiční náklady na různé typy plovoucích krytů ve Francii

Typ zakrytí Investiční náklady (1)
(EUR/t vyprodukovaných prasat) (2) (EUR/m3/rok) (3)

Vzduchem huštěný kryt (4) 10 1,8
Plovoucí pružné zakrytí (5) 3–10 0,4–1,3
(1) Daňové a instalační náklady jsou vyloučeny. Zahrnuje dobu návratnosti kapitálu 10 let.
(2) Týká se hospodářství s 550 ap pro prasata na výkrm.
(3) Týká se chovu kachen o rozloze 1 000 m2.
(4) U krytu huštěného vzduchem se spotřeba energie pro fukar považuje za zanedbatelnou.
(5) U plovoucího krytu je spotřeba energie pro provoz čerpadla pro odvod dešťové vody zanedbatelná.
Zdroj: [259]

Údaje o nákladech na plovoucí pružný kryt aplikovaný na nadzemní nádrž na kejdu s kapacitou 1 037 m3

a povrchovou plochou 314 m2 (20 m v průměru a 3,6 m na výšku) ve Velké Británii jsou uvedeny v ta-
bulce 4.170.
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Tabulka 4.170: Náklady na zakrytí nadzemní nádrže na kejdu s plovoucími pružnými kryty ve Velké Británii

Typ zakrytí Investiční náklady Roční náklady
(EUR/m2) (1) (EUR) (1) (EUR/rok) (1)(2)

Plovoucí pružné zakrytí (3) 28,4 9 000 910
(1) Údaje o nákladech založené na směnném kurzu 1 EUR = 0,88 GBP.
(2) Zahrnuje dobu návratnosti kapitálu nad 20 let, úrokové náklady a náklady na údržbu.
(3) Potenciální úspory, vzhledem k tomu, že se dešťové srážky neaplikují s kejdou, nejsou zahrnuty.
Zdroj: [524]

Ze Španělska se investiční náklady na používání plovoucího pružného krytí uvádějí ve výši 20 EUR /m2,
což odpovídá dodatečným nákladům ve výši 2,3 EUR/m3 nebo 28,8 EUR/t vyprodukovaného prasete [379].
Investiční náklady na geometrické plastové dlaždice s filtry s aktivním uhlím se uvádějí ve výši 123 EUR/m2

a roční náklady 2,3 EUR/m3 (nádrže) nebo 5,8 EUR/m3 (laguny) [14].

Motivace pro implementaci V některých členských státech místní předpisy vyžadují, aby úložiště
kejdy byly zakryty (např. Dánsko a Německo od poloviny 80. let). Ve Velké Británii by všechny nové
a podstatně rozšířené úložiště kejdy měly být před použitím zakryty a všechny stávající úložiště musí být
zakryty do roku 2020 [524].

Anorganické kryty, jako geometrické plastové dlaždice, jsou alternativou k zakrytí z organických ma-
teriálů a vyžadují méně údržby. Amoniak, který není emitován, může potenciálně generovat větší výtěžek
na poli díky zvýšené aplikaci dusíku na hektar. Anorganické kryty mohou být užitečné pro kejdy, které
například pocházející z jiných úprav (bioplyn, separace atd.) a nemají schopnost vytvářet přirozené plovoucí
vrstvy kvůli jejich nízkému obsahu sušiny [216].

Příklad provozů Odhaduje se, že 10% dánských zakrytí je vyrobeno z lehkého sypkéhomateriálu [217].
V Dánsku se odhaduje, že přirozené plovoucí zakrytí nebo slámové krusty představují většinu z celkového
povrchu pokrytí kejdy (přibližně 80%) [209]. V roce 2004 byl podíl úložiště s přirozenou krustou aplikovanou
v dánských chovech prasat méně než 50 %; 5 % bylo vybaveno pevnou střechou, přibližně 5 % používalo
rašelinu nebo LECA a téměř polovina úložiště byla pokryta slámou přidanou bez míchání. Rašelina se
používá ve Finsku.

Referenční literatura [11, 14, 26, 43, 208, 209, 214, 216, 217, 259, 379, 439, 474, 499, 506, 508, 520,
521, 522, 524, 556, 575, 590, 592, 624]

4.11.2.5 Aplikace zakrytí úložiště kejdy se zemními okraji (laguny)

Popis Laguny mají obvykle větší povrchovou plochu na jednotku objemu než nádrže. Emise do vzduchu
lze snížit snížením průtoku vzduchu přes povrch instalací plovoucích krytů.

Pružné plastové plachty pro úložiště kejdy se zemními okraji jsou založeny na pružných nepropustných
UV stabilizovaných plastových plachtách (např. HDPE), které jsou upevněny na vrchních částech úložiště.
Instalují se plováky a trubice, které udržují kryt na místě (zabraňují otáčení krytu během míchání hnoje
a jeho zvedání větrem) a umožňují mu vznášet se nad kejdou, jak hladina kapaliny roste a klesá, zatímco
udržuje volný prostor pod krytem pro účely sběru plynu. Kryty mohou být opatřeny sběrným potrubím
(plynové průduchy) pro plyny, které vznikají na zakrytém povrchu nebo, které by mohly negativně natlakovat
kryt [520]. Dešťová voda může být čerpána z horní části, což zabraňuje zředění [525].

Dalšími aplikovanými plovoucími kryty jsou geometrické plastové dlaždice (např. šestihranné tvary),
řezaná sláma, rašelina nebo přírodní krusta (viz kapitola 4.11.2.4). Použití produktů LECA a produktů
založených na LECA je možné i pro menší laguny.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Lze dosáhnout snížení emisí amoniaku a zápachu. Bylo
hlášeno snížení emisí amoniaku asi o 95 % nebo více. S aplikací LECA je hlášeno snížení emisí amoniaku
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o 82 %. Zakrytí řezanou slámou snižuje emise amoniaku o 70 %, zatímco přírodní zakrytí je snižují
o 28 % [379].

Mezisložkové vlivy K pokrytí laguny je potřeba velké množství plastu. To může dosahovat až o 70 %
více, než je skutečná plocha laguny, v závislosti na hloubce a sklonu hran. Výhodou je, že zakrytí lze znovu
použít, zatímco ostatní zakrytí je spotřebním materiálem.

Plovoucí zakrytí, jako je řezaná sláma, LECA, rašelina a kapaliny na bázi oleje, neodvádějí dešťovou
vodu a vyžadují manipulaci během plnění, míchání a vyprazdňování úložiště [648].

Existuje možnost aplikovat dešťovou vodu, která se shromažďuje na plastových krycích plachtách,
na zavlažování, to by však vyžadovalo pečlivé sledování úniku vody nebo jiné kontaminace. Zemědělci
nesouhlasí s recyklací z důvodů hygieny a kontroly nemocí.

Míchání kejdy by promíchalo kejdu a její vrstvu LECA, což by dočasně zvýšilo emise amoniaku. Bylo
pozorováno, že kryt LECA se po promíchání velmi rychle obnoví a emise opět klesají na sníženou úroveň.
LECA jako zakrytí však způsobuje problémy se skládkováním. Emise N2O může být zvýšena organickou
krustou, která vzniká na povrchu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Plastové kryty by mohly účinně zvýšit kapacitu
laguny až o 30 % pokud by docházelo k odvádění dešťové vody mimo lagunu. To poskytuje větší flexibilitu
skladování v průběhu času, nebo větší kapacitu v případě rozšíření chovu v hospodářství.

Aby se umožnilo připevnění krytu, musí být laguna zcela vyprázdněna. Poškození větrem není problém,
pokud je poklop po stranách dobře upevněn a pokud je nahoře ponechána dešťová voda, která jej zatíží.
Mohou být nutné úpravy současných způsobů míchání a vyprazdňování, ale při relativně nízkém obsahu
sušiny v kejdě není míchání problém. Pokud nelze provést přiměřené míchání, mohou po několika letech
vzniknout problémy s akumulací kejdy.

Životnosti pružných plastových plachet jsou až 10 let. Pro zimní období se doporučují preventivní opat-
ření, která zabrání roztržení plastové plachty, tj. odstranění dešťové vody na povrchu, aby se minimalizovala
tvorba ledu [520].

LECA může být foukán na povrch kejdy nebo čerpán s kejdou. Tato technika způsobuje méně prachu
a ztrát materiálu a má vyšší distribuční rychlost. Míchání a čerpání kejdy může materiál poškodit a mělo by
se provádět šetrně.

Umělá plovoucí krusta je v Německu minimálním povinným požadavkem (5–10 kg řezané slámy na m2,
v závislosti na druhu kejdy) k dosažení minimálního snížení emisí amoniaku o 80 % ve srovnání s nekrytým
povrchem.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Plastové plachty jsou dobře vyzkoušeny u úložiště se
zemními okraji [508]. Montáž a správa plastových plachet na větších lagunách může být obtížná [648].
Pokud stěny laguny nejsou přístupné nebo strukturálně celistvé, aby umožnily ukotvení plastové plachty,
nelze použít zabezpečené kryty; pak je možné použití plovoucích materiálů [524]. Plastové plachty proto
nemusí být z konstrukčních důvodů použitelné pro existující velké laguny.

Sláma a lehké sypkémateriály nemusí být aplikovatelné na velké laguny, kde unášení větrem neumožňuje
udržet povrch laguny zcela zakrytý. Pro kejdu s přírodní krustou není možné použít lehkých sypaných
materiálů.

Míchání, plnění a vyprazdňování kejdy může blokovat použití některých plovoucích materiálů, které
mohou způsobit sedimentaci nebo ucpání čerpadel. Vznik přírodní krusty nemusí být realizovatelný v chlad-
ném podnebí a/nebo na kejdě s nízkým obsahem sušiny. Přírodní krustu nelze použít pro laguny, kde časté
míchání, plnění a/nebo vypouštění kejdy narušuje povrch.

Ekonomika Celkové roční náklady a náklady na snižování emisí pro různé zakrytí úložišť se zemními
okraji (laguny), ve srovnání s nekrytými lagunami v Německu jsou uvedeny v tabulce 4.171.
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Tabulka 4.171: Údaje o nákladech pro různé zakrytí úložišť kejdy se zemními okraji (laguny) v Německu

Typ zakrytí Roční
náklady (1)

Investiční
náklady (1)

Náklady na omezení a snížení emisí

(EUR/m3/rok) (EUR/m2) (EUR/kg NH3) (EUR/kg NH3) (2)

Nezakryté
(reference)

1,08 NI NI NI

Plovoucí pružné
zakrytí

1,34 11,5 0,42 0,22

Lehké sypané
materiály

1,23 NI 0,26 0,07

Sláma 1,35 NI 0,48 0,31 (2× rok)
0,84 (4× za rok) (3)

(1) Údaje o nákladech se týkají laguny s kapacitou 7 500 m3 (75× 25 m). Předpokládalo se skladování
6měsíců; prezentované výdaje jsou založenymnožství kejdy za rok, které je dvakrát větší než využitelná
kapacita.
(2) Údaje o nákladech berou v úvahu hodnotu konzervovaného dusíku, náklady na aplikaci srážkové
vody na pole a cenu prostoru nádrže nad hladinou pro srážkovou vodu.
(3) Náklady se uvádějí při frekvencích aplikace kejdy dvakrát až čtyřikrát ročně.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [575]

Z Velké Británie jsou uvedeny příklady nákladů na pokrytí laguny s kapacitou 4 540 m3 a povrchové plochy
2 000 m2 (50 m × 40 m v horní části laguny a hloubka 4 m).

Tabulka 4.172: Investiční náklady na pokrytí laguny ve Velké Británii

Typ zakrytí Investiční náklady (1) Roční náklady(2)
(EUR) (EUR/m2) (EUR/rok)

Plovoucí pružné zakrytí (3) 75 000 37,5 5 681
Lehký sypaný materiál (LECA) (4) 75 000 37,5 NI
Geometrické plastové dlaždice 56 800 28,4 4 261 (5)
(1) Údaje o nákladech založené na směnném kurzu 1 EUR = 0,88 GBP.
(2) Zahrnuje dobu návratnosti kapitálu nad 20 let, úrokové náklady a náklady na údržbu.
(3) Investiční náklady zahrnují podpěrnou mřížku a čerpadlo k odstranění dešťové vody, ale nezahrnují
potenciální úspory v důsledku toho, že není nutné aplikovat srážkovou vodu s kejdou.
(4) 10% roční náhrada je zahrnuta na 20 let.
(5) Geometrické plastové dlaždice jsou o 25 % levnější než plovoucí pružný kryt, ale nezabraňují
vniknutí srážek do úložiště, a proto je nutné vodu odstranit s kejdou.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [524]

Náklady na výstavbu nebo rozšíření nepropustné laguny se pohybují mezi 12,74 a 24 EUR za m3

kejdy ve Španělsku. Ty jsou závislé na typu půdy, rozměrech laguny a použitém materiálu. Kromě
toho se jednotkové náklady na řezanou slámu používanou pro plovoucí kryty uvádějí jako 0,04 EUR
až 0,1 EUR/kg slámy [379].
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Další náklady vzniknou v hospodářství, kde jsou nutné úpravy struktury nebo metody vy-
pouštění a míchání. Účinné řízení dešťové vody určuje rozdíly v provozních nákladech, kde se
laguny pokryté LECA mohou shodovat s vyššími náklady na aplikaci kejdy a kde budou náklady
na aplikaci vyšší, pokud dešťová voda pronikne do kejdy.

Náklady na zapravení srážek shromážděných v nekryté laguně se odhadují na 1,6 EUR za m3.
Dešťová voda shromážděná na vrcholu plovoucího pružného krytu zůstává čistá a může být čerpána
do příkopů a vodních toků. Každých 500 mm srážek na laguně o rozloze 2 000 m2 odpovídá
1 000 m3 vody. Pokud se ušetří 1,60 EUR/m3 při aplikaci na pole, vznikne úspora 1 600 EUR
ročně. V oblastech s vysokými srážkami by mohly být náklady na zakrytí neutrální [524].

U plastových krytin závisí čisté náklady na možnostech opětovného použití vody pro zavlažo-
vání. Použití bioplynu (metanu) závisí na účelu (vytápění nebo spalování v kogenerační jednotce)
a na požadavcích na instalaci.Může to být výhodné, ale doba návratnosti nákladůmůže být poměrně
dlouhá (přes 20 let).

Motivace pro implementaci V oblastech s vysokými srážkami může umístění plastové plachty
přes povrch kejdy vést k významnému snížení celkových objemů kejdy s následnými úsporami
v důsledku toho, že není nutné transportovat a aplikovat větší objem kejdy a dešťové vody [524].

Příklad provozů V Nizozemsku se zakrytí lagun používá již mnoho let [11].

Referenční literatura [11, 208, 379, 508, 520, 524, 525, 556, 575, 648]

4.11.2.6 Techniky na ochranu půdy a vody před emisemi ze skladování kejdy

Emisím dusičnanů a fosfátů do půdy a vody lze zabránit zavedením určitých požadavků na kon-
strukci, údržbu a kontrolu zařízení používaných pro sběr a čerpání tekutého hnoje (kanály, kanali-
zace, jímky, potrubí, posuvné výpustě) a skladování kejdy.

4.11.2.6.1 Konstrukce skladovací nádrže a pomocného zařízení pro sběr a dopravu kejdy

Popis Nadzemní skladovací nádrže jsou velké, obvykle otevřené, kruhové nádoby vyrobené
z oceli nebo betonu. Základní deska je betonová a je litá na místě, bez spojů, kdekoli je to možné.
Stěny jsou betonové nebo vyrobené z kruhových profilů z prefabrikované oceli s antikorozním
povlakem. Stavba může mít krycí poklop. Kejda je napouštěna přes okraj nebo pod povrchem
kejdy. Vypouštěcí potrubí je vybaveno nejméně dvěma bezpečnostními zařízeními a posuvné
výpustě a čerpadla jsou snadno přístupná. Použitý vyztužený beton by měl být nepropustný,
s vysokou mrazuvzdorností a chemickou odolností (viz také kapitola 2.6.5.1).

U nádrží vyrobených z prefabrikovaných betonových prvků a betonové konstrukce musí být
vnitřní povrchy stěn a 0,5 m široký pás základny chráněny vhodným trvale elastickým nátěrem
nebo obkladem pro přemostění trhlin. Použitelnost by měla být doložena kontrolním certifikátem.

Nadzemní ocelové nádrže vyžadují nátěr (smalt nebo barva), který chrání před korozí. Musí
být ověřena vhodnost těsnění na spáře stěny se základnou nádrže. Základní desky jsou vyrobeny
z betonu na místě stavby a měly by být nejméně 18 cm silné.

Částečně zapuštěné nádrže jsou postavena na místě stavby se stejnými charakteristikami jako
nadzemní betonové nádrže, ale základna je zvenčí neviditelná. V Německu jsou kontroly těsnosti
povinné (geomembrány s odvodněním a kontrolou úniku) (viz také kapitola 2.6.5.1).

Jímky na kejdu jsou vyrobeny z prefabrikovaných tvárnic nebo cihel, železobetonu, lakované
oceli, polymerních plastů a dalších vhodných materiálů; musí být neprodyšné s vnitřním těsněním
nebo obložením. Stejné požadavky platí pro nádrže prefabrikovaných betonových tvárnic. Hladina
kejdy může dosáhnout maximálně do výše 10 cm pod kryt jímky.
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Sběrná zařízení, jako jsou kanály, odtoky, jímky, potrubí a uzavírací ventily pro sběr a čerpání
tekutého hnoje, kejdy a odpadních vod (kanály pro odstraňování hnoje), vstup do jímky nebo čerpací
stanice a jímky na kejdu nebo čerpací stanice samostatně by měly být vyrobeny z korozivzdorného
materiálu. Potrubí zpětného toku zásobní nádrže jsou vybavena nejméně dvěma bezpečnostními
zařízeními. Uzavírací ventily musí být nastaveny tak, aby byly snadno přístupné a byly ve vodotěsné
šachtě. Čerpadla by měla být snadno přístupná. Konstrukce kejdové jímky a čerpací stanice musí
být utěsněny a vodotěsné.

Dopravní zařízení jsou všechna strukturální/technická zařízení určená k homogenizaci a přemís-
ťování kejdy. Tato kategorie zahrnuje také transportní oblasti s příslušnými zařízeními používanými
k transportu (čerpadla, ventily). Zařízení, kterými je kejda dopravována musí být vodotěsné pro
vodu a musí být navrženy tak, aby jí odváděly do nádrže bez úniku (např. nádrže na kejdu, čerpací
stanice).

Příklad částečně zapuštěné nádrže na kejdu vyrobené z betonu odlitého na místě stavby s ka-
palinotěsnou geomembránou připevněnou k nádrži je znázorněn na obrázku 4.79 [593].

Obrázek 4.79: Částečně zapuštěná nádrž na kejdu s geomembránou nepropouštějící kapalinu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zabraňuje se prostupu živin (dusičnany a fosfáty)
do podzemních a povrchových vod.

Mezisložkové vlivy Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Důkladná kontrola a údržba skladu kejdy po
jeho vyprázdnění zabrání možnému riziku úniku. Použití dvojitých ventilů v potrubích používaných
k vyprázdnění nádrže minimalizuje riziko nežádoucího vypouštění kejdy do dvora a okolních pro-
stor (povrchová voda). Použití blokových stavidel je dalším nástrojem k omezení rizik úniku [259].
V Německu není přípustná výstavba částečně zapuštěných nádrží v oblastech s platnou legislativou
na ochranu vod.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Stavba skladovacích nádrží, které jsou schopny odolat
mechanickým, chemickým a tepelným vlivům, je obecně použitelná. Konstrukce neprodyšných
zařízení a zařízení pro sběr a dopravu kejdy je obecně použitelná.

Ekonomika Investiční náklady na částečně zapuštěné nádrže jsou vyšší než na nadzemní nádrže.
Údaje o nákladech na stavbu nadzemních a částečně zapuštěných nádrží pro skladování kejdy jsou
uvedeny v tabulce 4.173.
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Tabulka 4.173: Údaje o nákladech pro nadzemní a částečně zapuštěné kejdové nádrže

Typ nádrže (1) Investiční
náklady

Celkové
náklady

Zdroj

(EUR/m3) (EUR/m3/rok)

Nadzemní 35 (30–39) 3,2 (3,0–3,5) [426]
Nadzemní, v oblasti ochrany vod 40 (35–45) 3,7 (3,5–4) [214]
Částečně zapuštěné 55 (45–60) 5 (4,4–5,5) [215]
(1) Nádrže se skladovací kapacitou 1 500 m3; využitelný čistý objem (průměr 20 m, výška
stavby 5,2 m, užitná výška 4,7 m, volný prostor 0,5 m).

Motivace pro implementaci Použitelnost určují místní předpisy a umístění v oblastech s platnou
legislativou na ochranu vod.

Příklad provozů V Německu jsou postupy pro definování rozměrů, konstrukčního řešení a ma-
teriálů pro úložiště kejdy společně s pokyny k údržbě a kontrole popsány v normách DIN a jsou
široce používány.

Referenční literatura [214, 215, 259, 426, 593]

4.11.2.6.2 Opatření k prevenci a kontrole úniku z úložiště kejdy

Popis Abybyla umožněna kontrola těsnosti zásobních nádrží běhemprovozu, je kromě základních
požadavků na konstrukci nádrží na kejdu nezbytná konstrukce drenážního systému, aby se zabránilo
úniku, jak je popsáno v kapitole 4.11.2.6.1.

Systémy kontroly úniku shromažďují kapaliny v nepropustném prostoru pod základní deskou
nádrží na kejdu. Skládají se z následujících složek:

• nepropustná vrstva;

• drenážní vrstva;

• drenážní potrubí;

• kontrolní potrubí nebo šachta.

Nepropustná vrstva je obvykle vyrobena z tepelně utěsněné flexibilní geomembrány, která je pevně
utěsněna vůči nádrži, aby se zabránilo vnikání dešťové vody (viz obrázek 4.79). Alternativně se
membrány mohou překrývat, pouze pokud existuje sklon. Nad nepropustnou vrstvou je drenážní
vrstva tvořena štěrkem nebo plasty. Drenážní trubky jsou zabudovány jako obvodový nebo plošný
drenážní systém pro vypouštění vyteklé kejdy z nádrže do kontrolního potrubí nebo šachty.

Obvodové drenážní systémy jsou vhodné pouze v případě tepelně uzavřených geomembrán.
Skládají se z drenážní trubky, která je umístěna pod okrajem základní desky kolem celé ná-
drže [214].

V případě plošných drenážních systémů jsou drenážní trubky rovnoměrně umístěny pod zá-
kladní deskou. Drenážní vrstva by měla mít minimální tloušťku 20 cm a drenážní trubky by měly
být pokryty nejméně 10 cm vrstvou. Jednotlivé drenážní trubky jsou vyvedeny v kontrolní šachtě.

Kontrolní trubky jsou umístěny nad zemí. Měly by mít průměr nejméně 20 cm, aby umožnily
odběr vzorků vody. Kontrolní šachty jsou obvykle vyráběny z hřídelových kroužků o průměru
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80 cm (viz obrázek 4.80 [593]). Kontrolní potrubí a šachta jsou zakryté a vodotěsné, aby se
zabránilo pronikání dešťové vody.

Pokud se v kontrolních zařízeních vyskytne voda, bude ve vzorcích vody detekována kontami-
nace kejdou, což bude znamenat únik nádrže na kejdu. Vzdálenost mezi kontrolními zařízeními by
neměla přesáhnout 15 m.

Obrázek 4.80: Kontrolní šachta pro oblast drenážních trubek z uskladnění kejdy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Systémy kontroly úniku jsou účinným opatřením
na ochranu půdy a vody před ztrátami živin (N a P).

Mezisložkové vlivy Nerelevantní.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Kromě správného plánování a výstavby
podle příslušných místních předpisů vyžaduje ochrana vod pečlivý provoz a údržbu zařízení.
Odpovědnosti provozovatele zařízení zahrnují pravidelné kontroly těsnosti nádrží na kejdu, potrubí
a armatur, jakož i funkčnost kontrolního zařízení. Provozovatel zařízení je povinen sledovat, zda
jsou plněny, pokud jde o provoz a odolnost proti úniku, vždy před a během provozu nádrže
na kejdu. V případě, že kontrola úrovně naplnění nebo kontrola strukturálního stavu zařízení
způsobí podezření na únik, je třeba neprodleně informovat příslušné orgány.

V Německu se musí kontroly těsnosti (např. tlakové zkoušky) podzemních potrubí opakovat
přibližně každých 10–12 let. Výsledky zkoušek musí být uchovány v evidenci a na požádání
k dispozici příslušným orgánům.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Instalace systému detekce úniků je použitelná pouze
v nových úložištích. Obecně platí kontrola strukturální integrity úložišť nejméně jednou ročně.
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Ekonomika Příklady investičních nákladů na nádrže kejdy vybavených systémy kontroly úniku
uvádí Německo a jsou uvedeny v tabulce 4.174.

Tabulka 4.174: Investiční náklady na kejdové nádrže a systémy kontroly úniku v Německu

Rozměry
Použitelná kapacita úložiště (m3) (1) 500 1 500 3 000 5 000
Výška (m) 4,0 5,0 6,0 6,0
Vnitřní průměr (m) 13,5 20,5 26,5 34,0
Investiční náklady (EUR)
Konstrukce a materiály
Beton (na místě stavby) 29 800 48 500 80 500 115 300
Prefabrikované betonové prvky 34 800 56 500 97 000 139 600
Ocel, smaltovaná 39 200 63 800 107 200 153 300
Dodatečný systém kontroly úniku (2) 400 7 300 10 500 15 000

(1) S 20 cm prostorem nádrže nad hladinou a 30 cm zásobníkem na srážkovou vodu.
(2) Obvodový drenážní systém se dvěma kontrolními šachtami.
Zdroj: [593]

Motivace pro implementaci Obecné požadavky právních předpisů o vodě (nitrátová směrnice,
rámcová směrnice o vodě) určují použitelnost. Systém kontroly úniku je povinný pro většinu nádrží
na kejdu v Německu a přinejmenším pro nádrže v oblastech, kde je prioritou řízení vodních zdrojů
(např. oblasti s platnou legislativou na ochranu vody).

Příklad provozů V Německu je v provozu několik stovek nádrží na kejdu se systémy kontroly
úniku.

Referenční literatura [593]

4.11.2.6.3 Nepropustné obložení pro kejdové laguny se zemními okraji

Popis Laguny jsou konstruovány s nepropustnou základnou a stěnami, např. s hlínou nebo plas-
tovým obložením (viz kapitola 2.6.5.2). Jíl lze aplikovat na místě stavby nebo použít vhodné jílové
obložení. Lze také použít dvouvrstvou geomembránu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zabraňuje se vyluhování živin do povrchových a pod-
zemních vod.

Mezisložkové vlivy Nerelevantní.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V Německu je u dvouvrstvých geomem-
bránových lagun kontrola úniků povinná. Potrubí je vyrobeno z materiálu odolného proti korozi
a potrubí pro zpětný tok ze zásobních nádrží jsou vybavena nejméně dvěma bezpečnostními za-
řízeními. Posuvná výpust a čerpadla jsou snadno přístupná. Jímka na kejdu a čerpací stanice
jsou utěsněny v nepropustné konstrukci. Oblasti, ve kterých jsou tekutá hnojiva/kejda dopravo-
vána, jsou oplocena a navržena pro vypouštění do nádrže bez výtoku (například nádrže na kejdu,
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čerpací stanice). Kromě správného plánování a konstrukce podle příslušných předpisů vyžaduje
ochrana vod pečlivý provoz a údržbu zařízení. Provozovatel zařízení je povinen provádět pravidelné
kontroly těsnosti nádrží, potrubí a armatur a také ověřovat dobrý provozní stav ovládacího zaří-
zení. Zkoušky těsnosti (např. tlakové zkoušky) podzemních potrubí by se měly opakovat přibližně
každých 10–12 let. V oblastech s platnou legislativou na ochranu vod jsou intervaly kratší.

Technickéúvahy týkající se použitelnosti Skladování kejdy v úložišti se zemními okraji (laguny)
s nepropustnou základnou a stěnami, např. s hlínou nebo plastovým obložením (nebo s dvojitým
obložením) je obecně použitelné.

Ekonomika V Německu se v případě dvouvrstvého obložení pohybují investiční požadavky
od 18 EUR do 24 EUR za m3, pro laguny s využitelným objemem 1 500 m3. Hlášené celkové roční
náklady jsou 1,9–2,0 EUR/m3/rok.

Motivace pro implementaci Řešení zahrnuje nižší investiční náklady než náklady na konkrétní
nádrže. Právní předpisy týkající se vody v Německu vyžadují, aby laguny se zemními okraji byly
postaveny s dvojvrstvou geomembránou a byly zakryté minimálně plovoucí krustou.

Příklad provozů Tato technika se běžně používá.

Referenční literatura [211]

4.12 Techniky pro zpracování hnoje v rámci hospodářství

4.12.1 Úvod

Pro zpracování hnoje je k dispozici několik technik a lze je rozdělit do čtyř hlavních kategorií:

• techniky zpracování surového hnoje nebo směsi s jinými organickými látkami;

• techniky zpracování kejdy (surový hnůj);

• techniky zpracování kapalných frakcí po oddělení surového hnoje;

• techniky zpracování pevných frakcí nebo tuhého hnoje [594].

Optimální kombinace technik z výše uvedených skupin jsou určeny místními podmínkami (ome-
zeními a příležitostmi), jakož i požadavky hospodářství (např. přebytek dusíku) [590]. V případě,
že jsou místní podmínky takové, že alternativní náklady (tj. přeprava mimo region) jsou nižší než
samotné zpracování, není nutné zpracování hnoje provádět (např. v Irsku se drůbeží hnůj vyváží
mimo místo použití a je využit pro výrobu houbového kompostu).

Například v určitých oblastech je možné najít kombinaci vysoké koncentrace hospodářství
spolu s nedostatkem volné půdy pro aplikaci hnoje v blízkosti hospodářství. V těchto případech je
možné zpracování technikami, kterémají schopnost snížit obsah dusíku v kejdě, tak, aby se předešlo
přebytku živin v půdě. V ostatních případech je nezbytné zpracování hnoje, protože může dojít
ke kritické situaci, pokud jde o nepříjemný zápach způsobený aplikací hnoje na pole v blízkosti
obytných zón. Zpracování hnoje za účelem minimalizace emisí zápachu pak může umožnit větší
flexibilitu při určování vhodných lokalit a povětrnostních podmínek pro aplikaci na pole [624].

Zpracování hnoje se používá především s cílem zlepšit správu a využití statkových hnojiv; to
zahrnuje vyvážení množství živin s požadavky na plodiny, širší možnosti pro návrat organických
látek a živin do půdy kontrolovanějším způsobem a zlepšení stability a dostupnosti dusíku a fosforu
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v rostlinách. Avšak pokud to podmínky dovolí (např. dostatečně velká oblast aplikace do půdy,
místní potřeba živin, dodržování místních předpisů), musí být upřednostněna pro hnojení plodin
aplikace nezpracované kejdy. Například v oblasti Baltského moře proběhl výzkum nadměrného
dodávání fosforu při hnojení a bylo zjištěno více než 40 technik zpracování hnoje [218].

Dalšími cíli zpracování hnoje mohou být: snížení emisí do ovzduší (NH3, zápach, skleníkové
plyny atd.), výroba energie za pomoci anaerobního rozkladu, odstranění patogenů nebo xenobio-
tických sloučenin (zárodek znečišťujících látek). Strategie zpracování se může skládat z jednoho
procesu nebo kombinace různých dílčích procesů. Schematická znázornění řady strategií zpracování
hnoje, které lze použít v případě přebytku živin, jsou uvedena na obrázku 4.81 [594].

Obrázek 4.81: Příklady strategií zpracování hnoje
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Technické a environmentální vlastnosti techniky zpracování hnoje nebo kombinace různých technik
(strategie zpracování) mohou být ovlivněny:

• vlastnostmi hnoje;

• vlastnostmi jednotlivých použitých technik zpracování;

• způsobem, jakým byly techniky provedeny.

Zpracování hnoje mimo hospodářství nespadá do působnosti tohoto dokumentu, ale je široce
používáno a je pravděpodobné, že se v budoucnu využívání této techniky dále rozšíří.

Náklady na management nezpracovaného hnoje silně ovlivňuje pozornost, které je věnována
zpracování hnoje. V Nizozemsku je zpracování hnoje v hospodářství založeno hlavně na technikách
mechanické separace, které se používají v hospodářství s intenzivním chovem hospodářských
zvířat bez dostatečně velkých pozemků k aplikaci a které mají problémy s přepravou hnoje na jiná
místa. Základní separační techniky byly vyvinuty v 90. letech a přestože byly vyvinuty nové
experimentální separační techniky (jako je membránová separace), praktické uplatnění technik
na úrovni hospodářství se od té doby ve skutečnosti nezměnilo.

V Belgii (Vlámsko) se celkové náklady na nejběžnější techniky pohybují mezi 20 a 30 EUR
za zpracovaný m3. Provedená ekonomická analýza ukázala, že zpracování hnoje je ekonomicky
možné pouze pro 30 % chovů prasat. V oblastech se střední až vysokou nutností hnojení je úprava
kejdy možná pouze tehdy, jsou-li hospodářství schopna aplikovat nejméně 80 % na svou vlastní
zemědělskou půdu. V oblastech s vysokýmmnožstvím vyprodukovaného hnoje je tlak na provádění
zpracování hnoje ještě vyšší.

Ekonomické analýzy ukázaly, že velkoobjemové, špičkové technologie zpracování jsou drahé
a mohou být dostupné pouze pro hospodářství s vysokým obratem nebo v regionech s vysokou
hustotou hospodářských zvířat, kde jsou všechna alternativní řešení pro správu hnoje ještě dražší.
V těchto případech je nutná spolupráce mezi několika zemědělci ve zpracovatelském zařízení.

Souhrn hlavních charakteristik technik zpracování hnoje popsaných v této části je uveden
v tabulce 4.175. Úplný popis a odkazy jsou uvedeny v příslušných podkapitolách.
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Tabulka 4.175: Přehled hlavních charakteristik technik zpracování hnoje

Kapitola Technologie zpracování Cíl Hlavní environmentální výhody Hlavní mezisložkové vlivy

4.12.2 Mechanická separace tuhé/kapalné kejdy
za pomoci:

• šnekového lisu,
• dekantace-odstředění,
• koagulace-flokulace,
• bubnových filtrů,
• filtračních lisů,
• flotace vzduchu,
• přirozeného usazování.

Separace a koncentrace
pevných a kapalných frakcí
suspenze

Pevné frakce lze snadno vyvážet mimo hos-
podářství, snižuje problémy spojené s pře-
bytkem živin, snižuje hromadění fosforu
a vyluhování dusičnanů do vody

Riziko plynných emisí. Nepřímé
emise CO2 v důsledku spotřeby
elektřiny

4.12.3 Provzdušňování tekutého hnoje/biologické
ošetření:

• aerobní digesce,
• nitrifikace-denitrifikace.

Biologický rozklad orga-
nických látek. Odstranění
amoniakálního dusíku jako
plynu N2

Snížení emisí patogenů a zápachu
Odstraňování biologicky rozložitelných or-
ganických látek

Za optimálních podmínek
se mohou objevit emise zá-
pachu, CH4 a N2O. Emise
NH3 a ztráta výživové hodnoty
N kejdy v kombinaci s fází
nitrifikace-denitrifikace

4.12.4 Kompostování tuhého hnoje:
• kompostování,
• společné kompostování drůbežího
hnoje se zbytky biomasy,

• kompostování s biologickým inoku-
lem.

Získat stabilní produkt
s nízkým obsahem vlhkosti
a zachovat většinu původ-
ních živin, bez patogenů

Výrazné snížení nákladů na dopravu a sou-
visejících emisí CO2 v důsledku význam-
ného snížení hmotnosti (odpařování vody).
Výroba organických hnojiv. Odstranění pa-
togenů. Snížení emisí zápachu

Emise NH3, zápachu a CH4 bě-
hem procesu manipulace

4.12.5 Anaerobní úprava Výroba bioplynu. Minera-
lizace a stabilizace orga-
nické hmoty

Snížení emisí skleníkových plynů:
• snížením potenciálních emisí CH4,
• snížením spotřeby fosilních paliv.

Snížení obsahu patogenů a zvýšená hygi-
ena. Snížení nepříjemného zápachu

Nekontrolované úniky bioplynu
s následnou emisí CH4. Poten-
ciální emise ze skladování di-
gestátu (CH4, H2S, NH3, N2O)
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Kapitola Technologie zpracování Cíl Hlavní environmentální výhody Hlavní mezisložkové vlivy

4.12.6 Anaerobní systém lagun Kombinace stabilizace, se-
parace a skladování kejdy

Vylepšená kvalita pevných a kapalných
frakcí

Vysoké emise CH4

4.12.7
4.12.13

Odpařování a sušení hnoje
Sušení kejdy a mokrého hnoje na páse

Zvýšení koncentrace živin
a organických látek.
Snížený objem pro snazší
a levnější přepravu

Sušený, koncentrovaný a hygienizovaný
produkt, se kterým se snadno manipuluje,
se středně vysokou koncentrací živin (N
a P)

Těžké kovy jsou soustředěny
v koncentrátu, což může omezit
aplikaci hnoje nebo jeho využití.
Přímé nebo nepřímé emise CO2

v závislosti na použitém zdroji
energie. Vysoké vyprchání NH3

4.12.8 Vnější tunel na sušení trusu Snížení emisí amoniaku
sušením trusu shromáždě-
ného trusnými pásy

Snížení emisí amoniaku a zápachu Spotřeba energie s nepřímými
emisemi CO2

4.12.9 Zvýšení kyselosti kejdy Snížení emisí amoni-
aku snížením pH hnoje
s následným zadržením
amonného iontu (NH4-N)
v hnoji

Snížení emisí amoniaku
Možné snížení emisí CH4

Emise těkavých organických
sloučenin a zápachů z oxidační
reakce v důsledku přidání silné
kyseliny

4.12.10 Spalování drůbeží podestýlky Výroba energie tepelnou
oxidací organického ma-
teriálu. Energetické vyu-
žití s možnou přeměnou
na elektřinu

Úspora energie.
Hodnotné hnojivo z vyprodukovaného po-
pela

Emise do vzduchu ze spalování
(NOX, SOX atd.). Ztráta dusíku
jako hnojiva a organické hmoty
hnoje

4.12.11 Stripování amoniaku Odstranění amoniaku od-
pařováním z kapalné fáze,
s následnou obnovou v ky-
selém roztoku amonné soli
nebo kondenzací

Menší obsah dusíku v kejdě s násled-
ným snadnějším managementem v hospo-
dářství. Snížené emise zápachu z aplikace
na pole.
Výtěžek hodnotné živiny (dusík)

Spotřeba energie s nepřímými
emisemi CO2

4.12.12 Hnojná aditiva Usnadnění manipulace
s hnojem a jeho správa.
Stabilizace hnoje a snížení
obsahu patogenů

Snížené emise amoniaku, zápachu a skle-
níkových plynů.
Snížený obsah patogenů

Vysoká variabilita účinnosti
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Jsou studovány další techniky s nadějnými výsledky. Tyto techniky zatím nejsou k dispozici pro
zemědělské aplikace za přiměřené náklady, ale stojí za zmínku [256]:

• Membránová filtrace: po předfiltraci se používá reverzní osmóza k oddělení solí dusíku,
draslíku a fosforu od vody.

• Srážení struvitu (fosforečnan amonný a fosforečnan hořečnatý): přidání MgO nebo MgCl2
a H3PO4 má za následek vysrážení fosforečnanu amonného a následné možnosti získání
fosforu i amoniakového dusíku. Zpracovatelské závody založené na této technice byly zřízeny
v Nizozemsku a Německu.

• Kultura řas.

• Filtrace za pomoci aktivního uhlí.

• Výměna iontů.

• Mokrá oxidace.

4.12.2 Mechanická separace kejdy

4.12.2.1 Úvod

Popis Mechanická separace hrubého vláknitého materiálu z tekutého hnoje, zejména kejdy, má
za cíl vytvořit volně tekoucí frakci a stohovatelnou pevnou frakci. S těmito produkty se snadněji
nakládá než v případě kejdy.

Kapalná frakce může být skladována a/nebo přepravována/čerpána k aplikaci hnojiva s nižším
obsahem živin na pole. Může být také dále zpracována in situ (např. provzdušňování) před využitím
pro proplachování/čištění nebo jako hnojivo. Kapalná frakce vyžaduje méně energie pro čerpání
potrubím, míchání a provzdušňování a je méně pravděpodobné, že během skladování vytvoří krustu
nebo sediment.

Pevná frakce je zpracována jako tuhý hnůj (např. může být uložena na betonové podložce)
a může být aplikována v odlehlých oblastech s potřebou živin nebo může být použita v jiných
procesech (např. kompostována, anaerobně štěpena). Živiny (N, P a K) a organické látky jsou
soustředěny v pevné frakci, čímž se zvyšuje schopnost nakládání s hnojem/kejdou.

Existuje několik různých typů zařízení s různými principy činnosti, které produkují kapalné
a pevné frakce v různých poměrech a s různým obsahem sušiny. Tato zařízení zahrnují:

• šnekový separátor (viz kapitola 4.12.2.2);

• dekantační-odstředivý separátor (viz kapitola 4.12.2.3);

• separace pomocí sít (viz kapitola 4.12.2.5);

• separace pomocí filtrových lisů (viz kapitola 4.12.2.6).

Separaci lze zlepšit koagulací-flokulací pevných částic v rámci procesu zpracování (viz kapi-
tola 4.12.2.4).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Mechanická separace kejdy samo o sobě nevytváří
žádné přínosy pro životní prostředí. Pozitivní účinky na životní prostředí však lze odvodit z toho,
jak jsou kapalné a pevné frakce skladovány a používány po separaci. Výhody separace kejdy silně
závisí na účinnosti separace, která se může výrazně lišit, takže je separace neatraktivní v případě
nízké účinnosti. Management dvou oddělených frakcí, kapalina s vyšším obsahem dusíku a pevná
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látka bohatší na fosfor, umožňuje přesnější dávkování živin, čímž se omezuje riziko nadměrného
přísunu dusíku a fosforu.

Mechanická separace kejdy může pomoci snížit přebytek přísunu živin na lokální úrovni
(vyluhování dusičnanů a akumulace fosforu), např. v oblastech, které jsou splavovány do citlivých
vodních prostředí, jako jsou lokality Natura 2000, jezera, fjordy a citlivé zóny pro zásobování
pitnou vodou. V tomto případě se předpokládá, že pevná frakce se neaplikuje jako hnojivo ve stejné
oblasti spolu s kapalnou frakcí, alemísto toho se dále zpracovává (např. jako substrát v bioplynových
stanicích), nebo se používá pro jiné účely než zemědělství (např. spalování), nebo je aplikována
jako hnojivo v oblastech s nízkou hustotou hospodářských zvířat a/nebo nedostatkem živin nebo
tam, kde se na polích běžně nedodávají organické látky [223].

V Dánsku byla v roce 2007 na zemědělskou půdu aplikována více než polovina vyrobené pevné
frakce, přibližně 40 % bylo dodáno do zařízení na výrobu bioplynu, zatímco jen malá část byla
spalována nebo využívána jiným způsobem [223].

Aplikace na pole zředěné, oddělené kapalné frakce vede k rychlejšímu pronikání do půdy
z důvodu nízkého obsahu sušiny, což má za následek nižší emise amoniaku a zápachu a nižší
kontaminaci plodin. Organické zatížení z hlediska chemické a biochemické spotřeby kyslíku (COD
a BOD) je nižší. Rychlejší pronikání do půdy také umožňuje lepší manipulaci a rovnoměrnost
aplikace [203].

Celkové hodnocení přínosů pro životní prostředí dosažitelných separací kejdy zahrnuje vylou-
čené emiseCO2 ze snížené dopravy (které jsou vyváženy zvýšenou poptávkou po elektrické energii
během procesu separace a závisí na vzdálenosti, na kterou je pevná frakce přepravována) a z možné
výroby bioplynu, jakož i snížené nepřímé emise spojené s vyloučení výroby minerálních hnojiv
pro dodávku fosforu [499].

Mezisložkové vlivy Společným potenciálním mezisložkovým účinkem pro všechny separační
techniky je to, že během provozu systému může dojít k vypařování amoniaku a emisím zápachu,
v závislosti na konkrétním provozním systému. K nadměrným emisím může docházet v důsledku
vysoké úrovně expozice kejdy, která je v průběhu zpracování značně míchána, vzduchu. V uzavře-
ných systémech (např. odstředivém nebo šnekovém separátoru) a zakrytých místech je uvolňování
zápachu omezeno. Podobně může separace kejdy vést k výraznému zvýšení emisí NH3 a N2O
během fáze skladování obou frakcí, z důvodu vysokých emisí ze skladované pevné frakce, v pří-
padě kdy není zakryta [624]. Pevná frakce může mít za následek zvýšení emisí N2O až o 4,8 %
původního celkového N v průběhu čtyřměsíčního skladování [443].

Navíc v oblastech, kde je povoleno hnojení pouze s nízkým obsahem fosfátů, bude mezislož-
kovým vlivem nemožnost aplikace organického materiálu na zemědělskou půdu [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hlavní technické vlastnosti některých
použitých technik mechanické separace kejdy používaných v Nizozemsku jsou shrnuty v tabulce
4.176. Spotřeba energie potřebná k oddělení hnoje závisí mimo jiné na obsahu sušiny. Účinnosti
technik a charakteristiky pevné fáze obvykle závisí na typu kejdy a zařízení použitém pro separaci.

Obecně platí, že vysoký obsah sušiny poskytuje lepší výsledek separace veškeré sušiny, N, P
a K, a proto je výhodná separace čerstvého hnoje, protože skladovaný hnůj má obvykle nižší obsah
sušiny [219].
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Tabulka 4.176: Vlastnosti a technické údaje o běžných separátorech kejdy v Nizozemsku

Technika Rychlost
prů-
toku
(m3/h)

Investiční
náklady

(v
tis. EUR)

Účinnost
sepa-
race

fosforu
(%)

Obsah
sušiny
v pevné
fázi (%)

Měrná
spo-
třeba
energie
(kWh/m3

kejdy)(1)

Poznámky

Šikmé síto, bubnový
filtr, bubnový filtr s li-
sovacími válci atd.

10–20 10–30 <30 <25 0,5 Některé typy mají
velmi nízkou účin-
nost separace P

Šnekový separátor 4–15 >25 20–40 25–35 1,0 Průměrná účinnost
separace

Lis s filtračními pásy 4–30 >70 50–
75(2)

20–25 0,1 Potřeba aditiv, vy-
soká účinnost

Dekantační-
odstředivý separátor

4–100 >100 60–
70(3)

25–30 4,0 Vysoká účinnost,
vysoké náklady
na údržbu

(1) Spotřeba energie zařízení pro separaci kejdy se často uvádí s vyloučením základních periferií,
jako jsou míchačky, čerpadla, systémy pásových dopravníků, kompresory atd. To vede k podceňování
nákladů v této tabulce. Například: mobilní odstředivka s vysokou kapacitou by mohla být vybavena
generátorem pro požadovanou elektrickou energii. Spotřeba paliva tohoto generátoru by mohla být
odhadnuta na 1 litr nafty/m3 zpracovaného hnoje (asi 10 kWh/m3 zpracovaného hnoje).
(2) S použitím aditiv.
(3) Bez použití aditiv.
[219]

Postupné oddělení frakcí pomocí různých technik s recyklací kapalin a pevných látek může vést
k vyšší koncentraci pevné frakce. S použitím aditiv může být účinnost separace fosfátů zvýšena
na více než 60 %.

Je třeba vzít v úvahu, že jediný separační proces je velmi zřídka dostačující k dosažení jak vysoce
koncentrované pevné frakce, tak i vyčištěné kapaliny. Pokud jsou oba cíle separace důležité [203],
je zapotřebí vícestupňový proces s recyklací kapalin a pevných látek. Když je velikost pevných látek
v suspenzi velmi heterogenní, může být použita kombinace separačních systémů, jako je použití
mřížky následované jemnějším separačním stupněm tak, aby se oddělily velké částice, které mohou
blokovat prvky přenosové soustavy, jako jsou čerpadla a potrubí.

Separace, ale také jiné techniky zpracování hnoje, by měla být prováděna tak, aby finální
produkt konkuroval minerálním hnojivům a neupravenému hnoji úpravou jeho vlastností (např.
složení živin) podle potřeb zemědělců.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Technika je použitelná pouze v případě, že:

• se hospodářství nachází v oblasti s přebytkem živin a vzhledem k omezené ploše zemědělské
půdy, která je k dispozici pro aplikaci hnoje, je třeba snížit obsah dusíku a fosforu;

• hnůj nelze přepravovat za účelem aplikace na půdu za přiměřenou cenu.

Ekonomika Náklady se velmi liší v závislosti na sofistikovanosti a výkonu techniky. Běžná doba
odpisu by mohla být 5, 7 nebo 10 let, zatímco náklady na údržbu by se mohly pohybovat mezi
2,5 % a 40 % počáteční investice. Mobilní separační jednotky obsluhující několik farem, ale mají
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vyšší nároky na údržbu než separační jednotky umístěné v hospodářství. Náklady na mechanické
separátory v Nizozemsku jsou uvedeny v tabulce 4.177.

Tabulka 4.177: Náklady na mechanickou separaci kejdy v Nizozemsku při roční kapacitě 5 000 m3

Technika
Investice Odpisy Elektřina Údržba Aditiva Celkem
(EUR) (EUR za zpracovaný m3 tekutého hnoje)

Separace pomocí sít 25 000 0,50 0,06 0,25 0 0,81
Šnekový separátor 30 000 0,60 0,12 0,30 0 1,02
Lis s pásovými filtry 70 000 1,40 0,01(1) 0,70 1,00(2) 3,11
Odstředivý separátor 100 000 2,00 0,48 1,00 Volitelný(3) 3,48
(1) 1 kWh odpovídá 0,12 EUR.
(2) Dodatečná potřeba: proplachovací voda (10 bar), stlačený vzduch (8 bar).
(3) Dodatečná potřeba: protipěnivé činidlo (PM).
Zdroj: [219]

Motivace pro implementaci Hlavní motivace pro provádění separace kejdy souvisí s lokálními
předpisy a podmínkami, jako je nedostatečná dostupnost půdy pro aplikaci hnoje (např. v Nizo-
zemsku) nebo omezení aplikace fosforu.

Separované frakce (pevná a kapalná) se snáze přepravují. Separace navíc umožňuje větší
flexibilitu při managementu hnoje a načasování aplikace. Požadavky na skladování a náklady
na přepravu kapalné frakce se sníží, protože separací se obvykle dosáhne snížení objemu o 5 %
až 10 % [648], pevná frakce se může snáze transportovat a materiál je homogennější pro aplikaci
na pole.

Příklad provozů Průzkum ukázal, že separace kejdy byla prováděna přibližně v 11 000 hospo-
dářstvích různých velikostí, přičemž 80 % hospodářství se nachází v Itálii, což odpovídá přibližně
45% celkového zpracovaného hnoje zahrnutého do průzkumu. Nejčastěji používanými separačními
technikami jsou bubnové filtry, šnekové separátory a separace pomocí sít, což představuje 42 %,
33 % a 18 % ze všech evropských hospodářství využívajících systém pro separaci kejdy [595].

V oblasti Vendée ve Francii se mobilní separátor pohybuje mezi hospodářstvími a odděluje
kachní kejdu. Pevná frakce je kompostována [259].

Referenční literatura [203, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 259, 443, 499, 595, 624, 648]

4.12.2.2 Šnekový separátor

Popis Tato technika je založena na použití tlaku k oddělení filtrací suspendovaných pevných látek
obsažených v kejdě na pevnou a kapalnou frakci. Závit nebo šnek se otáčí uvnitř válcové kovové
trubky, vytlačuje kapalnou frakci a tuhou frakci vypouští na konci trubky.

Kejda se buď čerpá přímo do separátoru, nebo protéká nálevkou pomocí vibrační jednotky, aby
se usnadnil rovnoměrný tok materiálu do lisu, zejména v případě husté kejdy. Při lisování vstupuje
kejda do válcového síta (0,5–1 mm) pomocí rotačního šneku, který přivádí kejdu do tlakové zóny.
Kapalina prochází skrz síto a je shromažďována v nádobě obklopující síto. Na konci osy je frakce
bohatá na sušinu přitlačena na válcovitě tvarované síto. Filtrační koláč z kejdy je vytvořen během
tlakové filtrace, čímž se získá pevná frakce s vysokým obsahem sušiny. Zvýšení použitého tlaku
zvyšuje obsah sušiny pevné frakce.
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Schematické znázornění šnekového lisu je na obrázku 4.82 [221].

Obrázek 4.82: Schéma šnekového lisu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Rozdělení počátečního obsahu dusíku a fosforu v kejdě
na dvě frakce (kapalina a pevná látka) umožňuje snížení problémů souvisejících s přebytkem živin,
tj. hromadění fosforu a vyluhování dusičnanů do vody. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Mezisložkové vlivy Mezisložkové vlivymohou zahrnovat spotřebu energie (elektřinu) pro provoz
zařízení s přidruženými nepřímými emisemi. Během provozu může v závislosti na konkrétním
provozním systému dojít k vypařování amoniaku a emisím zápachu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Podle typu použitého separátoru a obsahu
sušiny v kejdě lze zpracovat 4–20 tun kejdy za hodinu. Údaje z Německa a Dánska, pokud jde
o vlastnosti vstupních a výstupních materiálů, ukazují, že po zpracování kejdy s obsahem sušiny
6,5–7 % v šnekovém lisu lze oddělit kapalnou frakci s 3–4,4% obsahem sušiny a pevnou frakci
s 20–30% obsahem sušiny. Rozsah výkonu šroubového lisu je uveden v tabulce 4.178.

Tabulka 4.178: Rozsah výkonu šnekového lisu

Parametr
Tekutá frakce Pevná frakce

(% ze vstupu)

Hmotnostní tok 75–85 15–25
Celkový obsah pevných látek 40–80 20–60
Těkavé pevné látky 30–70 30–70
Chemická spotřeba kyslíku 40–70 30–60
Dusík 60–90 10–40
Fosfor 20–70 30–80
Zdroj: [561]
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Spotřeba energie (elektřina) pro provoz zařízení závisí na vstupním materiálu (kejda, digestát)
a pohybuje se od 0,3 kWh do 1 kWh na tunu vstupního materiálu.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je obecně použitelná pro široký rozsah
obsahu sušiny v kejdě, stejně jako pro zpracování digestátu z výroby bioplynu. U stávajících
hospodářství jsou nutné pouze malé úpravy, např. vytvoření úložné desky pro tuhou frakci.

Ekonomika Investiční náklady na zařízení s kapacitou 8–20 t/h se uvádějí v rozmezí 20 000–
45 000 EUR. V závislosti na kapacitě zpracovatelského zařízení a obsahu sušiny v kejdě mohou
být investiční náklady vyjádřeny také jako 2 000–5 000 EUR/t/h. S dobou amortizace 10 let a 6%
úrokovou sazbou činí roční investiční náklady 260–650 EUR/t zpracované kejdy nebo 3 300 EUR až
4 600 EUR za zařízení. Podle provozu ve Španělsku, který zpracovává 10 000 m3/rok, se odhadují
investiční náklady na šnekový lis na 28 000 EUR [594].

Další provozní náklady se uvádějí podle dat z Německa v rozmezí 0,6 až 1,25 EUR/ap/rok nebo
mezi 0,9 a 1,87 EUR na tunu ošetřené kejdy. Další provozní náklady se vypočítávají na zařízení
s kapacitou zpracování 10m3/h, 5 kW instalovaného výkonu (náklady na elektřinu 0,15 EUR/kWh),
obsluhující hospodářství s 2 000 nebo 5 000 ap, které produkují 1,5 m3 kejdy na ap/rok. Náklady
na zpracování kejdy se také uvádějí jako 0,5–0,9 EUR za m3 vstupní kejdy; u zařízení s kapacitou
zpracování 10 000 m3/h jsou provozní náklady vykázány jako 0,66 EUR/m3 [594].

Z dat uvedených Dánskem se roční provozní náklady odhadují na 0,14–0,17 EUR na tunu
vstupního materiálu. Odhaduje se, že v Dánsku se obsluha zařízení musí věnovat přibližně 0,1 až
0,25 hodiny za pracovní den. VNizozemsku se pro kapacitu 4–15 [594]/h a roční ošetřené množství
5 000 m3 uvádějí investiční náklady přes 30 000 EUR a provozní náklady nejméně 1,02 EUR/[594]
(viz tabulka 4.176).

Motivace pro implementaci Motivací jsou místní omezení v zásobování živinami půdy a nižší
náklady na dopravu v důsledku sníženého objemu přepravy. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Příklad provozů V roce 2009 bylo v Evropě v provozu nejméně 3 600 šnekových lisů pro separaci
kejdy.

Referenční literatura [220, 221, 561, 594, 595]

4.12.2.3 Dekantační-odstředivý separátor

Popis Tento mechanický separátor se spoléhá na rychlou rotaci vytvářející dostatečnou odstře-
divou sílu, která způsobí oddělení pevných látek od kapaliny. Existují vertikální a horizontální
typy dekantačních odstředivek. Kejda vstupuje do dekantační odstředivky středem stroje, který se
otáčí vysokou rychlostí, obvykle 3 000–5 000 ot/min. Odstředivá síla rozděluje pevné látky a kapa-
liny na stěně na vnitřní vrstvu s vysokou koncentrací sušiny a vnější vrstvu sestávající z kapaliny
obsahující suspenzi koloidů, organických složek a solí. Pevné částice kejdy jsou vedeny smě-
rem ke kónickému konci a vypouštěny skrz pevné vypouštěcí otvory, zatímco supernatant proudí
směrem k většímu konci válce tvořeného miskou a závity dopravníku. Kapalná fáze je odváděna
otvory na širokém konci dekantační odstředivky. Před dekantérem lze použít macerátor k rozdrcení
velkých částic na menší.

Schematické znázornění dekantačního-odstředivého separátoru kejdy je znázorněno na ob-
rázku 4.83 [222].
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Obrázek 4.83: Schéma dekantační odstředivky pro separaci kejdy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Rozdělení počátečního obsahu dusíku a fosforu v kejdě
na dvě frakce (kapalina a pevná látka) umožňuje snížení problémů souvisejících s přebytkem živin,
tj. hromadění fosforu a vyluhování dusičnanů do vody. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Mezisložkové vlivy Spotřeba energie (elektřina) je nutná pro provoz zařízení s přidruženými
nepřímými emisemi.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pevné systémymají kapacitu přibližně 6 t/h,
zatímco mobilní jednotky mohou mít větší kapacitu 10–25 t/h. Za účelem zvýšení účinnosti sepa-
race se obvykle zvažuje použití polyelektrolytů. Hlavní charakteristiky vstupních a výstupních toků
dekantační odstředivky pro separaci typické prasečí kejdy v Dánsku jsou uvedeny v tabulce 4.179.

Tabulka 4.179: Charakteristiky oddělených frakcí z dekantační odstředivé separace typické prasečí kejdy
v Dánsku

Zpracovaná hmota Sušina (%) Celkový N (kg/t) Celkový P (kg/t)

Vstup 5,0 4,0 1,0
Výstup: oddělená tekutá frakce 2,2 3,2 0,3
Výstup: oddělená pevná frakce 18,0 6,6 4,3
Zdroj: [222]

Odstředění je technika, která vykazuje vyšší účinnost separace. Průměrná účinnost odstředění jako
separační techniky, vyjádřená jako podíl pevné frakce, je uváděna jako: 14 obj. %, 61 % sušiny,
28 % celkového N, 16 % NH4-N a 71% celkového P. V Dánsku je podíl celkového dusíku ve frakci
sušiny z odstředění mezi 18 % a 28 % a podíl fosforu v pevné frakci po separaci je mezi 60 %
a 70 %. Další provozní údaje jsou uvedeny v tabulce 4.176.

Bylo pozorováno zvýšení retenční doby snížením rychlosti objemového dodávání, aby se zvýšila
účinnost separace kejdy. Účinnost separace sušiny se zvyšuje s vyšším obsahem sušiny v kejdě.
Mezi pevnými odstředivkami a mobilními odstředivkami existují rozdíly v kapacitě. V Dánskumají
pevné systémy kapacitu přibližně 5–7 t/h, zatímco mobilní jednotky mohou mít vyšší kapacitu 10–
25 t/h [596].

Spotřeba energie při provozu dekantační odstředivky je uváděna v rozmezí mezi 2 kWh/m3

a 4 kWh/m3 [594]. Spotřeba energie zařízením vDánsku se uvádí jako asi 2,5 kWh na tunu ošetřené
kejdy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Pro použití této techniky neexistují žádná omezení.
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Ekonomika Náklady na pevné zařízení se uvádějí v Dánsku v rozmezí 19 000–21 000 EUR za
hodinu na tunu kapacity, nebo přibližně 115 000 EUR na systém s kapacitou 6 t/h. Provozní náklady
byly zjištěny ve výši 0,3–0,6 EUR za tunu ošetřené kejdy. Odhaduje se, že obsluha se musí zařízení
věnovat přibližně 0,25 h/pracovní den.

Jiné hlášené údaje naznačují investiční náklady ve výši 40 000 až 60 000 EUR na kapacitu
zpracování 1,5–2 m3/h a náklady na zpracování se údajně pohybují v rozmezí 0,6–2,3 EUR na m3

vstupní kejdy [594]. V Nizozemsku se pro kapacitu 4–100 m3/h uvádějí investiční náklady přesa-
hující 100 000 EUR a provozní náklady nejméně 3,48 EUR/m3 při ročním zpracovaném množství
5 000 m3 (viz tabulka 4.176).

Motivace pro implementaci Lokální omezení dodávek živin pro zemědělství mohou vynutit
použití systémů, které snižují náklady na dopravu prostřednictvím zmenšených přepravovaných
objemů. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Příklad provozů Tato technika je známa a široce používána v průmyslu, v čištění odpadních vod
a v zařízeních na výrobu bioplynu. V Dánsku se pro separaci kejdy prasat používá pět mobilních
nebo pevných jednotek; další tři jednotky jsou údajně v provozu ve Španělsku. Tento systém je
široce používán ve Francii v kombinaci s biologickým zpracováním (aerobní a anaerobní) a pro
filtraci v hospodářství.

Referenční literatura [222, 594, 596]

4.12.2.4 Koagulace-flokulace

Popis Koagulace-flokulace není sama o sobě separačním zpracováním; je to chemická před-
úprava, která zlepšuje následnou mechanickou separaci kejdy na pevnou látku a na kapalinu.
Ke kejdě se přidají multivalentní kationty (např. AI2(SO4)3, FeCl3) a/nebo polymerní flokulanty
(např. polyakrylamid, chitosan), aby se dosáhlo shlukování částic.

Flokulační činidla shlukují suspendované částice do větších částic, jejichž velikost a další
fyzikální vlastnosti usnadňují jejich oddělení od kapalné frakce. Přidání se provádí v malé míchací
nádrži, aby se dosáhlo uspokojivého shlukování částic, před mechanickým oddělením v šnekovém
lisu, pásovémfiltru nebo systému dekantační odstředivky. Před flokulací může být nutná předúprava
(např. pomocí filtračního pásového lisu k odstranění 1–2 % obsahu sušiny), aby se zabránilo riziku
ucpání během procesu a snížila se požadovaná spotřeba chemikálií. Agregované shluky lze odstranit
sedimentací, filtrací nebo flotací.

Schematické znázornění procesu koagulace-flokulace je znázorněno na obrázku 4.84 [223].

Obrázek 4.84: Schematické znázornění koagulační-flokulační předúpravy pro separaci kejdy
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Do kejdy se přidá jako první multivalentní iont v případě, že se použijí obě aditiva. K zajištění
homogenní distribuce iontů a sušiny a ke vzniku neutralizace a koagulace je nutné několik minut
pomalého míchání. Následně je v malých dávkách pomalu přidáván polymer za intenzivního
míchání, následuje pomalé míchání, což je nezbytné pro polymerní přemostění a opravě flokulací.
Míchací podmínky aplikované rotorem (tj. čas a rychlost) mají velký vliv na tvorbu shluků; příliš
pomalé míchání způsobuje, že shluky jsou nestejnoměrné a nestabilní při nízkém zachycování
částic, zatímco příliš velké míchání způsobuje destrukci shluků [594].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tato technika může výrazně zvýšit účinnost separace
organických látek a živin v pevné frakci ve srovnání s jinými technikami separace pevná látka-
kapalina. Viz také kapitola 4.12.2.1. Kapalná frakce, která je výsledkem mechanické separace,
která je posílena chemickou flokulací, obsahuje velmi nízké hladiny fosforu a má nízký obsah
sušiny (např. asi 1 %), což umožňuje rychlé pronikání kejdy do půdy po aplikaci, a tím jsou sníženy
emise amoniaku do ovzduší.

Mezisložkové vlivy Elektrická energie je potřebná pro provedení předúpravy (koagulace-
flokulace), s přidruženými nepřímými emisemi. Environmentální a zdravotní důsledky emise
flokulantů do životního prostředí při aplikaci na půdu nebyly plně prozkoumány. Monomery
polyakrylamidu (PAM) používané ve většině studií separace kejdy mohou být toxické a potenciálně
karcinogenní. Ukázalo se, že rozklad PAM je v půdě spíše omezený; hromadí se v životním
prostředí, nedegraduje se v procesu výroby bioplynu a snadno se rozpustí ve vodě, což ztěžuje jeho
vysledování [527].

Na druhou stranu výsledky studie provedené na separovaných produktech kejdy uvádějí, že
riziko je minimální v případě, kdy je použito biologické ošetření, protože PAM je degradován
v biologických procesech bez akumulace akrylamidu [594].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Charakteristiky ošetřených frakcí jsou
uvedeny v tabulce 4.180 pro typickou prasečí kejdu v Dánsku a ve Finsku.

Tabulka 4.180:Obecné vlastnosti vstupní kejdy a vyrobených frakcí po procesu mechanické separace včetně
flokulace

Zpracovaná hmota Sušina (%) Celkový N (kg/t) Celkový P (kg/t)

Vstup 5,00 3,78–4,00 1,00–1,10
Výstup: Oddělená tekutá frakce 1,00–1,50 1,80–2,90 0,10–0,30
Výstup: Oddělená pevná frakce 30,00 8,60–11,00 7,00–7,90
Zdroj: [222, 447]

V Dánsku je podíl celkového dusíku ve frakci sušiny po oddělení flokulací a šnekovým lisem
roven 27 %. Příslušný podíl fosforu je uváděn 55 % [223]. Ve Finsku oddělí separace sestávající
z pásového filtru a šnekového lisu vylepšená o flokulaci ze surové kejdy téměř 50 % dusíku a více
než 90 % fosforu [447]. Další provozní údaje z Nizozemska jsou rovněž uvedeny v tabulce 4.176
(viz kapitola 4.12.2.1).

Uvádí se, že tento proces je velmi citlivý na koncentraci polyakrylamidu; zvýšení ze 120 mg/kg
na 140 mg/kg je schopné téměř ztrojnásobit celkovou sušinu pevné frakce, ale zvyšuje obsah
amoniaku a organických látek. V důsledku toho se použití koncentrace polyakrylamidu vyšší než
120 mg/kg nedoporučuje v případě, že je vyžadováno další anaerobní zpracování [203].

Uvádí se, že spotřeba energie při použití této předúpravy (koagulace-flokulace) v kombinaci se
zpracováním sítovou separací je v rozmezí 0,7 kWh až 2,0 kWh na tunu hnoje. V kombinovaném
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systému ve Finsku, který se skládá z filtračního pásu, flokulace a šnekového lisu, je energetická ná-
ročnost údajně kolem 3 kWh nam3 ošetřeného hnoje [447]. Flokulace se často používá v kombinaci
se šnekovými lisy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je obecně aplikovatelná na všechny
typy kejdy. Použití polyakrylamidu jako vločkovacího činidla nemusí být použitelné z důvodu
rizika tvorby akrylamidu.

Ekonomika Z Dánska jsou hlášeny náklady 20 000 EUR za každou tunu za hodinu, při použití
koagulace-flokulace v kombinaci se sítovým odlučovačem, což znamená přibližně 140 000 EUR
pro systém s kapacitou 7 t/h. Roční provozní náklady byly vypočteny jako 1,3 EUR za zpracovanou
tunu. Z ostatních zdrojů jsou provozní náklady vykázány jako 0,8 EUR za tunu vstupní kejdy
a investiční náklady kolem 50 000 EUR [594]. Z Finska se roční náklady na polymery pro flokulaci
uvádějí 3 000 EUR za zpracování 6 000 tun kejdy za rok [447]. Uvádí se, že v Dánsku se takovémuto
zařízení musí věnovat obsluha 0,25 h/pracovní den.

Motivace pro implementaci Je zlepšena sedimentace a separace. Úpravou vlastností částic je
dosaženo vyšší účinnosti mechanických separačních technik, zejména pro separaci částic patřících
k nejmenší frakci částic. Sedimenty flokulace a pevné látky z následnéhomechanického separačního
zpracování mohou být sušeny nebo dále separovány (např. pomocí šroubového lisu) do pevné
frakce, která obsahuje většinu fosforu ze surové kejdy. Náklady na skladování, přepravu a aplikaci
hnoje jsou sníženy, což jsou klíčové faktory v oblastech s intenzivní živočišnou výrobou. Viz také
kapitola 4.12.2.1.

Příklad provozů Tato technika je relativně dobře známá a široce se používá pro čištění odpadních
vod a kalových vod. Odhaduje se, že v roce 2009 bylo v Dánsku v provozu 30 až 40 zařízení pro
oddělení kejdy s chemickým srážením koagulací-flokulací, z nichž většina je na kejdu prasat. V roce
2013 byla tato technika ve Finsku používána ve dvou hospodářstvích s chovem prasat a jednom
hospodářství s chovem dojnic. Tato technika se také používá ve Francii a Španělsku.

Referenční literatura [203, 223, 447, 527, 594]

4.12.2.5 Separace pomocí sít

Popis Sítové separátory mohou být statické (šikmé), vibrační nebo rotační (buben). Kapalná
kejda protéká sítem o specifikované velikosti pórů, které umožňuje průchod pouze pevným částicím
menším než otvory. Separace pomocí síta se používá jako předúprava, aby se zabránilo sedimentaci
během skladování kejdy, jako kondicionační proces před čerpáním nebo v kombinaci s účinnějšími
separačními systémy.

Ve vibračních sítech se kejda přivádí na mechanicky vibrované děrované síto kterým tekutá
frakce protéká. V šikmých sítech teče kejda dolů po šikmém sítu složeném z klínových drátů,
navrženém tak, aby kapalná frakce protékala skrz síto. U bubnových sít se kejda vytlačuje přes
velký perforovaný kovový válec pomocí dvojice válců. Materiál protéká vnitřkem bubnu a kapa-
lina prochází děrovaným bubnem. Případně může být na vnější stranu bubnu upevněna vláknitá
tkanina pro optimalizaci separace. Příklad rotačního (bubnového) sítového separátoru je uveden
na obrázku 4.85 [594].
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Obrázek 4.85: Příklad rotačního (bubnového) sítového separátoru použitého pro kejdu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Rozdělení počátečního obsahu dusíku a fosforu v kejdě
na dvě frakce (kapalina a pevná látka) umožňuje snížení problémů souvisejících s přebytkem živin,
tj. hromadění fosforu a vyluhování dusičnanů do vody. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.12.2.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Tento typ separátoru obecně funguje lépe
pro kejdu s nízkým obsahem pevných látek (< 2 %). Obvykle se volí kompromis mezi velikostí síta,
výkonem separace a rizikem ucpání. Ve skutečnosti je ucpání síta jedním z nejčastějších problémů
statických sít. Toto riziko je u vibračních sít díky vibracím nižší. V případě příliš vysokého průtoku
může v pevné frakci zůstat velkémnožství vody.Na druhé straně taková zařízení potřebují konstantní
přísun kejdy, aby se zabránilo vysychání částic.

Účinnost separace pro bubnové filtry, vyjádřená jako podíl pevné frakce, je uváděna pro: dusík
20 %, fosfor 30–55 %, celkový objem 25–27 % a sušinu 12 %. Příklad bubnového separátoru
aplikovaného na prasečí kejdu je uveden v tabulce 4.181.

Tabulka 4.181: Příklad prasečí kejdy separované bubnovým separátorem

Sušina (%) Celkový N (kg/t) NH4 (kg/t) P (kg/t) K (kg/t)

Nezpracovaná kejda 4,9 5,0 3,5 1,0 3,5
Pevná frakce 10,4 5,3 3,5 1,4 3,8
Tekutá frakce 2,9 4,7 3,4 0,8 3,3
Zdroj: [594]

Bubnová filtrace se často používá v kombinaci s chemickým vločkováním. Bubnové síto má často
nižší kapacitu ve srovnání s odstředivkou, ale má poměrně dobrou účinnost separace vzhledem
k nízkým investičním nákladům. Uvádí se, že spotřeba energie bubnového síta se rovná 1 kWh/m3

kejdy. Další provozní údaje jsou uvedeny v tabulce 4.176.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.
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Ekonomika Investiční náklady se uvádějí 3 500–8 000 EUR pro statické síto, 15 000 EUR pro
vibrační síto a 25 000 EUR pro bubnové síto (s kapacitou 2–3 m3/h). Provozní náklady bubnového
síta se uvádějí ve výši 0,35 EUR za m3 kejdy.

Nizozemsko vykazuje investiční náklady v rozmezí od 10 000 do 30 000 EUR u kapacity
10 m3/h až 20 m3/h, přičemž provozní náklady činí nejméně 0,81 EUR/m3 pro roční zpracovanou
kapacitu 5 000 m3 (viz tabulka 4.176).

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.12.2.1.

Příklad provozů Uvádí se, že existuje několik závodů, přičemž separátory se síty představují
více než 40 % všech systémů separace kejdy používaných v hospodářstvích [594].

Referenční literatura [594]

4.12.2.6 Filtrační lis

Popis Většina separátorů s filtračním lisem jsou zařízení s různými konstrukcemi sít. Hlavními
představiteli jsou následující:

• Rotační lis: Kejda se vytlačuje pomocí dvou zakřivených děrovaných sít pomocí rotujících
válců a kartáčů. Kapalná frakce prochází skrz síto, zatímco pevná frakce postupuje dále
kanálem. Pevný materiál pokračuje v odvodňování při průchodu kanálem a nakonec vytváří
koláč poblíž výstupu z lisu. Třecí síla pomalu se pohybujících sít, spojená s kontrolovaným
omezením výstupu, vede k vytlačování suchého koláče. Pro zvýšení účinnosti separace se
obvykle využívá polyelektrolytu.

• Filtrační pás: Kejda se přivádí na perforovaný, pohyblivý pás a je tlačena mezi neustále se
otáčející válce, čímž kapalná část prochází filtrem. Při otáčení pásu se vyfiltrovaný koláč
nepřetržitě odstraňuje, takže se plocha vstupu surové kejdy a plocha výstupu mění a neustále
se čistí. Za pásovýmseparátoremčasto následuje šneková lisovací jednotka, která dále zvyšuje
obsah sušiny ve vláknité frakci.

Schematické znázornění filtračního lisu je uvedeno na obrázku 4.86 [594].

Obrázek 4.86: Schématické znázornění separačního filtračního lisu
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Rozdělení počátečního obsahu dusíku a fosforu v kejdě
na dvě frakce (kapalina a pevná látka) umožňuje snížení problémů souvisejících s přebytkem živin,
tj. hromadění fosforu a vyluhování dusičnanů do vody. Viz také kapitola 4.12.2.1.

Mezisložkové vlivy Viz kapitola 4.12.2.1.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Polyelektrolyty (pro koagulaci-flokulaci)
se obvykle používají v kombinaci s filtračním lisem tak, aby se zvýšila účinnost separace. V tomto
případě se uvádí dosažitelná separační účinnost 30 % celkového Kjeldahlova dusíku a 70 % fosforu
v pevné frakci. Sušina separované pevné frakce je v rozmezí 25–35 %. U rotačních lisů je uváděna
spotřeba energie 0,5 kWh na m3 vstupní kejdy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení.

Ekonomika Investiční náklady se pohybují v rozmezí 25 000–125 000 EUR v závislosti na roz-
měrech a typu odlučovače. U pásového filtru (filtrační pás) se uvádějí provozní náklady rovné
1,5 EUR za tunu vstupní kejdy.

V Nizozemsku uvádějí, že investiční náklady na systém s kapacitou 4–30 m3/h přesahují
70 000 EUR, s provozními náklady nejméně 3,11 EUR/m3, při roční zpracované kapacitě 5 000 m3

(viz tabulka 4.176).

Motivace pro implementaci Viz kapitola 4.12.2.1.

Příklad provozů Uvádí se, že existuje alespoň 100 provozů.

Referenční literatura [594]

4.12.3 Biologické ošetření kejdy

4.12.3.1 Aerobní digesce (provzdušňování) kejdy

Popis Aerobní digesce spočívá v biologickém rozkladu organické hmoty na oxid uhličitý a vodu
vystavením organické hmoty biologickému růstu za aerobních podmínek. Pro stimulaci růstu
aerobních bakterií se v tekutém hnoji provzdušňováním rozpustí dostatečné množství kyslíku.
Teplo uvolněné rozkladem organické hmoty má za následek termofilní teploty uvnitř reaktoru
45 °C až 75 °C. Za termofilních podmínek může být odstraněna pouze biologicky rozložitelná
organická hmota a dusík je konzervován v kapalné fázi. Techniku lze tedy kombinovat s dalším
stupněm odstraňování dusíku nitrifikací-denitrifikací.

Hlavní proměnné týkající se aerobní digesce jsou retenční čas, intenzita provzdušňování a to,
zda je proces kontinuální nebo prováděný v dávkovém režimu. Změny v charakteristice kejdy
a neúplné promíchání mohou výrazně snížit účinnost a konzistenci zpracování.

Uložená kejda se provzdušňuje pomocí ponořených nebo plovoucích provzdušňovačů v nepře-
tržitém nebo intervalovém režimu. (viz také kapitola 2.7.2). Zbytek lze po zahuštění použít jako
hnojivo (kompostované či nikoli).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Aerobní digesce vytváří produkt bez zápachu s nižším
obsahem patogenu v důsledku biologické oxidace těkavých organických sloučenin, přidružené
výroby tepla a termofilních teplot procesu. Až 60 % organické zátěže (COD) je odstraněno,
v závislosti na úrovni provzdušňování. Organická hmota je také stabilizována.
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Mezisložkové vlivy Přidružené mezisložkové vlivy jsou spojeny se snahou změnit podmínky
z anaerobních na aerobní provzdušněním, což je energeticky náročné. Zvýšení teploty vyvolané
provzdušněním amožná přítomnost anaerobních zón vede k vysokému riziku zvýšení emisí metanu
ve srovnání s dobře zakrytým konvenčním anaerobním skladováním. Pokud navíc v důsledku
procesu vzniknou anaerobní/aerobní přechodové zóny, dojde k emisím N2O.

Nedostatečná kontrola procesu provzdušňování může vést ke zvýšenému uvolňování sulfidů
a dalších zapáchajících organických sloučenin při obnovení anaerobních podmínek. Kromě toho
se mohou plynné emise vyskytovat ve formě amoniaku v případě vysoké intenzity provzdušnění
a jako methan a oxid dusný při nízkých hodnotách pH a za jiných suboptimálních podmínek.

Pokud je aerobní digesce kombinována s nitrifikací-denitrifikací, může být amoniakální dusík
částečně (nebo úplně) odstraněn z hnoje a emitován do vzduchu (jako dusík), což má za násle-
dek ztrátu hodnoty hnojiva. Pro správnou funkci zařízení pro aerobní úpravu může být nezbytná
technická pomoc zemědělci [43].

Pokud se k sedimentaci plovoucích látek použijí aditiva, může být obtížné zneškodnit zbytkový
kal. Provzdušňování vyžaduje značnou spotřebu energie, která je spojena s nepřímými emisemi při
výrobě elektřiny. Použitím této techniky na kachní kejdu se vytvoří značné množství pěny, která
musí být řízena biologickými aditivy [561].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Dávkové provzdušňování (zejména při
termofilních teplotách) je lepší pro snižování počtu patogenů a teoreticky je to konzistentnější
proces než kontinuální ošetření. Řízení je však obtížné a vede k velkým změnám úrovní provzduš-
nění. Při krátkém trvání dávky může rychlý nárůst biologické aktivity v prvních dnech překročit
provzdušňovací kapacitu, což má za následek nadměrné uvolňování pěny a zvýšenou ztrátu NH3.
Po neúplném aerobním zpracování se ve skladované kejdě mohou vyskytnout anaerobní podmínky
s následnou tvorbou oxidu dusného nebo denitrifikací dusičnanů na plynný dusík (N2); tímto způ-
sobem jsou hlášeny ztráty dusíku v rozmezí 50–70 % [203]. Je důležité pečlivě sledovat redoxní
potenciál nebo obsah kyslíku v kejdě, protože částečně anoxické podmínky mohou vést k tvorbě
oxidu dusného (N2O).

Provzdušňování prasečí kejdy může vést ke kalu, který se obtížně vysráží, a může být nutné
dávkování křídy. Teplota je důležitým faktorem, zejména v chladnějších oblastech, kde může být
obtížné udržet požadovanou úroveň provzdušňování v zimě. Střídavé provzdušňování (15 min/h)
v kombinaci s dosaženým snížením BOD5 asi o 50 % však vede k dobrému odstranění pachových
látek a velmi omezené produkci kalu [506].

Provzdušňování vyžaduje velké množství energie, ale úrovně se liší podle použitého zařízení
a velikosti instalace. Do systému se přivádí vzduch přibližnou rychlostí 1,5 kg O2/kg oxidované
organické hmoty. Spotřeba energie závisí také na složení kejdy, pokud jde o BOD a dusík (pokud
je povolena nitrifikace). Byly hlášeny úrovně 10–38 kWh na m3 provzdušněného tekutého hnoje.
Správné řízení frekvence provzdušňování může snížit spotřebu energie, ale povede k vypařování
amoniaku.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tuto techniku lze použít na prasečí kejdu a na jiné
typy tekutého hnoje, jako je kachní kejda nebo kapalná frakce pocházející z mechanické separace
kejdy [259].

Vzhledemkmezisložkovýmúčinkům je tato technika použitelná pouze tehdy, je-li před aplikací
do půdy důležitá redukce patogenů a zápachu. V chladném podnebí může být obtížné udržet
požadovanou úroveň provzdušňování v zimě.

Ekonomika Investiční náklady provozů pro zpracování kejdy v Bretani ve Francii se uvádějí
v rozmezí 45 až 53 EUR/m3 roční kapacity [203]. Uvádí se, že celkové náklady, včetně investičních
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a provozních nákladů, se velmi liší v závislosti na úrovni zpracování a ročních objemech. Náklady
na aerobní úpravu bez mechanické separace s roční kapacitou 4 100 m3 se uvádějí v Bretani
ve Francii asi 8,2 EUR/m3. V případech, kdy je stupeň mechanické separace spojen s aerobní
úpravnou, byly hlášeny celkové náklady v rozmezí od 10,7 EUR/m3 pro menší zařízení (5 600 m3

kejdy za rok) do 7,6 EUR/m3 pro větší zařízení (16 300 m3 kejdy za rok). Ve Francii je používání
aerobního zpracování v hospodářství motivováno finanční podporou [203].

Ve Velké Británii bylo zjištěno, že typické netto náklady na provzdušňování se pohybují kolem
4,7 EUR/m3 prasečí kejdy (1 EUR = 0,88 GBP). Náklady hlášené Finskem se pohybovaly v roz-
mezí od 0,7–2 EUR/m3 provzdušněného tekutého hnoje ve skladovací nádrži do 2,7–4 EUR/m3

provzdušněného tekutého hnoje v samostatné nádrži. Ve Francii se náklady na provzdušňování
kachní kejdy odhadují na 2,2 EUR/m3 kejdy, včetně nákladů na ošetření proti pěnění [370].

Motivace pro implementaci Homogenizovaný produkt se sníženým zápachem je výhodnější
pro aplikaci na půdu. Rovněž se zabrání šíření patogenů. Výsledný provzdušněný tekutý hnůj může
být použit pro proplachování kejdových žlabů, trubek nebo kanálů ke snížení emisí amoniaku
z ustájení.

Příklad provozů Tato technika se používá v řadě členských států, např. asi 90 hospodářství
používajících tuto techniku je hlášeno ve Velké Británii a 20 ve Finsku. Ve Španělsku je tato
technika používána ve velkých zařízeních zpracovávajících v průměru 55 000–65 000 tun prasečí
kejdy ročně [595].

Komunitní zařízení pro aerobní digesci jsou nedílnou součástí akčního programuNVZv částech
Bretaně, Francie a Vlámska v Belgii. V roce 2005 bylo v Bretani ve Francii uvedeno do provozu
přibližně 190 zařízení aerobního zpracování kejdy [203].

Referenční literatura [26, 43, 203, 259, 370, 409, 506, 561, 594, 595]

4.12.3.1.1 Aerobní biologické zpracování hnoje v konfiguraci se sériovou nádrží

Popis Tato technika představuje speciální seskupení procesu aerobní digesce v kombinaci se
specifickými rysy. Vstupním materiálem je homogenní kapalná frakce s obsahem sušiny asi 1 %,
která je výsledkemzlepšeného kroku separace pevné látky před zpracováním. Tento krok kombinuje
techniky mechanické separace (pásový filtr a šnekový lis) a flokulace (viz kapitola 4.12.2.4).

Kapalná frakce kejdy se nepřetržitě čerpá do provzdušňovaného systému s kontinuálním průto-
kem, který se skládá ze šesti ošetřovacích nádrží zapojených do série. Cílem konfigurace sériového
reaktoru je zvýšit účinnost a stabilitu zpracování, dosáhnout zlepšeného snížení zápachu a poskyt-
nout pokročilejší řízení procesu.

Počáteční fáze procesu je biologická na základě změny obohacené populace mikrobů v půdě.
Za aerobních podmínek se tekutý hnůj přeměňuje na odpadní a organické molekuly bez zápachu
do formy, která se snadno vysráží a oddělí. K regulaci provzdušňování, které probíhá za pomoci
vysokotlakých dmychadel přes membránové difusory, se v každé nádrži používají rotametry. V sys-
tému se používá omezené provzdušňování, aby se udržel dusík ve formě amoniaku, čímž se zabrání
tvorbě dusičnanů. Odtok zbytků z poslední nádrže se používá k naočkování první nádrže.

Ošetřovací nádrže jsou zakryty a izolovány. Amoniak uvolňovaný během provzdušňování se
shromažďuje a vede ke kyselinové pračce vzduchu. Během biologického čištění tento proces pro-
dukuje teplo (teplota v izolovaných ošetřovacích nádržích stoupá nad 40 °C), které lze pomocí
tepelného čerpadla znovu využít pro vytápění budovy farmy. Biologicky ošetřená tekutá hnojiva
se používají jako dusíkatá hnojiva. Oddělená pevná frakce může být použita jako koncentrované
fosforečné hnojivo na poli, kompostována nebo použita pro výrobu bioplynu.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Konečný tekutý odpad po úpravě (zvýšená separace
pevných látek a biologicky ošetřená tekutá hnojiva) je zcela bez zápachu a s výrazně nižší kon-
centrací patogenních organismů. Díky trvale nízké úrovni obsahu sušiny může zpracovaná kapalná
frakce snadno proniknout do půdy, čímž se sníží emise NH3 do vzduchu.

Mezisložkové vlivy K provozu systému je nutná elektrická energie.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Uvedené údaje pocházejí z chovu prasat
ve Finsku s roční produkcí hnoje asi 2 200 m3 (asi 6 m3 kejdy denně), který používá kombinaci
vyššího stupně separace pevné látky a aerobního biologického ošetření v propojených nádržích
do série. Množství a složení různých toků jsou shrnuty na obrázku 4.87 [398].

Obrázek 4.87: Hmotnostní bilance a složení různých toků vyplývající z kombinace stupně mechanické
separace s ošetřením flokulací a biologickým provzdušněním se sériovou konfigurací nádrže

Spotřeba energie pro biologické provzdušňování je uvedena 5,83 kWh na m3 surového hnoje.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Nejsou hlášena žádná omezení pro provoz ve stáva-
jících nebo nových hospodářstvích.

Ekonomika V závislosti na velikosti a systému se mohou náklady na instalaci sestávající
z kompletního systému biologického čištění (včetně pračky vzduchu) pohybovat od 80 000 EUR
do 160 000 EUR, pokud je systém před úpravou kombinován se zvýšeným stupněm separace.
Náklady na energie se odhadují na přibližně 0,88 EUR za tunu ošetřeného hnoje. V případě
rekuperace tepla pomocí technologie výměníků tepla (35 °C→ 4 °C) může mít získaná energie
cenu 4,5 EUR za tunu hnoje.

Motivace pro implementaci V oblastech s intenzivní živočišnou výrobou mohou být klíčovými
faktory snížení patogenů a zápachu.

Příklad provozů Ve Finsku jsou v provozu tři hospodářství, která používají kombinaci zdokona-
leného stupně separace pevných látek a biologického provzdušňování.

Referenční literatura [224, 398, 621]
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4.12.3.2 Nitrifikace-denitrifikace kejdy

Popis Biologická přeměna amoniakového dusíku se provádí ve dvou hlavních krocích: nitrifikace
a denitrifikace. U amoniaku probíhá pomocí nitrifikačních bakterií, které používají pro růst zdroj
anorganického uhlíku (autotrofní organismy), okysličení na dusitany a dusičnany. Tento proces
probíhá za aerobních podmínek, míchání a v přítomnosti volného kyslíku. Ve fázi denitrifikace je
dusičnan biologicky redukován na plynný dusík (N2). Denitrifikace se provádí za anoxických pod-
mínek (tj. absence volného rozpuštěného kyslíku) a za přítomnosti organického uhlíku denitrifikací
bakterií (heterotrofní organismy).

Aktivovaný kal a zpracovaná kapalina proudí z provzdušňovací jímky do jiné (sekundární)
usazovací jímky. V základně jímky se usazuje kal, přičemž část se znovu používá v provzdušňovací
jímce. Hmota oddělených pevných látek je zachycena v úložné jímce, kde je dále koncentrována.
Takto koncentrovaný zbytek lze použít jako hnojivo (kompostované či nikoli). Typický systém
zpracování má dva různé výstupy: zpracovaný tekutý odpad a biologický kal.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Amoniakální dusík se odstraní z kejdy ve formě inert-
ního plynu N2. Odstranění dusíku může zlepšit využitelnost kalu, zejména v oblastech s přebytkem
dusíku. Ve srovnání s neupravenou kejdou je zápach snížen. Vlivem provzdušňování dochází k re-
dukci COD.

Při použití biologického čištění se uvádí, že emise skleníkových plynů (metan a oxid dusný),
jakož i emise amoniaku, jsou sníženy ve srovnání se samotným skladováním hnoje (6 měsíců
skladování před aplikací) [597].

Mezisložkové vlivy Ve srovnání se separací pevná látka-kapalina se vlivem provozu provzduš-
ňování a čerpadel zvyšuje spotřeba energie. Ve srovnání s anaerobními systémy zpracování vzniká
větší množství kalu (mikrobiální aktivitou). Kvalita kalu jako hnojiva se snižuje v případě, že nemá
nadbytek živin, a proto se musí dodávat dusík minerálními hnojivy. Produkce minerálního dusíku
je velmi energeticky náročná a spotřebovává mnoho fosilních zdrojů energie.

Další nevýhodou je, že v případě špatně řízeného procesu část dusíku emitovaného do vzduchu
není ve formě N2, ale potenciálně NH3 nebo N2O. Konfigurace spolu se správným fungováním
této techniky jsou velmi důležité, aby se zabránilo přenosu environmentálních problémů z vody
do ovzduší.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Maximální dosažitelná účinnost odstraňo-
vání dusíku je až 70 % z celkového N v neošetřené kejdě (zbytek dusíku bude separován v pevné
frakci, asimilován biologickým kalem nebo zůstane v tekutém odpadu). Pokud je účinnost odstra-
ňování dusíku hodnocena na kapalné fázi, může být vyšší než 90 %.

Provzdušňování je jedním z hlavních provozních parametrů během nitrifikace s teoretickými
požadavky asi 4,6 kg O2 na kg dusíku. Organické zatížení během denitrifikace musí být přibližně
6,0 kg COD na kg dusičnanu-N. Předúprava, jako je separace a anaerobní digesce, může omezit
dostupnost biologicky rozložitelného organického uhlíku během denitrifikace.

Předchozí mechanická separace kejdy může snížit spotřebu kyslíku, a tím i náklady na ener-
gii, a zabránit možným problémům během procesu v důsledku vysoké úrovně produkce kalu,
sedimentace a ucpávání zařízení. Optimální teplota procesu je 35 °C.

Výsledky studie srovnávající nitrifikační-denitrifikační ošetření (přerušované provzdušňování)
s konvenčním skladováním kejdy po dobu 6 měsíců před aplikací uvádějí snížení emise amoniaku
o 30–52 % pro biologický systém v kombinaci s mechanickou separací (odstředivka nebo šnekový
lis). Vyšší snížení emisí amoniaku (68%) se uvádí u kombinace bez separace, která spočívá ve skla-
dování, biologickém čištění a dekantaci. Snížení emisí skleníkových plynů (CH4 a N2O) asi o 55%
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(počítáno jako ekvivalent CO2) je také hlášeno pro jakýkoliv typ biologického zpracovatelského
zařízení [597].

Tato technika vyžaduje kontrolu řady provozních parametrů, jako je složení odpadní vody,
aplikovaná zátěž, populace bakterií a teplota. Tento proces je citlivý na přítomnost toxických látek
a dalších látek, které mohou inhibovat mikrobiální aktivitu. Výsledný kal vyžaduje řádnou správu.

Biologický proces vyžaduje nepřetržitý provoz. Je nutné zajistit, aby kejda měla dostatek
anorganického uhlíku pro nitrifikační fázi a organický uhlík pro denitrifikační proces. Během
procesu by měla být spotřeba kyslíku pro oxidaci organických látek v aerobním stadiu pečlivě
kontrolována. Bylo prokázáno, že intenzivní provzdušňování k odstranění přebytečného dusíku
z kejdy hospodářských zvířat zvyšuje emise N2O až o 19 % z celkového N v prasečí kejdě [443].

Spotřeba energie závisí na složení zpracovávané kejdy, účinnosti přenosu kyslíku v provzduš-
ňovacím zařízení, použitých provozních podmínkách atd. Uvádí se spotřeba energie v rozmezí
10–25 kWh/m3, pro srovnání spotřeba energie účinné separace pevná látka-kapalina může být
nižší než 10 kWh/m3 [594].

Níže jsou uvedeny údaje o hospodářství v Bretani s 250 prasnicemi a 5 000 výkrmovými prasaty
ročně s roční produkcí hnoje asi 5 000 m3. Pevné látky jsou prosívány z kapaliny. Výsledky, pokud
jde o hmotnostní bilanci, množství a složení produktů určených k mechanické separaci a biologic-
kému ošetření v tomto konkrétním hospodářství, jsou shrnuty v tabulce 4.182 a tabulce 4.183.

Tabulka 4.182: Hmotnostní bilance mechanické separace a biologického ošetření prasečí kejdy

Složka
Vstup Výstup Vypočtené

emise
do vzduchu

Kejda Oddělená
pevná
frakce

Kal Tekutý
odpad

Celkem

Hmota 1 000 57 260 580 897 103
Sušina 56 20 21 5 46 10
Oddělené pevné látky 48 NI NI 0,3 NI NI
Voda 944 37 239 575 851 93
COD 52 NI NI 1 NI NI
BOD 6,6 NI NI 0,05 NI NI
N 4,4 0,5 0,7 0,05 1,25 3,15
P2O5 3,3 0,6 2,0 0,4 3 0,3
K2O 3,5 0,2 0,9 1,8 2,9 0,6
Cl 1,9 NI NI 0,8 NI NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [409]
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Tabulka 4.183: Složení kejdy a produktů (g/kg)

Složka Kejda Oddělená pevná
frakce

Vstup
do sekundární

nádrže

Kal Tekutý
odpad

Sušina 56 350 39 80 8,50
Oddělené pevné látky 48 NI 29 NI 0,50
Voda 944 650 961 920 991,5
COD 52 NI 36 NI 1,80
BOD 6,6 NI 6,1 NI 0,09
N 4,4 8,1 4,2 2,7 0,08
P2O5 3,3 9,9 2,9 7,5 0,60
K2O 3,5 3,4 3,4 3,4 3,00
Cl 1,9 NI 1,9 NI 1,40
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [409]

Síto odstraní malé množství hmoty s relativně vysokým obsahem sušiny a hladinou fosfátů. Pevná
frakce obsahuje asi 35 % sušiny a může být skládána na sebe. Tabulky ukazují, že většina dusíku
(72%) je ztracena do životního prostředí v důsledku nitrifikace a denitrifikace. V tekutém odpadu se
objevuje pouze asi 1 % dusíku. VětšinaP2O5 je zadržena v aktivovaném kalu. Je třeba poznamenat,
že zdroj informací neuvádí, zda byla BOD měřena během 5, 7 nebo 20 dnů.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika není aplikovatelná na nové pro-
vozy/hospodářství kvůli mezisložkovým účinkům. Na stávajících hospodářstvích je technika
použitelná pouze tehdy, je-li nezbytné odstranit dusík z důvodu nedostatku půdy pro aplikaci
hnoje. Použitelnost techniky je omezena vysokými investičními náklady a provozními náklady
na elektrickou energii potřebnou k provzdušňování.

Správná kontrola procesu je nezbytná, ale v hospodářství může být obtížná; řešením by tak
mohl být outsourcing (využití subdodavatele). Zejména v chladnějších oblastech může být obtížné
udržet minimální teploty v průběhu zimy požadované k výskytu dostatečné biologické aktivity.
Hladiny amoniaku mohou stoupat a vést k inhibici nitrifikace.

U pevnějších typů kejdy, jako je kejda výkrmových prasat, lze očekávat velká množství zbyt-
kového kalu. V praxi to omezuje použití této techniky na ošetření prasečí kejdy s obsahem sušiny
nejvýše 6 %. Ke snížení obsahu sušiny lze použít mechanické separace.

V případě odvětví drůbeže je tato technika teoreticky vhodná pro kachní kejdu, avšak potřebný
objem a náklady na ošetření nejsou pro její běžné použití v hospodářství stále výhodné [259].

Ekonomika U zařízení s kapacitou pro zpracování 15 000 m3 prasečí kejdy za rok jsou vyká-
zané investiční náklady 240 000–300 000 EUR. Pro kapacitu 50 000 m3 prasečí kejdy ročně jsou
investiční náklady 700 000 EUR–1 200 000 EUR.

Provozní náklady jsou závislé na složení kejdy, která má být zpracována, a uvádějí se v rozmezí
0,5–3,0 EUR za tunu kejdy [561, 594]. V případě, že je separace pevná látka-kapalina provedena
před nitrifikací-denitrifikací a pevná frakce je dodatečně kompostována, mohou se náklady zvýšit
na 2,5–5,2 EUR za tunu.
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Motivace pro implementaci V oblastech s přebytkem dusíku by mohly být investiční a provozní
náklady na odstraňování dusíku z kejdy atraktivní, v případě že jsou nižší než náklady na dopravu
a aplikaci ve vzdálených oblastech, kde není přebytek dusíku.

Příklad provozů V Bretani ve Francii se používá asi 300 zařízení. Přibližně 240 hospodářství
v Bretaňském regionu, z nichž většina je podle Nitrátové směrnice klasifikována jako zóna ohrožená
dusičnany, se rozhodlo pro biologické čištění pomocí nitrifikace-denitrifikace (střídavé provzduš-
ňování) [597]. Tato technika je také široce používána v Belgii (Vlámsko), Španělsku a Nizozemsku
[595].

Referenční literatura [259, 409, 410, 443, 561, 594, 595, 597]

4.12.4 Kompostování tuhého hnoje

Kompostování lze použít jako další zpracování, po sušení čerstvého (drůbežího) hnoje, po mecha-
nickém oddělení pevné frakce kejdy nebo po přidání dostatečného množství suchého organického
materiálu (objemového činidla) do tekutého hnoje za účelem získání pevné směsi.

Kompostovací zařízení nakládající s hnojem podléhají zvláštním ustanovením nařízení (ES)
č. 1069/2009, které se týká vedlejších produktů živočišného původu, a musí být schválena v sou-
ladu s článkem 24 nařízení. Požadavky na kompostárny týkající se hygieny, provozních parametrů
a norem sekundárního produktu jsou stanoveny v článku 10 a příloze V nařízení (ES) č. 142/2011.
Příslušný orgán schválí zařízení na kompostování pouze pokud splňují výše uvedené požadavky.
Dále je třeba zajistit, aby získaný konečný produkt odpovídal specifikacím stanoveným potenciál-
ními kupci.

4.12.4.1 Kompostování

Popis Kompostování je řízený aerobní rozklad organické hmoty. V odvětví IRPP se v tomto
procesu používá tuhý hnůj, smíchaný s nebo bez rostlinné organické hmoty.Aerobních podmínek lze
dosáhnout mechanickým otáčením nebo smícháním řádku nebo hromady traktorovým nakladačem,
například za účelem začlenění vzduchu, nebo specializovanějším vybavením.

Účelem této techniky je usnadnit přirozeně se vyskytující mikroflóře rozkládat celulózu a další
sloučeniny uhlíku v hnoji za vzniku materiálu, který je drobivý a dostatečně stabilní pro skladování
a přepravu, a který má snížený objem. Kompost, který je konečným produktem, se skládá ze
stabilizované organické hmoty, má nízký obsah vlhkosti a zachovává většinu původních živin.

V počáteční fázi procesu (rozklad) vedou exotermické reakce ke zvýšení teploty v kompostovací
matrici nad 50 °C v termofilním teplotním rozmezí do 70 °C, s následnou hygienizací produktu
odstraněním patogenů v hnoji. Aerobní podmínky jsou nezbytné, aby mikroorganismy mohly
přeměnit vstupní materiál pomocí dostupných živin, kyslíku a vody. Když je vyčerpán kyslík,
hromady hnoje vychladnou a mělo by být obnoveno provzdušnění mechanickým otáčením haldy,
jakož i nuceným provzdušňováním [528].

Ve druhé, konzervační fázi, je komplexní organická hmota degradována a vznikají huminové
a fulvové kyseliny. Teplota pomalu klesá v mezofilním teplotním rozmezí (pod 40 °C) na teplotu
místnosti. Celý proces trvá mezi 8 a 16 týdny. Kapaliny, které během procesu odtékají, jsou
shromažďovány šachtami a čerpány do nádrže, odkud mohou být recyklovány v kompostovacím
silu [257].

Různé systémy kompostování jsou popsány níže.
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Kompostování s mechanickým obracením hromady (překopáním)
V hospodářství je hnůj obvykle uspořádán v řádcích (dlouhé hromady s lichoběžníkovým nebo
trojúhelníkovým průřezem, obvykle 1–3 metry vysoké, 2–5 metry široké a neurčité délky) a sleduje
se jejich teplota a vlhkost. Teplota musí být pečlivě sledována, zejména během prvních dnů. Ke zvý-
šení vlhkosti mohou být také přidány odpadní vody nebo kejda. Řádky se obracejí a periodicky se
mísí za použití konvenčních nakládacích strojů (např. korečkový nakladač) nebo jiných dostupných
zemědělských strojů (např. řádkových fréz).

V prvním týdnu kompostování se doporučuje promíchat řádek hnoje dvakrát, aby se usnadnilo
provzdušňování a rozvoj vysokých teplot v řádcích [648]. Později je nutné haldy překopávat (na-
čechrání a promísení obracením) v intervalech 10 dnů až 3 týdnů, aby se udržel průtok vzduchu
uprostřed haldy. Po posledním překopání je pak třeba počkat nejméně 3 týdny [528].

Překopávání hald má okamžitý vliv na teplotu. Aby bylo zajištěno, že veškerý kompost byl
vystaven vysoké teplotě, je nezbytné několik překopání. Operace překopání zajišťuje homogenizaci
materiálů, zvyšuje pasivní provzdušňování a poskytuje vhodné podmínky pro aerobní rozklad.
Období, které aktivní kompostování obvykle trvá, se pohybuje od 8 do 12 týdnů.

Staticky provzdušněné hromady
Jedná se o alternativní způsob, který využívá vzduch proudící perforovaným potrubím nebo porézní
podlahou pod hromadou, čímž se předchází překopání a promíchání. Provzdušňování může být
nucené (vzduch je tlačen do kompostovacího materiálu) nebo pasivní (konvekční pohyb vzduchu
do kompostovacího materiálu).

Kompostování v nádržích (s nuceným provzdušňováním)
Kompostování se provádí v uzavřených, provzdušňovaných betonových silech/nádržích nebo kaná-
lech (kompostovací nádrže). Spodní část těchto modulů je vybavena systémem děrovaných trubek,
které umožňují nucené větrání vháněním vzduchu do substrátu. Systém je řízen teplotními sen-
zory, což umožňuje zaznamenávat a upravovat provzdušňování. Jakmile je nádrž naplněna hnojem,
zakryje se krytem připevněným na stěnách. Nucené provzdušňování je udržováno po dobu 6 týdnů
a potom je nádrž odkryta a vyprázdněna, aby kompost dozrál na hromadách [257]. Lze také použít
kompostovací bubny.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tato technika vytváří organické hnojivo (kompost)
s částí původního anorganického, snadno dostupného, obsahu dusíku převedeného na organické
formy a většinu fosforu v koncentrované formě (kvůli odpařování vody). Organická hmota je
zvlhčena a produkt je bez zápachu a bez patogenů.V důsledku toho se při rozložení kompostovaného
produktu očekávají snížené emise zápachu a NH3 a emise sloučenin dusíku z vyluhování [203,
257].

Výhody, pokud jde o získaný produkt hnojiva, závisí na druhu hnoje, na technice předběžné
úpravy, aditivech a na kompostovací technice a nelze je obecně kvantifikovat.

Ve Francii je produkt kompostování (kompost) považován za organické hnojivo, deodorizovaný
a hygienizovaný. Dodává organickou hmotu do půdy a organická forma dusíku umožňuje postupné
uvolňování do rostlin. Hnojivo z kompostu lze apriori aplikovat na podzim a v zimě, aniž by se
riskovalo zvýšení vyluhování dusičnanů [528].

Mezisložkové vlivy V částečně aerobních podmínkách, jako je tomu v případě nezakrytých
hromad hnoje, se část anorganického dusíku (10–55 % dusíku) ztratí vypařováním ve formě
emisí amoniaku. Mohou se také objevit emise N2O a ztráty NO−

3 výluhem [624]. Ztráty dusíku
snižují hnojivou hodnotu hnoje, to vede k nutnosti jeho doplňování minerálním hnojivem, což
má za následek zvýšené nepřímé emise při jeho výrobě. Ztráta uhlíku během kompostování také
snižuje obsah živin ve výsledném produktu.
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Podmínky při kompostování znamenají riziko zvýšení emisí skleníkových plynů, protože pro-
vzdušňování vede ke zvýšení teploty, a tím také kmnohemvyšší aktivitě anaerobních bakterií. Velmi
pravděpodobně se vyskytnou emise metanu pokud se uvnitř kompostovací hmoty vytvoří anae-
robní zóny, stejně jako se vyskytnou emise oxidu dusného v případě nesprávného provzdušňování
celé hromady hnoje (tj. anaerobní zóny ve středu znamenají, že mohou existovat aerobní/anaerobní
přechodové zóny v kompostu).

Vypařování dusíku může být také sníženo pomocí zakrytí. Jako pokryv se navrhuje rašelina,
protože kyselá rašelina (Sphagnum fuscum) má lepší schopnost vázat dusík než například sláma,
piliny nebo hobliny. Rašelina je však neobnovitelný zdroj a její těžba vede k významným emisím
skleníkových plynů. Na druhé straně se také uvádí, že se u studie provedené ve Francii [528]
nezjistilo, že by zakrytí mělo významný dopad na emise do vzduchu během kompostování.

Systémy čištění vzduchu pro zařízení na kompostování hnoje jsou testovány jako další metoda
vedoucí ke snížení emisí NH3 z tohoto zdroje, ale mají značné náklady na pořízení a provoz [508].
Nebylo hlášeno, že by některá ze zařízení na kompostovaní v zemědělství využívala systémů pro
čištění vzduchu [595].

Pokud je hromada umístěná na půdě a ne na nepropustné základně, část dusíku, který pro-
niká do půdy, se odpařuje a rostliny ho po odstranění haldy využívají. V závislosti na množství
odtoku, povrchu půdy a typu půdy se může část dusíku také vyluhovat do povrchových nebo
podzemních vod.

Asi polovina draslíku v hnoji může být ztracena kompostováním. Draslík se uvolňuje pouze
v odtokové vodě a tyto emise lze snížit pomocí vodotěsného pokrytí kompostu. Kryt zabraňuje
vyluhování způsobenému dešťovou vodou, ale nezabraňuje tekutinám produkovaným v kompostu
proniknout do půdy. Pokud je kompostování prováděno v hale, ztráty do půdy nebo z vyluhování
během procesu kompostování neexistují.

V procesu kompostování mohou nakonec vzniknout suboptimální podmínky, jejich důkazem
může být výskyt emisí zápachu, protože pachové látky jsou většinou těkavé organické slouče-
niny síry produkované za anaerobních podmínek. V případě kompostování v nádrži s nuceným
provzdušňováním jsou pachy regulovány přidáním neutralizačního produktu do suchého vzduchu.
V případě používání nuceného provzdušňování dochází ke spotřebě energie. V procesu komposto-
vání je nezbytná voda pro udržení vhodného obsahu vlhkosti v hnoji [594].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Doba kompostování může trvat až 6 mě-
síců nebo více, ale lze ji zkrátit častým promícháním a provzdušňováním. Požadované provozní
parametry pro kompostování pomocí vedlejších produktů živočišného původu (včetně hnoje) jsou
stanoveny v Nařízení komise (EU) č. 142/2011, stejně jako specifikace konečných produktů kom-
postu. Níže jsou uvedeny klíčové provozní parametry a požadavky na přeměnu.

• Vlhkost mezi 40 % a 70 % [203]. Pod 30 % je inhibována bakteriální aktivita. Obecně
platí, že pevná hnojiva ze systémů ustájení s hlubokou podestýlkou (brojleři, krůty, perličky)
nejsou vhodné pro bezproblémový proces kompostování, a to z důvodu vysokého obsahu
sušiny v rozmezí 65 % až 80 %. Ideální obsah sušiny by měl být asi 40 % až 50 %;
za tímto účelem je třeba přidat vlhkost (vodu, kejdu atd.) v dostatečném množství na začátku
kompostování, v době vytváření řádků. Například, jedna tuna tuhého hnoje s obsahem sušiny
75 % vyžaduje 500 litrů vody, aby bylo dosaženo obsahu sušiny 50 %. Velmi vlhká směs
nepodporuje kompostování, protože zabraňuje provzdušňování [528].

• Dodávka kyslíku > 0,5 mg/l.

• Pórovitost hromady mezi 30 % a 60 % (póry vyplněné vzduchem).

• Poměr uhlík:dusík (C : N) v rozmezí 20–35.
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• Teplota hromady mezi 50 °C a 60 °C. Ukazatelem hygienizace produktu je sledovaná teplota.
Obecně platí, že pokud materiál zůstane při teplotě 50 °C déle než 6 týdnů, bude většina
patogenů zničena (viry, bakterie a paraziti), zatímco při teplotě mezi 40 °C a 50 °C po dobu
6 týdnů jsou zničeny pouze parazitní červi. Při teplotě pod 40 °C po dobu 6 týdnů nedochází
k žádné sanitaci. Obecnou praxí je udržovat teplotu nad 55 °C po dobu 25 až 30 dnů [528].
Hygienizace se také dosáhne, pokud se teplota udržuje nad 55 °C po dobu 2 týdnů nebo nad
65 °C po dobu 1 týdne [561].

Nařízení komise (EU) č. 142/2011 stanoví minimální teplotu (70 °C), při které musí veškerý
materiál zůstat bez přerušení po dobu 60 minut. Příslušný orgán však může povolit použití jiných
speciálních požadavků za předpokladu, že zaručují rovnocenný účinek na snížení patogenů.

Použití plachet pro zakrytí řádků omezuje emise zápachu a přítomnost much, umožňuje lepší
integraci řádků do krajiny (pozitivní psychologický účinek na okolí), poskytuje ochranu před ptáky
a hlodavci a nezbytnou ochranu v případě silného deště. Polopropustná geotextilní krytina má tu
výhodu, že je propustná pro plyn a umožňuje dobrý odvod vody na povrchu řádků [528].

Pro použití kompostovací techniky ve Velké Británii je snadno dostupný obsah dusíku v chlév-
ské mrvě (FYM) obvykle snížen z 20–25 % na 10–15 % celkového N (v kompostované FYM)
v důsledku přeměny NH4-N na NO3-N a organický dusík. Kompostování má menší vliv na podíl
snadno dostupného dusíku v hnoji. Kompostování obvykle vede ke ztrátě 40–50 % celkového N
ve FYM a ztrátě přibližně 15–20 % v drůbeží podestýlce (buď jako NH3, N2O nebo průsakem)
[648].

Pokud jde o kompostování drůbežího hnoje ve Francii, mohou být ztráty dusíku velmi časté, až
50–60 % z celkového přítomného dusíku. Při třech promícháních haldy se ztráty obvykle pohybují
kolem 30–40 % z celkového počtu přítomného dusíku. Po kompostování tuhého drůbežího hnoje
se uvádí, že snížení objemu a hmotnosti je obvykle v rozmezí 30–50 % [528].

Emise amoniaku lze snížit kompostováním hnoje s vysokým poměrem C : N (20–35 : 1) a peč-
livým vyvážením frekvence promíchání haldy, aby bylo dosaženo dostatečného provzdušňování
s minimálním narušením. Ztráty dusíku až 70 % byly hlášeny prostřednictvím odpařování amoni-
aku [594]. Přívod vzduchu do kompostu (a aerobních digesčních systémů) vyžaduje přesné vyvá-
žení; příliš vysoké průtoky vzduchu podporují vyprchání NH3, zatímco nízké průtoky podporují
emise metanu a oxidu dusného [203].

Typické rozměry řádků nepřesahují výšku 1,8–2 m a šířku 3,5–4 m [528]. Pokud je výška
řádků vyšší než 3 m, výsledné stlačení haldy nedovolí proudění vzduchu skrz kompost. Jsou-
li řádky příliš malé, mohou se snadno ochladit [561]. Plocha potřebná pro kompostování hnoje
pocházejícího z budovy o rozloze 1 000 m2 je uváděna 800 m2 u krůt a mezi 750 m2 a 1 000 m2

u brojlerů [528]. Vyžadovány jsou řádky o šířce přibližně 3,5 m a výšce 2 m (což odpovídá 6 m3/m
lineární délky). Pro usnadnění manévrů je obvykle zapotřebí pruh 4 m pro pojezd strojů a 10 m až
15 m na konci řádků.

Spotřeba energie závisí na použité technice kompostování. Bez provzdušňování a otáčení haldy
by byla spotřeba energie zanedbatelná. Spotřeba energie kolísá mezi 5 kWh/t surového hnoje pouze
na otáčení, a mezi 8 kWh a 50 kWh/t surového hnoje pro hospodářství využívající ventilaci skrz
hromady nebo kolem nich. Francie uvádí, že při kompostování nuceným větráním spotřeba energie
činí 1 980 kWh elektřiny ročně a 480 l paliva ročně, aby se zpracovalo 600 t hnoje [259]. Potřeba
vody je uváděna v rozmezí 250 až 650 l/t hnoje [594]. Srovnání kompostování aplikovaného na různé
statkové hnojivo prasat dle Francie je popsáno níže v tabulce 4.184.
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Tabulka 4.184: Hmotnostní a dusíkové ztráty během kompostování tuhého prasečího hnoje ve Francii

Kompostovaný materiál Ztráta dusíku (%) Hmotnostní ztráty (%)

Prasečí hnůj se slámou 40–50 30–35
Prasečí hnůj s pilinami a kůrou jehličnanů 40–48 15–30
Prasečí hnůj s pilinami 20 4
(1) Hnůj byl odklizen po dvou cyklech produkce prasat na výkrm (8 měsíců).
Poznámka: Byly provedeny tři překopání v průběhu kompostování (10. a 20. den a po
4 měsících kompostování).
Zdroj: [259]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vzhledem k účinkům napříč médii je tato technika
použitelná v případech, kdy se hnůj nemůže přepravovat za účelem aplikace na půdu za přiměřenou
cenu a před aplikací je důležité snížení patogenů a zápachu. Tato technika vyžaduje dostatek
prostoru k vytvoření řádků.

Tento proces je relativně jednoduchý a lze jej použít v malých hospodářstvích s použitím
standardního zemědělského vybavení, ale vyžaduje náležitou kontrolu, aby se zabránilo anaerobním
procesům, které by mohly vést k obtěžování zápachem. Pokud je požadováno řízení procesu
a snižování emisí, musí být kompostovací zařízení pro nákladově efektivní provoz větší.

Ve Francii lze tento proces realizovat také pro dočasné polní hromady tuhého hnoje na rovné
půdě s nízkou propustností (na různých místech každý rok a bez použití stejného pole po dobu
nejméně 3 let). Tento proces by neměl trvat déle než 2 měsíce.

Kompostování by nemělo být prováděno na podmáčených půdách nebo na svazích. Měla by
být přijata veškerá opatření, aby se zabránilo zadržování dešťové vody pod řádky a aby bylo
zajištěno odstraňování kontaminované vody [528]. Speciálně navržené kompostovací stroje nebo
obraceče řádků vykonávají efektivnější práci, ale vysoké náklady omezují jejich použití pouze
na velká hospodářství. Výsledkem je, že kompostovací stroje obvykle poskytují družstva nebo
poskytovatelé zemědělských služeb [203].

Ekonomika

Kompostování s mechanickým překopáváním hromady (řádkové kompostování)
Provozní náklady, včetně vyklizení budov, utváření řádků, dvou překopání a aplikování kompostu
na pole ve Francii se uvádějí takto [259]:

• u vepřínů s 550 ap na výkrm jsou náklady 0,01–0,02 EUR za kg vyprodukovaného prasete;

• u drůbežáren o ploše 1 000 m2 se náklady pohybují mezi 7,9 a 9,9 EUR za tunu vyproduko-
vaného hnoje ročně.

Nákup potřebných nástrojů pro překopávání je ve Francii často sdílený, např. v CUFE (Koope-
rativní použití zemědělských zařízení). Investiční náklady na stroj o šířce 4 m na práci s řádky se
uvádějí kolem 42 000 EUR [259]. Další příklady investičních nákladů na potřebné kompostovací
zařízení jsou uvedeny v tabulce 4.185.
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Tabulka 4.185: Investiční náklady na vybavení používané v kompostárnách

Typ zařízení Investiční náklady (EUR) Kapacita (m3/h)

Řádkový obraceč 30 000 100
Řádkový obraceč 100 000 1 000–15 000
Řádkový obraceč 180 000 2 500
Traktor 50 000 NI
Promíchávače 20 000–50 000 10–100
Bubnové síto 70 000 100
Kompostárna s mechanic-
kým překopáváním hro-
mad

35 000–100 000 2 000 t hnoje za rok + 1 360 t pilin za rok.
Cena závisí na stavbě budov nebo krytů.

Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [594]

Provozní náklady se uvádějí ve výši 20 EUR za vyrobenou tunu a příjem z prodeje kompostu se
pohybuje od 15 do 30 EUR/t [594].

Kompostování v nádržích s nuceným provzdušňováním
Tento systém je ekonomicky životaschopný pouze pro velké objemy hnoje ve Francii. V uvedeném
příkladu jsou investiční náklady na zařízení pro ošetření 600 t hnoje ročně amortizovány po dobu
10 let, což vede k ročním investičním nákladům 10 EUR na tunu vyprodukovaného vepřového (hnůj
od 2 700 výkrmových prasat ročně) nebo 6,2 EUR za tunu drůbežího hnoje (čtyři haly o rozloze
1 000 m2, každá se 150 t hnoje na halu za rok). Provozní náklady systému (včetně vyklizení
budov, manipulace se nádrži a aplikace kompostu na pole) jsou samozřejmě proměnné v závislosti
na produkci a velikosti hospodářství. Francie uvádí, že se provozní náklady rovnají 0,02 EUR za kg
vyprodukovaného vepřového a 11,4 EUR za tunu drůbežího hnoje [259].

Motivace pro implementaci Kompostovaný tuhý hnůj málo zapáchá, je stabilnější, obsahuje
méně patogenů a je relativně suchý, tím se zlepšímanipulace, skladování, přeprava a aplikace na pole
bez rizika přenosu nemocí (např. aplikace na poli s rostlinami určenými ke konzumaci) [506, 648].
Náklady na dopravu jsou sníženy díky významnému snížení hmotnosti v důsledku odpařování
vody.

Příklad provozů Tato technika se používá v různých členských státech na úrovni zemědělských
podniků i v centralizovaných závodech; například 400 provozů je hlášeno ve Velké Británii, 127
ve Španělsku (Katalánsko), 32 v Rumunsku a 100 ve Francii [595]. Ve Francii je asi 200 farem
spojeno s jednou komerční organizací, která používá metodu nuceného provzdušnění.

Referenční literatura [26, 203, 257, 259, 409, 410, 506, 508, 528, 561, 594, 595, 624, 648]

4.12.4.2 Společné kompostování drůbežího hnoje se zbytky biomasy

Popis Viz také kapitola 4.12.4.1. K řízení procesu kompostování a k dosažení kvalitnějšího
finálního produktu lze přidat látky rostlinného původu ke zvýšení obsahu uhlíku. Účelem použití
přísad je zvýšit pórovitost a vázání dusíku, čímž se zamezí emisím do vzduchu.

Drůbeží hnůj může být smíchán se zbytky biomasy, přednostně dřevnatými drcenými zbytky,
a to tak, že nedochází k pohybu v hmotnostním poměru 1 : 1 (až 3 : 1) (hnůj:zbytek biomasy).
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Prasečí hnůj nebo kejda (kapalná nebo pevná frakce) mohou být také smíchány s organickými
materiály pro kompostování.

Dosažené přínosy pro životní prostředí V závislosti na původu hnoje a společném substrátu
(rostlinné hmoty), který je společně kompostován, lze dosáhnout ředícího účinku dusíkaté dávky
o 30 % až 60 %.

Mezisložkové vlivy Emise NH3 lze regulovat řádným řízením procesu na základě poměru C : N;
jinak mohou být emise značné. V průběhu kompostování se pravděpodobně vyskytnou emise
skleníkových plynů (viz také kapitola 4.12.4.1).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Typické složení drůbežího hnoje je 18 %
podestýlky, 50 % trusu a 32 % vody, i když obecně to neodpovídá ideálnímu složení pro kom-
postování. Drůbeží hnůj obsahuje celulózu a dusík, ale vlhkost a poměr C : N jsou relativně nízké.
Výhodnější poměr C : N pro kompostování je 25–30 : 1, čehož je dosaženo přidáním zbytků bio-
masy. Pokud jde o vlhkost, je nutné zvýšit hladinu přidáním vody z externího zdroje. Orientační
hodnoty poměru C : N pro různé materiály jsou uvedeny v tabulce 4.186.

Tabulka 4.186: Orientační hodnoty poměru C : N pro různé materiály

Materiál C:N

Pevná frakce kejdy 9 : 1

Dobytčí hnůj 18 : 1

Hnůj od nosnic 13 : 1

Zbytky ze zahrady 23 : 1

Sláma 128 : 1

Piliny 511 : 1

Kůra jehličnanů 723 : 1

Zdroj: [561]

V jednom příkladu byl drůbeží hnůj smíchán s kůrou jehličnanů, v poměru hnůj:kůra 3 : 1 na zá-
kladě celkové hmotnosti. Ve srovnání s jinými druhy pomocných látek vykazovala kůra jehličnanů
nejlepší výsledky, pokud jde o úroveň pH, vypařování dusíku a obsah uhlíku (organický materiál).

Kompostování proběhlo při teplotě 55 až 60 °C. Byla udržovánaminimální porozita směsi hnoje
a kůry, aby bylo umožněno odpovídající zásobování kyslíkem. Zkouška na kompostu vyrobeném
s přídavkemkůry jehličnanů ukázala nezměněný (70%) obsah organických látek (na základě sušiny)
po 90 dnech. Ztráty dusíku dosáhly asi 35% (na základě sušiny) po 90 dnech a během následujících
90 dnů se zvýšily o 1–2 %. Hodnota pH po 90 dnech byla pod 8 a dosáhla 7,5 po 180 dnech.

V dalším uvedeném příkladu byl prasečí hnůj na bázi slámy společně kompostován s prasečím
hnojem na bázi dřeviny (obsahujícím štěpky nebo piliny). Redukce hmotnosti byla 24–30 %
a redukce dusíku 35–50 %. Přítomnost slámy umožnila zvýšení teploty o 10–15 °C ve srovnání
s kompostováním samotného pilinového hnoje v průběhu posledních 3 měsíců kompostování [259].

Doba zrání kompostu v hromadě po společném kompostování je uváděna jako delší. Zejména
je zapotřebí období 4 až 5 měsíců pro zrání, když je hnůj kompostován s dřevnatým odpadem,
ve srovnání se 6 týdny aktivního kompostování, kdy je kompostován pouze tuhý hnůj [528].

Složení krůtího hnoje kompostovaného s dřevnatým odpadem v hmotnostním poměru 1 : 1 je
uvedeno v tabulce 4.187.
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Tabulka 4.187: Varianta složení krůtího hnoje kompostovaného společně se zbytky biomasy (hmotnostní
poměr 1 : 1)

Parametr
Před kompostováním Po kompostování

Nezpracovaný hnůj Zvlhčená směs
zbytků biomasy

a hnoje

Finální kompost

Surový
produkt

Sušina Surový produkt Surový
produkt

Sušina

Sušina (%) 65 NI 50 74 NI
Minerály (%) 17 31 15 33 44
Organická hmota (%) 53 69 34 41 56
C : N (NA) 8,5 NI 9,8 9,4 NI
N (%) 3,0 3,9 1,9 2,2 3,0
NH4 (%) 1,0 1,5 0,7 0,5 0,7
Organický N (%) 1,9 2,4 1,2 1,7 2,2
P2O5 (%) 2,7 3,7 1,8 2,2 2,9
K2O (%) 2,9 3,7 1,9 1,9 2,6
Cu (mg/kg) 62 86 43 89 121
Zn (mg/kg) 215 238 144 253 344
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; NA = nelze použít.
Zdroj: [528]

Údaje o spotřebě energie u zařízení používaných v kompostovacích a společně kompostujících
zařízeních jsou uvedeny v tabulce 4.188.

Tabulka 4.188: Energetická spotřeba zařízení používaných v kompostovacích a společně kompostujících
zařízeních

Vybavení/Provoz Spotřeba energie (kWh/t)

Bubnové síto 3
Magnetický separátor 0,5
Řezání a drcení 2,6
Kontejnerové kompostování (11 dní) 10
Čištění odpadních plynů (11 dní intenzivního kompostování) 8,1
Čištění odpadních plynů (8 týdnů) 19,3
Zdroj: [594]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz také kapitola 4.12.4.1. Kůra musí být před
přidáním do hnoje vysušena a rozdrcena. Zbytky biomasy mohou být před použitím předem
kompostovány.

Pokud se používá společné kompostování s dřevnatým odpadem,měla by být nezbytná dostupná
plocha, kterou kompostování obvykle potřebuje, vynásobena 1,5, aby se zohlednil zvýšený objem
hmoty [528].
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Ekonomika Viz kapitola 4.12.4.1.

Motivace pro implementaci Viz také kapitola 4.12.4.1. Správně kompostovaný tuhý hnůj pod-
statně snižuje objem materiálu, který má být přepravován a aplikován, a množství uvolněného
zápachu. Během kompostování je dosaženo vysoké teploty a produkt je stabilizován a dezinfiko-
ván.

Kompostování a společné kompostování umožňuje snížit množství dusíku, které semá aplikovat
na pole, při relativně nízkých investičních nákladech, v místech, kde mohou existovat omezení pro
aplikování hnoje a kde lze najít na místním trhu alternativy ke konvenčním hnojivům.

Zemědělci se mohou podílet na získávání kompostovatelných zbytků zmístních obcí, což nabízí
příležitost lokálně řešit problémy se zbytky biomasy.

Příklad provozů Tato technika je široce používána v Katalánsku ve Španělsku, kde se uvádí,
že v agregovaných kompostovacích činnostech existuje 127 zemědělských provozů a 21 provozů
ve střednímměřítku [595]. Obecně je tato technika rozšířená v celé Evropě, zejména v centralizova-
ných závodech, kde mohou být pro společné kompostování zahrnuty i jiné organické odpady [203].

Referenční literatura [259, 528, 561, 594, 595]

4.12.4.3 Kompostování drůbežího hnoje s biologickým inokulem

Popis K rozkladu organické hmoty se používají mikroorganismy aerobního-anaerobního typu
(které nemusí nutně potřebovat k vývoji kyslík). Hnůj se naočkuje postřikem, nejlépe před opuš-
těním chovné haly. Poté se umístí do řádků stejným způsobem jako u konvenčního kompostování.
Překopávání řádků není nutné. Na konci 6-ti týdnů až 2 měsíců se kompost přesune z řádku
do hromady ke zrání.

Bakteriální inokulum je komplex bakterií typu Bacillus a Lactobacillus (1 dávka = 10 ml
mléčných bakterií a 10 ml Bacillus), vybraných podle jejich metabolických kritérií a pro jejich
schopnost vyvíjet se v prostředí, které se významně nerozložilo. Všechny bakterie patří do klasifi-
kace AFNOR IA a nepředstavují žádné nebezpečí pro člověka, zvířata ani životní prostředí. Není
nutné přidání kyslíku pokud se používají biologická inokula.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Probíhající fermentace umožňuje snížit 10 % až 55 %
dusíkaté zátěže, v podstatě amoniakálního dusíku. Tato redukce se liší podle původu hnoje, typu
použitého steliva (sláma, piliny, hobliny atd.) a způsobu ustájení prasat (hluboká podestýlka,
shrnovaná podestýlka atd.).

Emise zápachu jsou výrazně sníženy, protože bakterie přednostně používají jako energetické
živiny těkavé mastné kyseliny (pachové látky). Ztráty dusíku vypařováním ve formě NH3 jsou nižší
než u jiných kompostovacích systémů [259].

Objemy aplikovaného hnoje jsou sníženy, s následnou úsporou energie spojenou s menší pře-
pravou, která je nutná pro aplikaci. Ve srovnání s jinými kompostovacími procesy, které vyžadují
překopávání nebo nucené větrání, je zapotřebí méně energie.

Mezisložkové vlivy V případě, že nedochází k provzdušňování, je vysoké riziko tvorby metanu.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Bakteriální inokulum nepředstavuje žádné
nebezpečí; je neškodné pro lidi, zvířata a životní prostředí. Rozprašuje se v jedné dávce v 10 litrech
vody na 10 tun hmoty. Kompostování může být prováděno po dobu 6 až 8 týdnů, aniž by bylo
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nutné promíchat řádky. Je-li nutný pevný podklad, má stejné rozměry jako pro běžné kompostování
řádků.

V popsaném příkladu této techniky byla směs z 57 % drůbežího hnoje a 43 % slepičího
trusu kompostována po naočkování komplexem bakterií (vodný roztok 5–8 litrů na 10 tun směsi
na kompost). Po 127 dnech kompostování dosáhl obsah sušiny asi 69 % (nárůst o více než 50 %),
amoniakální dusík poklesl z 54 % na 24 %, zatímco organická hmota byla velmi vysoká kolem
79 % sušiny. Teploty uvnitř řádků se pohybovaly mezi 45 °C a 60 °C a byly udržovány až do konce
testu, aniž by došlo k překopání. Kompletní dezinfekce byla dosažena 52. den pokusu, čímž
byly odstraněny původní kontaminanty, včetně bakterií salmonel a Listeria. Emise zápachu byly
podstatně sníženy [371].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Viz také kapitola 4.12.4.1. Neexistují žádná specifická
technická omezení pro aplikaci v hospodářství.

Ekonomika Orientační provozní náklady jsou 0,02 EUR na kg vyprodukovaného vepřového
na výkrm a 10,2–11,9 EUR na tunu drůbežího hnoje ročně. Investiční a mzdové náklady jsou
ve srovnání s konvenčními technikami kompostování nižší.

Motivace pro implementaci Tato technika dělá kompostování jednodušší než proces s periodicky
promíchávanými řádky nebo nuceným provzdušňováním. Je zapotřebí méně materiálu, strojů,
prostoru a energie než u jiných procesů (s překopáváním řádků nebo nuceným větráním) a není
nutné překopání. Pokud jde o konvenční kompostování, degradace vede k tvorbě produktu, který
je bohatý na organickou hmotu, stabilnější a řádně hygienizovaný.

Příklad provozů Tato technika se používá ve Francii pro drůbež. Technika se také používá
v líhních při smíchání odpadu z líhně s drůbežím hnojem.

Referenční literatura [257, 259, 371]

4.12.5 Anaerobní digesce hnoje v bioplynové stanici

Popis Anaerobní mikroorganismy rozkládají organickou složku hnoje v uzavřeném fermentoru
za nepřítomnosti kyslíku, což vede k vzniku bioplynu. Řízený rozklad organické hmoty bez kyslíku
je ovlivněn hodnotou pH a teplotou. Hlavními složkami bioplynu jsou metan (50–70 %) a oxid
uhličitý (40–50 %) v závislosti na použitém materiálu. Dalšími vedlejšími složkami jsou: H2S,
H2O, NH3 a N2O. Čím vyšší je obsah metanu, tím bohatší je plyn na energii. Produkce bioplynu
silně závisí na druhu materiálu použitého v procesu. Během anaerobního rozkladu se rozlišují čtyři
biochemické procesy: hydrolýza, acidogeneze (fermentace), acetogeneze a methanogeneze.

Vyrobený bioplyn je shromažďován a může být použit k výrobě tepla, tj. horké vody v kotli,
kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce, nebo může být použit jako alterna-
tivní palivo pro vozidla nebo jako náhrada za zemní plyn po úpravě na biometan. Část vzniklého
tepla se během tohoto procesu recykluje.

Anaerobní digesce kejdy vytváří kašovitý digestát. Tuhý drůbeží a prasečí hnůj nebo pevná
frakce z mechanicky oddělené kejdy může být společně štěpena s dalšími organickými substráty
při mokré digesci. Stabilizovaný zbytek (tj. digestát) může být aplikován na půdu jako půdní
stabilizátor a zdroj živin (viz také kapitola 2.7.4). V případě pevného digestátu je možné jej
kompostovat před aplikací na pole. Bioplynová stanice s následným anaerobním zpracování hnoje
je ukázána na obrázku 4.88 [594].
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Obrázek 4.88: Příklad bioplynové stanice s následným anaerobním zpracováním hnoje v Dánsku

Požadavky na zařízení vyrábějící bioplyn využívající vedlejší produkty živočišného původu (včetně
hnoje) jsou stanoveny v Nařízení komise (EU) č. 142/2011 (např. požadavky na hygienu, vybavení,
umístění a další parametry).

Dosažené přínosy pro životní prostředí Přínosy pro životní prostředí (přímé i nepřímé) procesu
anaerobního digesce s využitím energie z vyrobeného bioplynu jsou následující:

• Snížení emisí CH4, které by jinak byly emitovány z venkovního skladování neošetřené kejdy.

• Nahrazení spotřeby fosilních paliv elektřinou a/nebo teplem vyrobeným kogenerací bioplynu
s využitím energie a/nebo biometanem vyrobeným z bioplynu, čímž se zamezí nepřímým
emisím skleníkových plynů.

• Snížení emisí CH3 při aplikaci do půdy ve srovnání s nezpracovaným hnojem; protože
digestát je homogennější a snadněji se aplikuje, může snadněji a rovnoměrněji pronikat
do kořenové oblasti plodiny, což umožňuje lepší příjem živin plodinami.

• Zlepšená biologická dostupnost dusíku vede ke sníženému využití minerálních hnojiv. Anae-
robní digesce nemění celkový poměr N : P, ale převádí část organického dusíku na amonný
iont, který je pro plodiny snadno dostupný. To má za následek zvýšenou koncentraci amon-
ných iontů v digestované kejdě až o 30 % v závislosti na digestovaném hnoji ve srovnání
s neupravenou kejdou. V důsledku vyššího obsahu NH4-N v digestátu jsou celkové emise
amoniaku sníženy, za předpokladu, že sklady digestátu jsou zakryty a digestát je aplikován
na půdu nízkoemisními metodami.

• Redukce patogenů v digestovaném hnoji (vyšší v termofilním rozmezí).

• Snížení emisí zápachu. Zápach z digestátu není tak silný a štiplavý jako z neošetřené kejdy
a také rychleji vyprchá z hnojeného pole, částečně proto, že digestovaná kejda rychleji proniká
do půdy kvůli nižšímu obsahu sušiny, menší velikosti částic a viskozitě.

• Výrazné snížení COD a BOD v důsledku rozkladu organické hmoty.

Kejdu lze mechanicky separovat v hospodářství, přičemž pouze pevná frakce je transportována
do centralizované bioplynové stanice za účelem digesce. Studie uvádí, že přidružené přínosy pro
životní prostředí ve srovnání s aplikací kejdy na pole bez předchozího zpracování závisí na účinnosti
použité separační technologie. Oddělení těkavých látek (biologicky rozložitelný uhlík) by mělo
být co nejvyšší; přidání polymeru může zvýšit účinnost. Kromě toho by pevná frakce měla být
transportována přímo do zařízení a okamžitě přiváděna do fermentoru. Pokud je potřeba skladování,
mělo by být krátké a v krytých úložištích, aby se minimalizovaly emise amoniaku a skleníkových
plynů [527, 624].

Ve všech bioplynových stanicích, které digestují hnůj, je digestát přímo z fermentoru stále
biologicky aktivní a obsahuje odbouratelnou organickou hmotu, jejíž rozklad pokračuje v nádrži,
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do které je digestát odváděn. Tato nádrž by měla být přeměněna na plynotěsnou dodatečnou
digesční nádrž, která shromažďuje stále produkovaný bioplyn. Díky energetické spotřebě tohoto
post-bioplynu ve spojení s bioplynem z fermentoru lze dosáhnout významného snížení emisí
skleníkových plynů [624].

Mezisložkové vlivy Emise nespáleného bioplynu z motoru jsou kolem 2%, ale mohou být až 4%
u starších motorů. Únik bioplynu (např. z kotevních bodů měřičů) může vést k významným emisím
CH4 a dalších složek bioplynu (NH3, H2S atd.). Je známo, že se tyto emise významně liší podle
kvality zařízení a údržby. Správná praxe by se měla zaměřit na minimalizaci unikajících emisí
metanu, což vede ke zvýšení provozní účinnosti procesu digesce, čímž se maximalizuje výroba
energie [206]. Z Belgie (Vlámsko) jsou hlášeny celkové emise metanu 6 kg CH4 na tunu vepřové
kejdy nebo 4–6 tun CH4 na tunu drůbežího hnoje, včetně emisí během skladování.

Obecně má anaerobně digestovaná kejda větší podíl celkového N ve formě NH4-N. Vyšší obsah
NH4-N v kombinaci se zvýšeným pH digestované kejdy může vést k vyšším ztrátám amoniaku při
skladování a nebo aplikaci do půdy ve srovnání se surovou kejdou. V důsledku sníženého obsahu
organických látek se při skladování v tancích na povrchu kapaliny zřídka tvoří přírodní krusta,
což vede k vyššímu potenciálu emisí do ovzduší [533]. Emise amoniaku ze skladování digestované
kejdymohou být vysoké a sklady byměly být zakryty a/nebo kejda byměla být okamžitě ochlazena,
i když jsou ztráty během aplikace do půdy nižší než u nezpracované kejdy [500]. Tyto účinkymohou
vyvážit pozitivní vliv rychlejšího pronikání do půdy, takže celkové ztráty mohou být podobné
s nezpracovanou kejdou po aplikaci na povrch půdy.

K řízení celého procesu je v hospodářství zapotřebí vysoká úroveň technických znalostí.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Obecně platí, že fermentory pracují s maxi-
málním obsahem sušiny 12 % a při konstantní teplotě (s odchylkou do 2 °C) 30–45 °C (mezofilní)
nebo 52–55 °C (termofilní, s přijatelným kolísání teploty pouze 0,5 °C). Zařízení pracující při
mezofilních teplotách jsou tedy snáze provozovatelné, takže většina zařízení na úrovni jednotlivých
zemědělských provozů a mnoho centralizovaných zařízení jsou tohoto typu [594].

Proces mezofilní anaerobní digesce probíhá ve velkých fermentačních nádržích v jedné nebo
dvou etapách a retenční doba je 15–40 dní. Míchací zařízení (vrtule) jsou obvykle instalována
ve fermentačních nádržích, aby se zajistilo, že digestát zůstane homogenní a poskytne maximální
uvolňování bioplynu. V případě termofilní digesce se fermentor zahřeje na 55 °C a digesce trvá
12–14 dní. Tato technologie je však dražší, protože je zapotřebí více energie a sofistikovanějšího
ovládacího vybavení. Výhodou termofilních zařízení je vyšší úroveň produkce bioplynu, větší vý-
konnost, zlepšená hygiena digestátu a nižší viskozita během procesu, což usnadňuje míchání [594].

Velmi krátké retenční časy snižují úroveň degradace, a proto mohou později vést ke zvýšení
emisí při nakládání s digestátem [624]. Podmínkou nezbytnou pro úspěšnou tvorbu metanu je
minimální obsah vody 50 % v původním substrátu [373].

Potenciál produkce bioplynu do značné míry závisí na typu hnoje. Může být získáno přibližně
14–25 m3 bioplynu z m3 kejdy (nebo dokonce vyšší, když dochází k digesci prasečí kejdy),
obsahující přibližně 60–65 % metanu. Výpočty pro zařízení na výrobu bioplynu v Dánsku ukazují
průměrnou produkci 22 m3 bioplynu na tunu prasečí kejdy obsahující v průměru 6 % sušiny [594].

Za účelem udržení digesce se část tepla produkovaného během provozu kogenerační jednotky
používá k udržování teploty bioplynové stanice. Přibližně třetina tepla vyrobeného z takových
jednotek kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP) se obvykle používá pro samotný proces
anaerobní digesce [355]. Tato hodnota závisí naměřítku a nastavení. Čistá výroba energie z bioplynu
se uvádí jako 2,5 kWh na m3 bioplynu a čistá výroba bioplynu jako 2,0 kWh na m3 bioplynu
(po vlastním využití tepla a energie v procesu) [594].

K dosažení požadované teploty může být hnůj zahřán pomocí části vyrobeného bioplynu nebo
výměnou tepla z vody ochlazující plynové motory. V zemědělství se zahřívání ne vždy využívá.
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Požadovaná parazitická energetická zátěž pro udržení fermentoru se odhaduje na přibližně 5–20 %
hrubé energetické produkce zařízení, v závislosti naměřítku a nastavení. Využití 20–25m3 bioplynu
v kogenerační jednotce může produkovat 35 kWh až 40 kWh elektřiny a 55 kWh až 75 kWh tepelné
energie [203].

Německo uvádí, že čistá výroba energie z bioplynu je 2,5 kWh na m3 bioplynu a 2,0 kWh nam3

bioplynu jako čistá výroba tepla (po vlastním využití tepla a energie v procesu) [594]. Účinnost
kogeneračních jednotek (CHP) je přibližně 35 % pro elektrickou výrobu, nebo přibližně 85 %,
pokud je veškeré vyrobené teplo znovu použito [259].

Bioplyn je před použitím v topném tělese nebo plynovém motoru uložen v zásobníku plynu.
Před použitím bioplynu musí být ve větších zařízeních odstraněna síra biologickou, adsorpční
(aktivní uhlí nebo ferochlorid) nebo chemickou technikou (uhašením), aby byl chráněn plynový
motor. Dvojitý membránový krycí systém se používá ke shromažďování určitéhomnožství bioplynu
z vyhřívané kejdy pro ukládání digestátu během chladící fáze kontinuálního fermentoru [517].

Vzhledemk obecnému hospodaření s hnojem, které vyžaduje anaerobní fermentor, se odhaduje,
že celkové emise z hospodářství ve Finsku se sníží o 40 % u amoniaku, zatímco zápach a metan se
sníží o 80 % [229]. Emise N2O spojené s anaerobní digescí jsou ve srovnání s celkovými ročními
emisemi N2O z hospodářství zanedbatelné.

Protože v uzavřeném anaerobním fermentoru se rozkládá pouze malá část celkové hmoty hnoje,
celkový obsah živin v hnoji se příliš neliší od surové kejdy. Údaje však ukazují snížení obsahu sušiny
digestované kejdy asi o 25 % v porovnání se surovou kejdou. Organické formy dusíku a fosforu se
přeměňují na ve vodě rozpustné a snadno dostupné NH4-N a fosfor. Digestovaný hnůj vykazuje
o 10–30 % vyšší podíl NH4-N.

Výpočty provedené pro kvantifikaci vyloučených emisí skleníkových plynů v důsledku nahra-
zení fosilních paliv bioplynem ukazují, že CO2-neutrální energie produkovaná procesem bioplynu
šetří 2 kg CO2 ekvivalentních emisí na m3 bioplynu. Modelové výpočty provedené v Dánsku
navíc ukazují snížení přirozeně vyvinutých skleníkových plynů (metanu a oxidu dusného) při-
bližně o 1,2 kg ekvivalentu CO2 na m3 bioplynu. Celkem se odhaduje potenciální snížení emisí
skleníkových plynů na m3 bioplynu 3,2 kg ekvivalentu CO2 [499].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika nemusí být obecně použitelná z dů-
vodu vysokých nákladů na implementaci. Pro její použití v hospodářství neexistují žádná technická
omezení. Efektivita nákladů se pravděpodobně bude zvyšovat se zvyšujícím se objemem fermen-
tovaného hnoje. Minimální velikost hospodářství podle literatury (viz referenční literatura níže) je
50 LU [506].

Produkční kapacita bioplynu v kejdě prasat je relativně nízká; proto často vyžaduje přidání
vhodného pomocnéhomateriálu pro zvýšení účinnosti.Možnými zdroji takových látek jsou rostliny,
odpadní biomasa, splaškové kaly a zbytky potravin [373]. Z tohoto důvodu se ve Francii, Dánsku
a Španělsku výroba bioplynu nepovažuje za technicky a ekonomicky životaschopnou pouze s kejdou
jako materiálem [259]. Ve Španělsku byl vypracován plán biologické digesce kejdy s cílem snížit
skleníkové plyny v živočišné výrobě.

Ekonomika Ekonomika anaerobních digesčních systémů je velmi specifická na potřeby daného
místa a závisí na faktorech, jako jsou náklady na půdu a práci, předpisy o vypouštění odpadních vod
a ceny energií z jiných zdrojů. V případě, že vládní stimuly zahrnují výhodnou cenu za vyrobenou
elektřinu a v případě environmentálních tlaků, které nutí zemědělce a související průmyslová
odvětví, aby zvážili alternativní způsoby nakládání s hnojem a organickým odpadem, může být
technika spojená s výrobou bioplynu ekonomicky životaschopná.

Uvedený příklad hospodářství s 263 ap pro prasnice a 784 ap pro odstávčata naznačuje investici
3 536 EUR/ap a provozní náklady 40 EUR/ap/rok. Roční náklady jsou 656 EUR/ks. Elektřina
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vyrobená v hospodářství činí 453 000 kWh a vyrobené teplo 700 000 kWh (ekvivalent 77 000 litrů
topného oleje), což umožňuje, aby bylo hospodářství soběstačné v oblasti tepla a elektřiny [229].

Příklad zařízení na výrobu bioplynu pro malé hospodářství, kde se jako materiál pro výrobu
bioplynu používá pouze prasečí kejda, je uveden z Dánska. Hospodářství má kapacitu ekvivalentní
2 950 ap pro výkrm prasat (>30 kg) a 500 ap pro prasnice. Provozní údaje a náklady spojené
s výrobou bioplynu jsou uvedeny v tabulce 4.189.

Tabulka 4.189: Údaje o provozu a nákladech na zařízení na výrobu bioplynu uplatňované v hospodářství
malého rozsahu, které pracuje pouze s prasečí kejdou

Parametr Hodnota

Vyprodukovaná kejda (t/rok) 9 650
Prodané produkty 100 % elektrické energie

50 % přebytečné teplo
Ceny produktů (EUR/kWh) Elektrická energie: 0,103

Teplo: 0,040
Vyprodukovaný metan (m3/rok) 118 985
Celkové náklady (EUR) (1) 624 000
Roční provozní náklady (EUR) 43 405
Roční kapitálové náklady (EUR) (2) 60 118
Celkové roční náklady (EUR) 103 523
Roční příjem (EUR) 55 040
Roční (záporný) zisk po zdanění (EUR) -48 483
(1) Nebyly obdrženy žádné finanční pobídky.
(2) Úroková sazba 7,0 %, míra inflace 1,5 %, zdanění 30 % a amortizace po dobu 15 let.
Zdroj: [533]

Motivace pro implementaci Vysoké investiční a provozní náklady jsou hlavním odrazujícím
prvkem při provádění této techniky, proto by byla nutná dostupnost dotací a vysokých výkup-
ních cen za obnovitelné energie, aby bylo motivováno zavádění anaerobních digesčních zařízení
v hospodářství [648]. Z tohoto důvodu je v některých členských státech používání bioplynu ve spo-
jení se zakrýváním skladů prasečí kejdy stimulováno finančními pobídkami (např. Itálie, Francie,
Německo a Španělsko).

Hospodářství mohou dosáhnout soběstačnosti ve spotřebě elektřiny [229]. Teplo vyrobené
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny lze také využít k vytápění obytných čtvrtí a komerčního
vytápění.

Cíle environmentální politiky v oblasti obnovitelné energie spolu s nejistotou ohledně cen ropy
mohou podpořit používání této techniky. Společné zpracování s živočišnými odpady z potravinář-
ského a masného průmyslu se může zvýšit z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci způsobeným
nařízeními o vedlejších produktech živočišného původu [203].

Příklad provozů Běžná jsou zařízení pro společnou digesci kejdy, kde se jako vstup používá
kejda a/nebo energetické plodiny a organický biologický odpad. V roce 2011 bylo v Nizozemsku
180 zařízení pro anaerobní digesci a 23 v belgických zemědělských oblastech (Vlámsko). Ve Velké
Británii je umístěno kolem 30 fermentorů v hospodářském měřítku a 3 v Belgii (Vlámsko). Uvádí
se, že zařízení na výrobu bioplynu v Rakousku jsou v provozu od roku 1995. V roce 2003 bylo
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v Itálii nainstalováno přibližně 50 levných fermentorů, které využívaly plyn, který vzniká při
skladování kejdy pod zakrytím při nízkých teplotách.

V oblasti Baltského moře je v následující tabulce uveden počet stávajících bioplynových stanic
pro digesci kejdy a množství digestované kejdy (odhad pro rok 2012).

Tabulka 4.190:Počet stávajících bioplynových stanic pro digesci kejdy amnožství digestované kejdy v zemích
Pobaltského regionu (odhad pro rok 2012)

Země Počet
bioplynových

stanic
upravujících

kejdu

Digesce kejdy
v malém měřítku
(objem fermentoru

< 1 000 m3)

Digesce kejdy
ve velkém

měřítku (objem
fermentoru
> 1 000 m3)

Množství
digestované
kejdy (t/rok)

Finsko 17 13 4 180 000
Švédsko 40 25 15 350 000
Dánsko 80 60 20 2 500 000
Německo 7 320 NI NI NI
Polsko 16 0 16 269 000
Lotyšsko 30 0 30 725 000
Estonsko 2 0 2 140 000
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [658]

Příklad zařízení je hlášen zRakouska (Hirnsdorf), kde je zemědělská bioplynová stanice zásobována
prasečí kejdou a dalšími materiály (hnůj nebo odpady od nosnic). Bioplynový reaktor má objem
750 m3 a zpracovává každý rok přibližně 4 500 m3 materiálu v dvouměsíčních dávkách (doba
zpracování je průměrně 50–60 dní). Vyrobený plyn se odsiřuje a přivádí do kogenerační jednotky
složené ze dvou motorů s maximálním elektrickým výkonem 2× 57 kW. Přebytečný plyn je uložen
v zásobníku suchého plynu. Vyrobená elektřina pokrývá vlastní spotřebu hospodářství a přebytečná
energie je přiváděna do veřejné sítě (mezi 2 000 kWh a 6 000 kWh za měsíc). Avšak při špičkové
potřebě energie v hospodářství je potřeba zakoupit externí energii. Odpadní teplo z procesu se
regeneruje a používá se v zimě k vytápění třídírny a ustájení prasat, jakož i k úplnému udržování
samotného plynového fermentoru. Od března do září se teplo také používá k vytápění zařízení pro
sušení kukuřice v systému s kontinuálním sušením.

Referenční literatura [39, 203, 206, 229, 259, 355, 373, 499, 500, 506, 517, 527, 533, 594, 595,
624, 648, 658]

4.12.6 Anaerobní systém lagun

Popis Tento typ systému skladování tekutého hnoje je navržen a provozován tak, aby kombinoval
skladování hnoje a pomalé anaerobní zpracování při teplotě okolí. Kejda se uchovává v lagunách
o hloubce nejméně 2m, kde mikroorganismy rozkládají organickou hmotu v nepřítomnosti volného
kyslíku. Laguna může být zakryta pro udržení tepla a shromažďování bioplynu.

Kejda je umístěna do usazovací nádrže (nebo laguny), odkud přetéká nebo je čerpána do anae-
robního lagunového systému (často ve třech až pěti zemních strukturách). Pevná část (sedimentace
kalu) se používá při zapravení do půdy, zatímco kapalná frakce se po anaerobním ošetření používá
k zavlažování a hnojení polí nebo může být recyklována jako proplachovací voda. Po anaerobním
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zpracování může následovat závěrečná aerobní fáze před použitím nebo vypuštěním kapalné frakce,
pokud to vlastnosti a právní podmínky umožňují [364].

Tato technika může zahrnovat mechanické oddělení kejdy před naplněním laguny, s následným
odděleným zpracováním pevných a kapalných frakcí; kapalina je dále poslána do laguny. Mecha-
nické oddělení kejdy může zabránit snížení kapacity lagun způsobené sedimentací kalů a může
snížit organickou hmotu v kapalné části.

Anaerobní laguny jsou navrženy pro různé doby skladování (až 1 rok nebo déle), v závislosti
na klimatu, obsahu těkavých látek v kejdě a dalších provozních faktorech.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Účelem zpracování je zlepšit vlastnosti jak pevných,
tak kapalných frakcí hnoje tak, aby mohly být použity jako hnojivo. Zejména je snížena organická
zátěž (BOD, COD). Hnůj je stabilizovaný a je snížen jeho zápach. Vytváří se homogennější hnůj,
který se snáze spravuje a čerpá.

Informace o anaerobních lagunách se také týkají možnosti vypouštění nebo použití v situacích,
kdy by to jinak mělo nežádoucí dopad na životní prostředí. Je otázkou, zda v těchto případech
anaerobní laguny řeší nebo přidávají problémy pro aplikaci hnoje.

Mezisložkové vlivy Obecně se očekává, že emise CH4 z anaerobního systému budou významné.
Z lagun se může uvolňovat zápach, stejně jako emise NH3 a N2O [506]. Po oddělení kapalné frakce
zůstává pevná frakce, která následně musí být zpracována (např. kompostováním).

Pro oddělení pevné frakce a pro čerpání kapaliny mezi nádržemi je zapotřebí energie. Přirozené
výškové rozdíly v krajině se používají k tomu, aby tekutina proudila gravitací z jedné laguny
do druhé. Na konci separace zůstává kapalná frakce, která musí být zlikvidována.

Velké plochy lagun, zejména v teplejším podnebí, jsou vystaveny vysokým rychlostem odpařo-
vání a následnému zvýšení obsahu soli v kejdě. Tento efekt je třeba brát v úvahu v době zapravení
do půdy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Systém lagun je považován za relativně
snadno řiditelný. Zařízení obecně odděluje pevnou frakci mechanicky. Tekutý hnůj, který zůstává,
může zůstat v různých lagunách až jeden rok. Poslední aerobní krok je nepovinný, a proto ne
všechny hospodářství mají provzdušňovací zařízení.

V chladném počasí (pod 22 °C) jsou emise CH4 lineárně závislé na teplotě kejdy. Při vyšších
teplotách závisí rozpětí emisí CH4 na složení kejdy, rychlosti větru a teplotě vzduchu [496].
Směrnice IPCC (2006) navrhují emisní faktor metanu pro nekryté anaerobní laguny od 66 %
do 80 % metanového potenciállu těkavých pevných látek, pro teploty v rozmezí 10–28 °C; tato
technika je metodou správy hnoje s nejvyššími emisemi metanu [659].

Výsledky z Portugalska pro zpracování kejdy v anaerobních lagunách, které je posledním kro-
kem v kombinaci ošetření, jsou uvedeny v tabulce 4.191. Související úrovně emisí pro nejdůležitější
parametry naznačují, že odpadní vody z anaerobních lagun by mohly být použity pro zapravení
do půdy, ale nebylo by je možné vypouštět do vodních toků, protože kapalina by nesplňovala mezní
hodnoty emisí stanovené pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod, zejména pro BOD5

(40 mg/l O2) a celkový obsah nerozpuštěných látek (60 mg/l) [364].
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Tabulka 4.191: Charakteristika odpadních vod z kejdy zpracované v anaerobních lagunách

Zpracování BOD5

(mg/l O2)
Celkové rozpuštěné
pevné látky (mg/l)

Celkový
N (mg/l)

Celkový
P (mg/l)

Mechanická separace,
plus 4-5 anaerobních lagun 191–500 147–200 526–1 100 21–27

Poznámka: Údaje se vztahují na roční průměry analýz provedených ve třech různých hospodářstvích.
Zdroj: [364]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Anaerobní laguny se používají v hospodářství s do-
statkem půdy, aby bylomožné použít řadu lagun pro několik různých kroků zpracování. Laguny jsou
zvláště vhodné pro velké kapacity. Nicméně požadavky na teplotu anaerobního procesu způsobují,
že technika je méně vhodná pro oblasti, kde bývají studené zimy.

Ekonomika Náklady se liší v závislosti na geofyzikálních vlastnostech půdy, velikosti hospodář-
ství a na zamýšleném účelu využití zpracované kejdy.

Motivace pro implementaci Lagunové systémy nabízejí snížení zápachu, dlouhodobý rezervoár
pro tekutý hnůj a vysokou flexibilitu pro načasování aplikace kejdy do půdy. Tato technika poskytuje
kombinovanou stabilizaci, separaci a skladování kejdy.

V některých členských státech, například v Portugalsku a Řecku, přispěla k uplatňování anae-
robních lagun legislativa týkající se čištění odpadních vod nebo vypouštění do povrchových vod.
V Portugalsku byla vynucena legislativa s cílem omezit vypouštění do vodních toků a stanovit
přísnější hodnoty, kterých lze jen zřídka dosáhnout pomocí anaerobních lagun.

Příklad provozů V Portugalsku se obvykle používá zpracování prasečí kejdy v anaerobních
lagunách, které předchází mechanické separaci pevných látek. Tato technika se používá také v hos-
podářstvích v Řecku a Itálii.

Referenční literatura [364, 410, 496, 506, 659]

4.12.7 Odpařování a tepelné sušení hnoje

Popis Účelem tohoto zpracování je získat suchý, snadno manipulovatelný produkt z tuhého hnoje
nebo kejdy, který si uchová většinu živin (dusík, fosfor) a organické hmoty původního materiálu.
V závislosti na požadovaném obsahu vlhkosti v konečném produktu je vyžadován předběžný krok
odpařování, kdy je z kejdy odstraněna voda. Zdrojem tepla používaného pro odpařování může
být regenerované odpadní teplo z kogenerační jednotky bioplynové stanice nebo z jiných procesů.
Existují dvě varianty techniky odpařování:

• Vakuové odpařování: K odpařování vody a dalších těkavých látek, které následně kondenzují
a vzniká tak destilát/koncentrát, dochází při teplotách nižších než 100 °C (obvykle 50–60 °C)
vlivem tlaku sytých par. Odpařené složky jsou obvykle tvořeny dvěma nebo více kroky.
Pokud je uvnitř výparníku udržováno pH pod 5,5, tak je zajištěna regenerace amonného
iontu v koncentrátu.

• Odpařování při atmosférickém tlaku: Odpařování probíhá za atmosférického tlaku a při mírné
teplotě z kapalné frakce aerobně ošetřené kejdy. V tomto případě je hnůj nejprve rozemletý
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a promíchaný. Hnůj se zahřeje na 100 °C za použití tepelného výměníku a udržuje se na této
teplotě po dobu asi 4 hodin, zatímco dojde k odplynění. Jakákoli pěna, která se vytvořila, je
odstraněna.

Po odpaření se hnůj suší v sušárně a lisuje (1,4 baru). Vodní pára, která vznikla v průběhu
zpracování, je stlačena a dochází tak ke zvýšení teploty na 110 °C. Takto horká pára se následně
využívá ve výměníku tepla a využívá se pro sušení hnoje. Z páry se nakonec stane destilát.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tato technika umožňuje získat vysušený produkt s vyšší
koncentrací živin, což usnadňuje jeho správu, s relativně nízkou spotřebou energie a sníženými
emisemi do vzduchu a vody. Organická hmota je dezinfikována (v závislosti na čase a teplotě
procesu).

Mezisložkové vlivy Pro sušení hnoje je nutná spotřeba energie.U zařízení v průmyslovémměřítku
je hlášený odhad požadavků na teplo 15–18 kW/m3 pro okyselenou digestovanou kejdu vstupující
do výparníku s obsahem sušiny 25–30 % [594]. Mechanická komprese par (sušička) má spotřebu
energie asi 30 kWh na tunu odpařené vody.

V případě odpařování při atmosférickém tlaku dochází k emisím amoniaku, VOC a nekonden-
zovatelných pachových sloučenin, zatímco při vakuovém odpařování nedochází k emisím do vzdu-
chu, protože odpařená frakce se regeneruje jako kondenzát. Emise budou omezeny v případě, že
atmosférickému odpařování předchází aerobní zpracování (aerobní digesce a úplná nebo částečná
nitrifikace-denitrifikace, s odstraňováním uhlíku a dusíku) [256, 594].

Potenciální plynné emise ze sušení musí být zachyceny (např. kyselinovými pračkami), zejména
aby se zabránilo emisím amoniaku (NH3) nebo organických těkavých látek (VOC). Pokud vstupní
kejda pochází z anaerobního procesu digesce snižuje se těkavost organické hmoty a teplo z kogene-
račního zařízení využívajícího bioplyn produkovaný anaerobní digescí může pokrýt část (10–20%)
spotřeby tepelné energie. Emise amoniaku ze sušičky lze také regulovat pomocí vstupní kejdy
z předchozího nitrifikačního-denitrifikačního nebo acidifikačního procesu.

V sušeném produktu je přítomna měď, zinek a jiné kovy (v závislosti na jejich koncentraci
v surovém hnoji), což by mohlo omezit aplikaci suchého hnoje na pole. Produkt sušení kvůli
odpařování NH3 nebude mít rovnováhu mezi uhlíkem a dusíkem pro následné použití [624].
Objem kejdy/hnoje je snížen (snížení nákladů na dopravu).

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Produkty této techniky jsou práškový hnůj
s 85% obsahem sušiny a odpadní voda, což je zbytkový kondenzát. Tento kondenzát má nízký
obsah dusíku a fosforu a má COD menší než 120 mg/l. Účinnost odstranění vody se uvádí vyšší
než 85 %, kromě toho může být v sušeném produktu konzervováno 95 % dusíku (pokud byl dříve
produkt okyselen) a téměř veškerý fosfor a draslík ze vstupního hnoje.

Maximální obsah sušiny v koncentrátu, který lze dosáhnout technikou vakuového odpařování,
je kolem 25 % [256]. Uvádí se také, že prasečí kejda s 2,5–3,5 % sušiny může být koncentrována
až do 25–30 %. Pokud je pH udržováno pod 5,5, výtěžek dusíku zbývajícího v koncentrátu bude
vyšší než 98 %. Účinnost atmosférického odpařování je vysoká (až 90 % regenerace živin), ale
velice závisí na předchozím zpracování (odstraňování organických látek/odstraňování dusíku nebo
okyselení) [594].

Systém je ovlivněn heterogenitou hnoje, tvorbou pěny a korozí. Výběr konstrukčních materiálů
hraje důležitou roli, zejména pokud jde o odolnost proti vysoké teplotě a korozi.

Pokud jde o spotřebu energie, rostoucí počet kroků odpařování má za následek významné
snížení spotřeby energie. Jednostupňový odpařovač vyžaduje 1,1–1,25 tun páry na každou tunu
odpařené vody, zatímco pětistupňový vakuový odpařovač vyžaduje 0,25 tun páry na tunu odpařené
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vody [256]. Odhadované teplo potřebné pro velkokapacitní jednotku, pracující s vakuovým odpa-
řováním, s kapacitou zpracování 6–8 m3/h okyselené prasečí kejdy s obsahem sušiny 0,9–1,2 %, se
uvádí 250–280 kW/m3 [594].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika byla vyvinuta pro použití ve velkých
hospodářstvích. Maximální kapacita je 15–20 m3 za den. Aby byl tento druh zpracovatelských zaří-
zení ekonomicky rentabilní, jsou k tomu obvykle nezbytné dotace (např. na výrobu energie) [594].

Ekonomika Náklady pro provoz zařízení závisí na několika faktorech a obecné určení je ob-
tížné. Investiční náklady jsou (zčásti) určeny kapacitou odpařené vody, typem výparníku, použitou
konfigurací (např. počet stupňů), materiálem zařízení, dostupným teplem atd. Například investiční
a provozní náklady zařízení pro zpracování prasečí kejdy hlášené z Belgie (Vlámsko) jsou uvedeny
v tabulce 4.192 pro vakuové odpařovací zařízení s kapacitou 14 000 tun ročně [256].

Tabulka 4.192: Náklady na vakuové odpařovací zařízení pro prasečí kejdu s kapacitou 14 000 t/rok

Parametr Jednotka Náklady

Investiční náklady (EUR) 490 000
Roční investiční náklady (EUR/t) 6
Provozní náklady (včetně předúpravy) (EUR/t) 4,5
Celkové náklady (včetně skladování, budov a infrastruktury) (EUR/t) 17
Zdroj: [256]

V průmyslovém měřítku jsou vakuové odpařovací jednotky obvykle tvořeny dvěma nebo více
stupni. Spotřeba energie u jednostupňových odpařovačů je velmi vysoká a představuje většinu
nákladů na odpařovací systém. Každý přidaný stupeň odpařování snižuje spotřebu energie o 33 %
(i když se zvyšují investiční náklady).

Motivace pro implementaci Lokální omezení zásobování živinami může vynutit použití této
techniky, protože výsledný koncentrovaný produkt lze snadněji a levněji transportovat a aplikovat
na půdu. Další výhodou koncentrace pomocí vakuového odpařování je to, že nemá prakticky žádné
negativní účinky na přímé emise, včetně pachů, protože odpařená voda se regeneruje ve formě
kondenzátu, který je možné znovu využít [203, 594].

Vysušený produkt lze považovat za sterilizovaný (v závislosti na čase a teplotě procesu) a v zá-
vislosti na jeho kvalitě může představovat zdroj příjmu jako organické hnojivo.

Příklad provozů Tato technika se používá v Belgii (Vlámsko) v několika systémech zpracování
hnoje. Uvádí se, že tři provozy s atmosférickým odpařováním fungují ve Španělsku. Vakuové
odpařování se používá nejméně ve třech provozech ve Španělsku a jednom provozu ve Francii [594].

Referenční literatura [203, 256, 409, 594, 624]

4.12.8 Vnější tunel na sušení trusu

Popis Trus se shromažďuje z hal pro nosnice a dopravuje se pomocí děrovaných pásů do větraného
sušícího tunelu. Tunel je větrán teplým vzduchem odváděným z hal pro nosnice. Trus je vysušen
asi za dva až tři dny a průměrný obsah sušiny trusu poté dosahuje 60–80 %. Tunel je obvykle
vybudován na stěně haly s nosnicemi.
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V provedení znázorněném na obrázku 4.89 [44] je vstupní trus transportován do horní části
překrývajících se pásových dopravníků, kde je nesen po každém pásu z jednoho konce na druhý
a poté klesá na spodní pás, který se pohybuje v opačném směru. Trusmusí být rozprostřen v relativně
tenkých vrstvách (5–15 cm) na perforovaných pásech, kdy otvory nebo perforace zvyšují proudění
vzduchu přes trus. Po usušení je trus dopraven do samostatného krytého skladovacího zařízení
nebo do kontejneru.

Obrázek 4.89: Princip vnějšího tunelu na sušení trusu s perforovanými trusnými pásy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vysoký obsah sušiny, který je dosažitelný touto tech-
nikou, snižuje emise amoniaku a zápachu z následného skladování a aplikace trusu do půdy
ve srovnání se systémy s nižším obsahem sušiny v hnoji.

Mezisložkové vlivy K provozu tohoto systému je zapotřebí pouze omezená dodatečná energie
(elektřina), protože ventilátory pro sušící tunel jsou stejné, jako ventilátory používané pro ventilaci
haly s nosnicemi; současně však musí být provozováno více pásů, takže k provozu dalších pásů
je nutná další energie. Ventilační systém potřebuje o 20–30 % více energie, aby překonal odpor
v další místnosti, ve které je sušící systém umístěn [150].

Pokud proces není dostatečně rychlý nebo úplný, aby došlo k vysušení trusu (např. 80 %
za 72 hodin), může dojít k opačnému efektu, a to k tvorbě NH3, který je následně uvolňován
do ovzduší foukáním sušícího vzduchu. Není-li možný pravidelný odvoz kontejnerů, bude pro
sušený hnůj nezbytný zvláštní sklad.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Itálie uvádí, že obsah sušiny v trusu
vyloučeného slepicí se liší v závislosti na ročním období od 26 % do 47 %; může být sušen
v tunelu na obsah sušiny v rozmezí od 55–60 % v zimě a do více než 85 % v létě. Pokud je trus
sušen na 60 % sušiny co nejrychleji, před hydrolýzou kyseliny močové, pak další sušení nepovede
k emisím NH3 [508]. Ve Francii je sušení trusu někdy spojeno se systémem peletizace trusu [368].

Emise během skladování a aplikace suchého trusu jsou výrazně sníženy. Měření v průběhu
skladování ukazují, že ztráty amoniaku činily 4 % z celkového dusíku v hromadě a že při aplikaci
do půdy činily 1,1 % z celkového aplikovaného dusíku a 10,4 % celkového amoniakálního dusíku
(TAN). Snížení emisí amoniaku z aplikace suchého slepičího trusu oproti mokrému trusu bylo
o více než 90 %, v případě celkového dusíku a 65 % v případě NH4-N [141]. Podobné výsledky
ukazují i jiné studie, kde úbytek celkového N po zapravení do půdy činil v létě 1,1 % a na podzim
0,5 % u sušeného trusu ve srovnání s 15,2 % a 7,7 % z celkového N u neošetřeného trusu [150].

Během celého roku jsou průměrné emise amoniaku a některých skleníkových plynů z hal pro
nosnice a ze sušícího tunelu uvedeny v tabulce 4.193.
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Tabulka 4.193: Průměrné emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z hal pro nosnice a sušícího tunelu

Emise
Haly pro nosnice Sušící tunel

Roční průměr Min–Max Roční průměr Min–Max
(kg/ap/rok)

NH3 0,152 0,044–0,290 0,167 0,126–0,210
N2O 0,002 0,000–0,017 0,001 0,000–0,003
CH4 0,094 0,000–0,354 0,010 0,003–0,028
Zdroj: [141]

Během provozu sušícího tunelu jsou emise amoniaku v první fázi zpracování vyšší, ale během
druhého a třetího dne ustavičně klesají.

S ohledem na sezónní trendy celkových emisí z hal pro nosnice a sušícího tunelu se udává,
že emise z hal pro nosnice jsou vyšší v létě, zatímco emise ze sušícího tunelu jsou vyšší v zimě.
Tato skutečnost je způsobena obrovským snížením emisí NH4, když obsah sušiny v trusu přesáhne
60 %, čehož je dosaženo brzy v první části tunelu v létě, zatímco v zimě je trus nosnic vlhčí
a většina sušení probíhá v tunelu, který vykazuje vyšší emise než ze samotných hal.

Měření koncentrace zápachu ve vzduchu odebíraném jak z hal pro nosnice, tak z ventilátorů
sušícího tunelu, vykazovalo nízké hodnoty, v průměru se rovnala 63 oue/m3 (23 144 oue/m3)
v případě haly pro nosnice a 86 oue/m3 v případě tunelu (26 195 oue/m3) [141].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tento systém je použitelný pouze pro trus z chovu
nosnic. Je použitelný na stávající chovy s trusnými pásy, protože minimálně narušuje stávající
konstrukci. Vyžaduje pouze médium pro přívod teplého vzduchu pro sušící tunel.

Ekonomika Údaje o nákladech se vztahují k jeho využití v Itálii. Ačkoli investiční náklady nebyly
hlášeny, dodatečné investiční náklady do tunelu mohou být vyrovnány skutečností, že náklady
na externí skladování hnoje jsou nižší. Dodatečné náklady na energii jsou omezené, což se rovná
pouze 0,03 EUR/ks/rok. Celkové dodatečné provozní náklady (včetně kapitálových a provozních
nákladů) činí 0,06 EUR/ap/rok. To znamená, že při 70% snížení NH3 jsou náklady 0,37 EUR na kg
sníženého NH3 [43].

Motivace pro implementaci V případě velmi suchého trusu se v průběhu skladování vyskytne
pouze velmi nízká úroveň emisí amoniaku a zápachu. Tato technika by mohla nabídnout výhodu
tam, kde je zápach místním sociálním omezením.

Příklad provozů Bylo nahlášeno, že tento systém získal zájem italských chovatelů drůbeže.
Různé druhy této techniky byly vyvinuty ve Francii.

Referenční literatura [43, 44, 141, 150, 259, 368, 508]

4.12.9 Zvýšení kyselosti kejdy

Popis Zvýšení kyselosti kejdy je technika snižování emisí amoniaku z prasečích farem přidáním
kyseliny sírové do kejdy. Rovnováha mezi NH4-N a NH3 v roztocích závisí na pH (kyselost). Nízké
pH podporuje zadržování NH4-N (ve formě síranu amonného) na úkor odpařování amoniaku
(NH3-N).
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Kejda je přečerpávána z ustájení prasat do procesní nádrže, kde je přidána vhodná dávka
kyseliny sírové, aby došlo ke snížení pH na 5,5. Množství kyseliny sírové je řízeno senzorem
pH. V procesní nádrži je kejda také provzdušňována a homogenizována vstřikováním stlačeného
vzduchu, aby se zabránilo přeměně síranových iontů na škodlivé sirovodíky a aby se zlepšila
tekutost kejdy rozkladem sušiny. Část ošetřené kejdy může být použita k propláchnutí záchytných
jímek pod podlahou chovné haly tak, aby byla v jímkách vrstva kejdy 10–15 cm, čímž se zajistí
udržení pH na přibližně 5,5. Tímto způsobem je zamezeno uvolnění amoniaku z další kejdy, která
padá do jímek.

Zbytek ošetřené kejdy je čerpán z procesní nádrže do skladovací nádrže, odkud může být
přepravována a později aplikována na poli jako hnojivo. Všechny procesní kroky jsou automaticky
kontrolovány a monitorovány [594].

Schematické znázornění systému zvyšování kyselosti kejdy je znázorněno na obrázku
4.90 [228].

Obrázek 4.90: Schématické znázornění systému zvyšování kyselosti kejdy

Jedna varianta této techniky je založena na zvýšení kyselosti kejdy přímo ve skladovací nádrži
přidáním kyseliny sírové v průběhu míchání těsně před tím, než se převeze na pole a aplikuje
do půdy (viz obrázek 4.91 [599]).
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Poznámka: Na obrázku vlevo agregát míchá kejdu čerpáním, zatímco je do potrubí přidávána kyselina
sírová. Na obrázku vpravo je kejda promíchávána vrtulí, zatímco je do potrubí přidávána kyselina sírová.

Obrázek 4.91: Systémy pro zvýšení kyselosti kejdy přímo v nádrži

Zvýšení kyselosti může být také aplikováno nepřetržitě během aplikace kejdy do půdy. Kyselina
sírová je přepravována a skladována ve vhodné (úředně schválené) nádrži instalované na přední části
traktoru, který táhne cisternu s kejdou/aplikátorem hnojiva (viz obrázek 4.92 [598]). Kyselina je
čerpána potrubím do výstupu z aplikátoru, kde se kejda smíchá s kyselinou ve statickém míchacím
systému před tím, než je přečerpána do zařízení pro aplikaci do půdy, např. vlečných hadic. Systém
nepřetržitě řídí rychlost přidávání kyseliny do kejdy pomocí online měření pH okyselené kejdy.
Množství aplikované kejdy je nepřetržitě měřeno.

Obrázek 4.92: Zařízení pro zvýšení kyselosti kejdy v průběhu aplikace do půdy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zvýšení kyselosti kejdy silně omezuje vypařování
amoniaku tvorbou síranu amonného ze všech produkčních fází chovu prasat, kde lze použít zvýšení
kyselosti kejdy: ustájení, skladování a aplikace do půdy. V důsledku omezení úniku amoniaku si
okyselená kejda udrží více dusíku, čímž se ošetřená kejda stane bohatou na živiny a po aplikaci
do půdy nakonec vede k měřitelně vyšším výtěžkům plodin. Snížení emisí amoniaku významně
zlepšuje kvalitu ovzduší v ustájení zvířat, což zajišťuje welfare zvířat a lepší pracovní prostředí.

Teoreticky by emise metanu z ustájení a venkovního skladování mohly být podstatně sníženy
v důsledku omezení methanogenních bakterií při nízkém pH. Podobně by mohly být sníženy
potenciální emise oxidu dusného ze skladování, v případě že zvýšení kyselosti zabraňuje tvorbě
povrchové krusty v důsledku snížené mikrobiální aktivity v kejdě.

Mezisložkové vlivy Manipulace se silnými kyselinami v hospodářství je nebezpečná [508]. Z bez-
pečnostních důvodů je nezbytný plně automatizovaný systém bez kontaktu osob s kyselinou sírovou
a automatizované řízení kejdy (včetně vypouštění) [228]. Může také dojít ke korozi systému [571].
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Zvýšení kyselosti kejdy vede spíše ke kvalitativním změnám emisí zápachu než ke zvýšení
celkového zápachu. Maxima zápachu mohou vznikat v důsledku každodenního provzdušňo-
vání/míchání a čerpání kejdy. V případě že je ve skladované kejdě sulfát přeměněn na H2S, je
zde potenciální riziko emisí plynného sirovodíku způsobující zápach [598]. Pokud se okyselená
kejda použije v bioplynových stanicích, existuje teoretické riziko bakteriální inhibice na základě
vysokého podílu okyselené kejdy.

Tato technika může vést k mírnému okyselení půdy, což zvyšuje potřebu vápnění půdy. Z prak-
tických zkušeností vyplývá, že se jedná o nevýznamný problém a pouze v 10 % situací je nutné
dodatečné vápnění. Teoreticky je nutné rozpustit 1,4 kg vápna, aby se neutralizoval každý kg
kyseliny sírové použité ke zvýšení kyselosti kejdy. V Dánsku většina zemědělců odebírá vzorky
půdy přibližně každý čtvrtý rok, aby odhadli potřebu hnojiv a vápnění. Pokud byla okyselená
kejda aplikována v tomto časovém období, bude zapotřebí přidat větší množství vápna než obvykle
k neutralizaci pH půdy, ale frekvence aplikace se nezmění. K okyselení a aplikaci okyselené kejdy
do půdy nemusí nutně dojít současně [598].

V případě zvyšování kyselosti uvnitř nádrže na skladování kejdy je z důvodu zpěnění kejdy
vyžadován volný prostor 0,8–1 m; skladovací kapacita nádrže proto nemůže být plně využita.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Neošetřená kejda má obvykle pH 6,5 až 8.
Zvýšení kyselosti by mělo snížit pH na hodnotu ne vyšší než 6,0, aby se zajistil snižující účinek
na odpařování amoniaku. V komerčních aplikacích je pH často sníženo na hodnotu 5,5, s ohledem
na nestabilitu okyselené kejdy a její proměnnou schopnost odolávat změnám pH. Konečné pH
závisí na době od zvýšení kyselosti po rozložení půdy. Kejda, u které je zvýšena kyselost na pH pod
6,0, by proto měla být do 24 hodin aplikována jako hnojivo; hodnota pH by měla být udržována
pod 5,5 v případech, kdy se kejda neaplikuje na polích v průběhu 21 až 90 dnů. Pokud je aplikace
okyselené kejdy zpožděna o více než 90 dnů mělo by být pH ověřeno, aby bylo zajištěno, že je stále
menší než 6,0 jinak je nutné přidat více kyseliny.

Na tunu kejdy je obecně potřeba přibližně 2,5–3 litry kyseliny sírové, což odpovídá přibližně
4,6–5,5 kg kyseliny [599]. Jiné zdroje uvádějí spotřebu kyseliny sírové v rozmezí 5 až 7 kg na každou
tunu surové kejdy, aby došlo ke snížení pH na 5,5 až 6 [594].

Zařízení jsou vybavena procesní nádrží, automatickými ventily a pokud je to nutné systémem
potrubí. Tato technologie obvykle vyžaduje, aby k ošetření kejdy došlo pouze jednou. Celý proces
je plně automatizovaný, což umožňuje zemědělci nepřetržitě sledovat všechny provozní a envi-
ronmentální aspekty systému řízení kejdy (nepřetržité měření pH, množství ošetřené a skladované
kejdy a stav přidávání kyseliny sírové).

Srovnávací údaje z hodnocení celého zemědělského podniku provedeného v Dánsku, které se
týkají použití zvyšování kyselosti kejdy, uvádějí, že emise plynného dusíku produkované na předvý-
krmová/výkrmová prasata (30–100 kg živé hmotnosti) bez zvýšení kyselosti kejdy jsou 0,50 kg N
z ustájení, 0,24 kg N ze skladování a 0,25 kg N z aplikace kejdy do půdy. Při použití okyselené
kejdy jsou emise 0,15 kg N, 0,03 kg N, respektive 0,10 kg N, pro ustájení, skladování a aplikaci
do půdy. Bilance dusíku v hodnocení celé farmy je uvedena na obrázku 4.93 [600], kde jsou údaje
o okyselené kejdě porovnány s údaji o neošetřené kejdě.
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Obrázek 4.93: Posouzení efektu zvýšení kyselosti kejdy na dusík, který je k dispozici pro příjem rostlin

Z hodnocení celého zemědělského podniku provedeného v Dánsku na základě laboratorních testů
simulujících skladování kejdy je uvedeno, že redukce metanu je z 3,29 kg na 2,2 kg na tunu kejdy
skladované v chovech a 1,94 kg na 0,78 kg na tunu kejdy ve skladech. Snížení obsahu N2O je
uvedeno z 0,013 kg na 0,002 2 kg na tunu kejdy z ustájení a 0,033 kg na 0,021 kg na tunu kejdy ze
skladů [228].

Celkové snížení emisí amoniaku o 65–70 % pro ustájení a skladování kejdy uvádí také jiný
zdroj [594]. Odhaduje se, že dochází k 60% snížení emisí amoniaku pokud ke zvyšování kyselosti
kejdy dochází v průběhu aplikace do půdy [508]. Souhrnně lze říci, že emise jsou sníženy o 75 %
v ustájení s plně roštovými podlahami a o přibližně 80% v ustájení s částečně roštovými podlahami.
Další snížení o 50 % je vyvoláno v krytých úložištích, 90 % v nekrytých úložištích a 67 % při
aplikaci kejdy do půdy pomocí vlečných hadic.

Zvýšená energie spojená s použitím kejdy se odhaduje na 1,8–3,0 kWh/m3 kejdy [594]. Byly
popsány příklady zvýšených problémů se zápachem, které se vyskytují poblíž procesní nádrže
okyselující jednotky. Odstranění problému je proveditelné instalací uhlíkového filtru do procesní
nádrže.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení. Přibližně 80 % stávajících dánských chovů lze technikou dodatečně vybavit
bez větších renovací.

Alternativa zvýšení kyselosti kejdy v průběhu aplikace na pole nebyla testována u zavlažovacích
systémů a rozmetadel. U injektorových aplikátorů se očekává, že účinek snížení emisí bude omezen.

Ekonomika Investice potřebná pro instalaci jedné okyselovací jednotky pro chov prasat (která
dokáže zpracovat až šest sekcí, každá se 400 m3 kejdy) je přibližně 200 000 EUR. Roční investiční
náklady se pohybují kolem 13 300 EUR na základě 15ti ročního odpisového období. Roční provozní
náklady se skládají z nákladů na údržbu (2 000 EUR), zvýšené spotřeby elektřiny (přibližně 3 kWh
na tunu ošetřené kejdy) a nákladů na kyselinu sírovou. Odhady dodavatelů o celkových ročních
nákladech se pohybují od 1 EUR do 2 EUR za tunu ošetřené kejdy.
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Uvádí se, že dodatečné náklady na tuto techniku se pohybují mezi 1,4 EUR/ap/rok
a 7 EUR/ap/rok. Zvláštní provozní náklady na techniku zvýšení kyselosti kejdy, které uvedlo
Dánsko ve vztahu k počtu vyprodukovaných prasat na výkrm, jsou uvedeny v tabulce 4.194.

Tabulka 4.194: Údaje o nákladech na zvýšení kyselosti kejdy ve vztahu k počtu prasat v Dánsku

Počet
vyprodukovaných
výkrmových prasat

(32–107 kg)

Celkové roční
dodatečné
náklady (1)

Celkové dodatečné náklady
na vyprodukované vepřové

(2)(3)

Celkové dodatečné
náklady na snížení
o kg N zahrnující
cenu uloženého N

(EUR/rok) (EUR/ks) (%) (EUR/snížení o kg N)

2 700 20 130 6,8 10 14,4
5 400 22 300 3,4 5 7,5
9 000 24 600 2,1 3 4,4
18 000 33 000 1,2 2 2,5
27 000 41 600 0,8 1 2,0
34 200 48 100 0,7 1 1,6

(1) Není zahrnuta cena N.
(2) Cena uloženého N je zahrnuta.
(3) Reference na výrobní náklady: 69 EUR na jedno vyprodukované prase
Zdroj: [594]

U zařízení zvyšování kyselosti kejdy, která zpracovává 10 000 m3 kejdy za rok, je rozpis odhado-
vaných provozních nákladů uveden v tabulce 4.195.

Tabulka 4.195: Provozní náklady zařízení pro zvýšení kyselosti kejdy s kapacitou ošetření
10 000m3/rok v Dánsku

Parametr (EUR/m3)

Spotřeba energií 0,17
Spotřeba kyseliny 0,72
Údržba a servis 0,29
Celkové náklady 1,18
Zdroj: [594]

Celkové dodatečné náklady ve výši přibližně 20 EUR/ha se vykazují v případě použití obou variant
zvýšení kyselosti kejdy: ve skladovacích nádržích a při aplikaci do půdy; tyto dodatečné náklady
zahrnují odpisy investice.

Motivace pro implementaci Snížení emisí amoniaku významně zlepšuje kvalitu ovzduší v ha-
lách chovu, což zajišťuje lepší welfare zvířat a lepší pracovní prostředí. Zemědělci v Dánsku jsou
povinni přijmout nízkoemisní opatření, aby získali environmentální povolení k rozšíření své vý-
robní kapacity. Vyšší obsah dusíku v kejdě přináší ekonomické výhody díky nižšímu používání
minerálních hnojiv. Použití zvýšení kyselosti kejdy v průběhu aplikace do půdy usnadňuje použití
okyselující techniky, protože nezávisí na změnách uvnitř ustájení prasat.
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Příklad provozů Zvýšení kyselosti kejdy je uváděno v provozech v Dánsku (kolem 125 hos-
podářství) a Španělsku (více než 20 hospodářství se středními a velkými aplikacemi) [508, 595].
Systémy pro zvýšení kyselosti kejdy ve skladovacích nádržích a při aplikaci do půdy jsou relativně
nové technologie.

Referenční literatura [228, 508, 571, 594, 598, 599, 600]

4.12.10 Spalování drůbeží podestýlky

Obecně mají spalovací zařízení v hospodářství pro drůbeží podestýlku kapacity pod prahovou
hodnotou tří tun za hodinu stanovenou směrnicí o průmyslových emisích (2010/75/EU), přílohou
I, aktivita 5.2: „Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu nebo v zařízeních
na spoluspalování odpadu“.

Popis Neošetřená hluboká podestýlka, pevná frakce z mechanické separace kejdy, tepelně sušený
nebo jiný tuhý hnůj s nízkým obsahem vlhkosti může být spálen a přeměněn na energii. Získaná
tepelná energie může být dále přeměněna na elektřinu.

Vzduch (kyslík) se přivádí v nadbytku, aby tepelně oxidoval (T > 900 °C) uhlík, vodík a síru
obsaženou v organické hmotě hnoje. V případě úplného spalování se všechny těkavé pevné látky
přemění na plyny a popel bude obsahovat pouze anorganický materiál. Pokud spalování není úplné
(nedostatečné množství kyslíku nebo nízký stupeň turbulence) lze v popílku najít těkavé pevné
látky a CO ve výstupních spalinách. Po zahájení procesu není nutné dodávat další palivo pro
spalování podestýlky s obsahem 55 % sušiny.

Parní generátor se používá k obnově tepelné energie. Vyrobená pára může být přeměněna
na elektřinu v parní turbíně. U hnoje s vysokým obsahem vlhkosti může být vhodné předchozí
sušení (a peletizace), aby se zvýšila energetická účinnost zařízení [594]

Lze použít různé typy pecí, jako jsou roštové spalovny, rotační pece nebo reaktory s fluidním lo-
žem. Podrobnější informace o technologiích spalování a systémech tepelného zpracování naleznete
v dokumentu BREF pro spalování odpadů [705].

Konvenční spalovací komory (roštové spalovny)
Podestýlka pro brojlery je automaticky přiváděna ze skladu do první spalovací komory při teplotě
400 °C, kde je zplyňována na pohyblivém roštu proudem vzduchu dodávaným ve spodní části
vrstvy podestýlky. Během procesu zplyňování je drůbeží stelivo přepravováno na roštu přes druhou
spalovací komoru, kde se směs rychle zahřívá (tj. do 3 sekund) na teplotu 1 000 °C až 1 200 °C
s kontrolovaným přísunem kyslíku. Horké spaliny opouštějící druhou komoru procházejí tepelným
výměníkem, ve kterém je ohřívána voda na teplotu asi 70 °C.

Spalování s fluidním ložem
Spalovací vzduch je vháněn zespodu přes „lože“ písku nebo jiného inertního materiálu při do-
statečně vysoké rychlosti, aby se inertní materiál (písek) vznášel. Písek je předehříván, aby došlo
ke zvýšení teploty a vstupní materiál se efektivně vznítil a hořel. Neustále se pohybující hmota
zajišťuje dobrý přenos tepla v loži, což pomáhá vyrovnat se s vysokým obsahem popela a pro-
měnlivým obsahem vlhkosti. Fluidní lože udrží pevná paliva na vznášejících se proudech vzduchu
v průběhu procesu spalování. Výsledkem je turbulentní míchání paliva, plynu a pevných částic
písku. Převalovací proces poskytuje účinnější chemické reakce a přenos tepla [500, 553].

Vysoká pec udržuje spaliny při teplotě nad 850 °C po dobu 2 sekund v souladu s nařízením
o vedlejších produktech živočišného původu (ES) č. 1069/2009. Teplota je pravidelně sledována.
Retenční čas se počítá na základě průtoků plynu a výšky komína.

Stelivo se přemisťuje z drůbežáren do biologicky bezpečného skladovacího prostoru, odkud
nedochází k dalšímu kontaktu s hospodářskou výrobou nebo pracovníky. Palivo se automaticky
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přesouvá do spalovací komory a celý proces je dálkově řízen. Ohřátá voda, která se vyrábí po
spalování, se používá pro vytápění výrobních hal.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Spalování drůbeží podestýlky jako paliva pro výrobu
tepla umožňuje nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji. Výhřevnost podestýlky pro drůbež
ve Velké Británii je uváděna v rozmezí mezi 10,8MJ/kg sušiny a 12MJ/kg sušiny [556, 564] a mezi
14 MJ/kg sušiny a 16 MJ/kg sušiny v Belgii (Vlámsko) [256].

Hlavním faktorem ovlivňujícím obnovu energie je obsah vody v hnoji. Na základě údajů ze
spaloven ve Velké Británii může spalování drůbežího hnoje produkovat asi 500 kWh elektrické
energie z každé tuny drůbežího hnoje s 60 % sušiny [256].

Přechod z vnitřního spalování LPG nebo propanu na vytápění biomasou snižuje produkci
vlhkosti a tím i vlhkost v drůbežárnách, čímž zabraňuje vytváření vlhké atmosféry a zrychlení
tvorbyNH3 z trusu. Snížená vlhkost v ustájení také umožňuje efektivnější řízení ventilace a snížené
požadavky na podestýlku (až 20 %).

Další výhodou této techniky je produkce popela, který lze použít jako hnojivo, protože je bohatý
na fosfor a draslík. Dostupnost fosfátů pro plodiny je však stále předmětem studie [256, 594].

Mezisložkové vlivy Existuje potenciální riziko emisí (např. NOX, SOX, H2S, HCl, PCDD
a PCDF, prach, těžké kovy). Za každých podmínek je nutné používat zařízení ke kontrole emisí
ze spalovacího procesu. Vlivem vysokých teplot ve spalovací komoře jsou emise zápachu nízké.
Přidáním křídy může dojít k omezení emisí SO2. Důsledkem spalování dochází ke ztrátám živin
a organických látek a ty tak musí být nahrazeny průmyslovými minerálními hnojivy [642].

Spaliny jsou filtrovány přes prachový filtr, který snižuje koncentraci prachu. Popel odstraněný
systémem čištění vzduchu musí být likvidován na řízených skládkách [594].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Drůbeží podestýlka zahrnuje heterogenní
směs hnoje, podestýlky, krmiva, rozbitých vajec a peří odstraněného z drůbežárny. Zdá se, že složení
je v geografických oblastech dostatečně důsledné vzhledem k pravidlům o vedlejších produktech
živočišného původu a vlastním výrobním standardům kvality (např. materiály pro podestýlky
a použité krmivo). Výsledkem této techniky je podstatné snížení objemu a hmotnosti (70–90%
snížení hmotnosti) podestýlky, tento zbytek lze prodat jako hnojivo.

Hlášené spalovací zařízení s fluidním ložem mají rozsah kapacit 2,4 tun, 5,5 tun a 12–13 tun
podestýlkového hnoje za den, s tepelnými výkony od 200 kWh do 995 kWh. Jakýkoli pokles teploty
spalování je detekován automatickým regulačním systémem, který umožňuje použít doplňkové
palivo k udržení provozní teploty na 850 °C. Tato teplota je nutná k zapálení vlhkých paliv,
k zabránění hromadění draslíku, k dosažení 100% spalování pevného uhlíku a k tepelnému rozkladu
všech organických znečišťujících látek přítomných v drůbeží podestýlce.

Příklady souvisejících úrovní emisí ze spalovacího zařízení s fluidním ložem pro drůbeží
podestýlku ve srovnání se spalováním hoblin ze syrového dřeva jsou uvedeny v tabulce 4.196. Údaje
jsou porovnány s mezními hodnotami emisí (ELV) pro spalovny odpadů stanovenými směrnicí
2010/75/EU. Zařízení používané ke spalování drůbežího steliva má kapacitu 5 t/den, tepelný výkon
500 kW tepla a 50 kW elektřiny (podestýlka je tvořena dřevěnými hoblinami). Zařízení je vybaveno
systémem snižování prachu a nepřetržitým sledováním emisí.
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Tabulka 4.196: Dosažitelné úrovně emisí ze spalovacího zařízení s fluidním ložem pro drůbeží podestýlku
ve srovnání s hoblinami ze syrového dřeva a emisními limity stanovenými Směrnicí 2010/75/EU pro spalovny
odpadů

Parametr Jednotka Emisní limity
(denní průměr) (1)

Související úrovně emisí
Emise z drůbeží
podestýlky (2)

Emise z hoblin ze
syrového dřeva

NOX (mg/Nm3) 400 359,86 380,91
SO2 (mg/Nm3) 50 0,03 5,21
Prach (mg/Nm3) 50(3) 0,97 56,13
Těžké kovy (mg/Nm3) 0,5 0,04 NI
Rtuť (mg/Nm3) 0,05 0 NI
Cd a Tl (mg/Nm3) 0,05 0 NI
Dioxiny a furany (ng/Nm3) 0,1 0,09(4) NI
PAH (µg/Nm3) Hodnota neuvedena 40,40 NI
CO (mg/Nm3) 100 30,67 88,71
(1) Všechny hodnoty se vztahují na standardní podmínky: teplota 273,15 K, tlak 101,3 kPa, suchý plyn.
Koncentrace jsou korigovány na referenční podmínky pro 11 % kyslíku v objemu.
(2) Materiál podestýlky: hobliny ze syrového dřeva s obsahem vlhkosti < 40 %.
(3) Mezní hodnota emisí pro spoluspalování biomasy (odpadu).
(4) Evropské environmentální emisní data.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [553]

EmiseNOX jsou hlášeny zBelgie (Vlámsko) v rozmezí od 258mg/Nm3 do 498mg/Nm3 při 6%O2.
K dispozici je několik technik pro řízení pevných a plynných emisí ze spalovacích zařízení pou-
žívaných pro spalování drůbeží podestýlky. Techniky jsou podrobně popsány v dokumentu BREF
pro spalování odpadů [705].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Na použití techniky v zemědělském měřítku nejsou
hlášena žádná technická omezení; obnova energie z hnoje s vysokým obsahem vlhkosti však nemusí
být dostatečná k obhájení zavedení této techniky. U hnoje s obsahem sušiny pod 30 % by tento
proces vedl k čisté spotřebě energie. Pro obsah sušiny 30 % a více může být energie teoreticky
získána v dobře navrženém spalovacím zařízení, s vyšší čistou produkcí energie pro obsah sušiny
přibližně 60 %. Je-li zapotřebí předsušení hnoje, měla by být použitelnost této techniky posouzena
případ od případu.

Vysoké investiční náklady na zařízení pro regulaci emisí a podrobná měření, požadovaná pro
soulad s kapitolou IV směrnice 2010/75/EU, ztěžují zemědělcům používání této techniky.

Ekonomika Uvedené údaje o nákladech se vykazují pro hospodářství ve Velké Británii s roční
produkcí přibližně 3 200 tun drůbeží podestýlky, z čehož 75 % (přibližně 2 400 tun) pochází
z hospodářství s 378 000 ap pro brojlery. Zařízení pracuje 5 976 hodin ročně a vyrábí horkou vodu,
která je přiváděna do ustájení drůbeže a je využita pro ohřev vnitřních prostor. Přibližné investiční
náklady činí 1,58 milionu EUR (na základě 1 EUR = 0,88 GBP), které zahrnují následující [564]:

• Manipulace se zařízením a palivem: 810 000 EUR. Patří sem instalace spalovacího systému
s fluidním ložem, veškeré náklady na materiál a práci.
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• Vybudování biologicky bezpečného skladu paliva: 160 000 EUR. Automatická přeprava
steliva do spalovací jednotky bez kontaktu s farmáři.

• Síť vytápění (zásobování vodou, vyrovnávací nádrže, vnitřní a vnější potrubí, čerpadla a re-
gulace atd.): 510 000 EUR. Jedná se o infrastrukturu vytápění, která ukládá, čerpá a dodává
teplo do drůbežáren, včetně veškeré instalace a materiálů.

• Řízení projektu a nepředvídané události: 7,5 % výdajů.

Doba návratnosti výše uvedené investice v hospodářství používající jako zdroj energie LPG je
uváděna 3,64 let a volný finanční tok za 10 let je 4,7 milionu EUR, přičemž se berou v úvahu tyto
předpoklady:

1. přibližně 10% steliva použitého v závodě se vrací ve formě popela, jehož hodnota po přepravě
činí přibližně 68 EUR za tunu;

2. pobídky ve Velké Británii odpovídající 53 EUR za MWh tepla použitého za prvních
1 313 MWh každý rok, následované 22 EUR za každou následující MWh [564];

3. výhody plynoucí ze zlepšených podmínek ustájení drůbeže (z optimalizovaného vytápění
a ventilace) a následného lepšího výkonu.

U zařízení, které je provozováno přibližně 5 000 hodin ročně s ročním zpracováním 2 500 tun hnoje,
se na základě údajů o nákladech a požadavků namonitorování emisí uvádějí hrubé provozní náklady
přibližně 18 EUR/t podestýlky [565]. Srovnatelné náklady se vykazují pro hospodářství s produkcí
hnoje 0,5 t/h, s obsahem sušiny 55 %. Investiční náklady v rozmezí 300 000–350 000 EUR jsou
hlášeny z Belgie (Vlámsko), přičemž provozní náklady jsou 18 EUR/t a předpokládá se roční
provoz 5 000 hodin [256].

Přibližný odhad investičních nákladů na požadované zařízení promonitorování emisí a testování
za účelem dosažení souladu se směrnicí 2010/75/EU, příloha VI část 6, se pohybuje v rozmezí
130 000–150 000 EUR. Tyto náklady mohou být považovány za příliš vysoké, což způsobuje, že
tato technika je pro malé zemědělské podniky nevhodná a neudržitelná [553].

Motivace pro implementaci Hospodářství se mohou stát soběstačnými v zásobování teplem.
Přebytečné teplo, které hospodářství nepotřebuje, může být poskytnuto do místního systému vy-
tápění nebo může být použito k výrobě elektřiny. Prodej energie tedy přinese příjmy v závislosti
na jednotlivých předpisech členských států EU a tržní ceně.

Příklad provozů Obecně je využití techniky spalování drůbeží podestýlky na vzestupu [264].
Tato technika se používá v Německu. V Nizozemsku je v provozu jedno velké centralizované
zařízení s instalovaným výkonem 36 MW, které je určeno k přeměně 420 000 t drůbeží podestýlky
(s minimálním obsahem sušiny 55 %) ročně na elektřinu (240 GWh ročně) a znovu použitelné
minerály pro zemědělství. Zemědělci z celé zeměmohou přivést svou drůbeží podestýlku ke spálení.
Velké centralizované zařízení bylo také hlášeno z Velké Británie, kde se vyrábí 12,7MW s použitím
přibližně 140 000 t podestýlky ročně. Přibližně 30 % podestýlky pro brojlery a krůty je odesláno
ke spalování do Anglie [648].

Ve Francii se společnosti pokusili zřídit systémy menších rozměrů; žádná instalace tohoto
druhu však nebyla úspěšná z důvodu technických a legislativních problémů [259].

V roce 2010 byl v Norfolku v Anglii nainstalován spalovací systém s fluidním ložem v malém
měřítku, který fungoval na čerstvých dřevěných hoblinách a čekal na vhodný předpis pro provoz
s drůbeží podestýlkou [565]. Přibližně 30%podestýlky pro brojlery a krůty je odesláno ke spalování
do Anglie [648].

Referenční literatura [256, 59, 264, 409, 500, 553, 564, 565, 594, 624, 648]
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4.12.11 Stripování amoniaku

Popis Odstranění amoniaku je dosaženo odpařením z kapalné fáze, zvýšením pH a teploty
a plynným protiproudem (vzduch nebo pára), a následnou obnovou absorpcí v kyselém roztoku
jako amonná sůl, nebo kondenzací.

Kapalná fáze se plní do horní části svislého sloupce (stripovací věž), kde se ode dna přivádí
stripovací plyn (vzduch nebo pára pro „stripování vzduchem“ nebo „stripování vodní parou“).
Plyn prochází sloupcem protiproudem ke kapalině, čímž se extrahuje amoniak (stripování) ve formě
plynu. Pro zlepšení kontaktu kapalina-plyn se sloupce plní specificky tvarovanými kousky inertního
materiálu (náplňový sloupec). Zpracovaná kapalina se shromažďuje na dně věže a plyny naplněné
amoniakem opouštějí věž vrchní částí pro další zpracování.

Stripovaný amoniak se získá absorpcí ve druhém sloupci (absorbér), kde se plyny nasycené
amoniakem promývají protiproudem kyselého roztoku (např. kyselinou sírovou, síranem železa,
oxidy železa), aby se amoniak rozpustil a vytvořil koncentrovaný roztok amonné soli. Při stripování
vodní parou výstupní plyn ze stripovací věže kondenzuje, aby se nakonec vytvořil vodný roztok
amoniaku. Konečný produkt techniky lze použít jako hnojivo.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Odstranění amoniaku z kejdy má za následek snížení
potenciálních emisí amoniaku. Během aplikace kejdy na pole se také snižuje zápach. Dusík je
získáván v koncentrované formě jako sůl nebo v kapalném roztoku, proto je správa živin jednodušší
a náklady na dopravu jsou sníženy.

Mezisložkové vlivy Zvýšená spotřeba energie.V závislosti na pracovní teplotěmohou při spotřebě
energie hrát primární roli požadavky na tepelnou energii [594].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Základní kontrolní parametry procesu jsou
teplota a pH, protože vytvářejí rovnováhu mezi amoniakem (NH3) a amonným iontem (NH+

4 ).
Hodnota pH se obvykle nastaví mezi 9 a 10 přidáním alkalického roztoku sody nebo vápna nebo
předchozím stripovánímCO2, takže se amoniakmůže uvolňovat jako plyn. Pro stripování vzduchem
jsou typické pracovní teploty pod 100 °C, zatímco vyšší teploty jsou charakteristické pro stripování
vodní parou. Za optimálních podmínek je hlášeno snížení amoniaku až o 95 % [594]. Organický
dusík, dusitany a dusičnany se neodstraňují.

Spotřeba elektřiny pro stripování vzduchem je závislá na teplotě procesu, protože při vyšších
teplotách musí být prostřednictvím sloupců vháněno méně vzduchu. Spotřeba elektrické energie
vBelgii (Vlámsko) se uvádí 2,3 kWh/m3 kapaliny pokud se proces provádí při 20 °C, a 0,85 kWh/m3

pokud je provozní teplota 50 °C. Spotřeba energie v samotném stripovacím sloupci se uvádí
14 kWh/kg stripovaného dusíku [594]. V případě stripování vodní parou je spotřeba elektřiny
0,45 kWh/m3 kapaliny, zatímco spotřeba tepelné energie je ekvivalentní výrobě 100 kg páry na m3.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Kvalita získaných amonných solí nebo amonných
koncentrátů se zvyšuje pokud byly těkavé organické látky dříve odstraněny. Proto je mechanická
separace frakcí pevná látka-kapalina obvykle vyžadována jako předúprava, aby se snížil obsah
sušiny a zabránilo se ucpávání.

Tato technika může být použita v kombinaci s anaerobní digescí jako předúprava, která zlepšuje
účinnost stripování amoniaku, snižuje kontaminaci finálního produktu organickou hmotou a po-
skytuje energii a teplo potřebné pro proces. Pokud není teplo z výroby bioplynu k dispozici [624],
nemusí být tato technika z důvodu vysoké potřeby tepla ekonomicky udržitelná.
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Ekonomika Investiční náklady se v Itálii uvádějí 350 000 EUR. V případě zařízení se sídlem
ve Slovinsku, které zpracovává 15 m3 kejdy za hodinu, byly odhadnuty investiční náklady na stri-
povací kolonu 250 000 EUR [594].

U mobilní jednotky kombinující odstředivý odlučovač pevných-kapalných látek a stripování
amoniaku, následovaný katalytickým procesem amoniaku, se vykazují investiční náklady v rozmezí
350 000–400 000 EUR. Související provozní náklady jsou (125× 2) EUR/m3 ošetřené kejdy na pře-
místění integrované mobilní jednotky, 3,10 EUR/m3 pro separační stupeň a 4,46–4,95 EUR/m3

na stripování amoniaku plus stupeň katalytické oxidace [256, 529].
Provozní náklady byly vykázány ve výši 2,5–4,5 EUR na kg stripovaného dusíku (pouze pro

stripovací sloupec). Pro fázi absorpce by mělo být zváženo alespoň rovnocenné rozmezí nákladů.
V Dánsku je stripování amoniaku považováno za nepřiměřeně drahé [499].

Motivace pro implementaci Jak kapalný roztok amoniaku, tak pevné amonné soli, získané kon-
denzací a odpařením, mohou být použity přímo jako hnojiva, jako surovina v průmyslu hnojiv nebo
prodány k jiným průmyslovým aplikacím (např. čištění odpadních vod v papírenském průmyslu).
Uvedený příjem činí až 0,35 EUR na kg dusíku získaného v 0,1% roztoku síranu amonného proda-
ného výrobcům hnojiv. Koncentrát konečného produktu (který obsahuje fosfor a dusík) je částečně
hygienizován (v závislosti na provozní době/teplotě).

Příklad provozů V Belgii (Vlámsko) se používá mobilní systém. Využití této techniky také hlásí
jedno hospodářství ve Slovinsku a v Itálii (s roční kapacitou 32 000 tun hnoje) [594, 595].

Referenční literatura [256, 499, 529, 594, 595, 624]

4.12.12 Hnojná aditiva

Popis Vyráběné nebo přirozeně se vyskytující produkty nebo látky se přidávají do hnoje nebo kr-
miva, aby se změnily biologické, chemické nebo fyzikální vlastnosti hnoje. Cíle přidávání každého
aditiva semohou lišit: snížení emisí amoniaku a zápachu, zlepšení vnitřního prostředí v ustájení zví-
řat, stabilizace patogenních mikroorganismů a prevence výskytu hmyzu, zvýšení živinové hodnoty
hnoje nebo usnadnění manipulace a používání hnoje zvýšením jeho tekutosti. Použití některých
specifických krmných aditiv je uvedeno v kapitole 4.3.6.

Komerčně je dostupných mnoho typů a druhů hnojných aditiv. Ty zahrnují:

• maskovací a neutralizační prostředky;

• absorbenty;

• inhibitory ureázy;

• regulátory pH;

• oxidační činidla;

• flokulanty;

• dezinfekční prostředky a antimikrobiální látky;

• biologická činidla.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Lepšího využití a hospodaření s hnojem na farmě lze
dosáhnout homogennějším hnojem, a to zejména proto, že větší homogenita usnadňuje dávkování
hnoje při aplikaci na pole. Menší objem hnoje lze dosáhnout menší spotřebou vody při snadnějším
čištění jímek. V některých případech lze dosáhnout snížení emisí amoniaku a zápachu. Díky
sníženému použití čistících strojů je možná úspora energie a rovněž se dosáhne úspory vody.
Konkrétní potenciálně dosahované přínosy pro životní prostředí jsou uvedeny v části „Údaje o vlivu
na životní prostředí a provozní údaje“.

Mezisložkové vlivy Nebyly hlášeny žádné významné mezisložkové vlivy. Konkrétní účinky na-
příč složkami jsou uvedeny v části „Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje“.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Jedním z hlavních problémů je nedostatek
standardních technik pro testování a analýzu výsledků. Dalším problémem s jejich použitím je
skutečnost, že mnoho pokusů bylo vyvinuto pouze za experimentálních podmínek v laboratořích
a nikoliv v hospodářství, kde lze nalézt velké rozdíly ve výživě, řízení výživy, pH a teplotě.
Kromě toho je v hospodářství občas velký objem vyprodukovaného hnoje, který se mísí s aditivy
v jímkách nebo lagunách, a dosažené výsledky často mnohem více závisí na účinnosti míchání
než na nedostatečné účinnosti aditiva. Zdá se, že zlepšení průtokových charakteristik silně souvisí
s dobrým smícháním.

Účinnost každého aditiva je vysoce závislá na správném dávkování, načasování a dobrém
promísení s hnojem. Uvádí se také, že není vždy dosaženo uspokojivých výsledků [499, 561].
Například výsledky pokusů ve Francii ukázaly, že účinnost aditiv do kejdy, jejichž cílem je snížit
emise amoniaku a zápachu z ustájení prasat, není konzistentní a liší se podle produktu a období
(např. účinnost snižování zápachu se pohybovala od 0 % do 40 %) [257, 259]. Obecně platí, že
u většiny hnojných aditiv jsou účinky dokázané vědeckými zkouškami nízké, takže jejich účinnost
není známa [594].

• Maskovací a neutralizační prostředky. Jedná se o směs aromatických sloučenin (např.
heliotropin, vanillin) se silnou vůní, které působí buď maskováním zápachu hnoje příjem-
nějším zápachem, nebo neutralizací pachových těkavých sloučenin. Účinnost maskovacích
činidel je obtížné předvídat v důsledku měnících se charakteristik zápachu a měnících se po-
větrnostních podmínek. Jednotlivé složky pachů zůstávají nezměněny a přísada má tendenci
se oddělit od pachu větrem. Maskovací činidla jsou náchylná k degradaci mikroorganismy
v kejdě a je vyžadována častá aplikace [560]. Do krmiva mohou být také přidána maskovací
činidla (např. extrakt z artemisie, mátový olej) [561].

• Absorbenty. Existuje velké množství látek, jako jsou rašelinové nebo jílové minerály (např.
zeolit), jejichž účinek na fyzikální absorpci (např. pro amoniak, pachové sloučeniny). Tyto
materiály mají velkou plochu povrchu a množství potřebné pro účinné snížení zápachu může
být velmi velké [561, 624]. Některé typy zeolitů zvané „klinoptilolity“ mohou být přidány
buď do hnoje, nebo krmiva pro jejich vysokou schopnost výměny kationtů a afinitu k NH+

4 .
Byly prováděny rozsáhlé klinické studie, ale výsledky navázání dusíku jsou kontroverzní
a náklady relativně vysoké [151, 205]. V souvislosti s použitím klinoptilolitů bylo hlášeno
zvýšení emise amoniaku v chovu kachen [152]. Bylo popsáno, že použití dalších jílových
minerálů, jako je bentonit, má vliv na snížení zápachu [560, 561]. Při pokusech s přidáváním
zeolitu a bentonitu do prasečí kejdy bylo zjištěno, že mikrobiální aktivita prudce klesá
s následným snížením zapáchajících látek uvolňovaných z hnoje. Další výsledky pokusů
provedených v Dánsku naznačují, že přidání horninové minerální látky obsahující křemík
derivovaný ze zeolitu nemělo žádný vliv na emise zápachu nebo amoniaku [499]. Výše
uvedené látky jsou také schopny zlepšit strukturu půdy a jejich další výhoda je v tom, že
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nejsou toxické nebo nebezpečné. Někdy je používána s podobnými výsledky rašelina. Těžba
rašeliny je však spojena s významnými biogenními emisemi CO2.

• Inhibitory močoviny. Tyto sloučeniny zastavují rozklad močoviny obsažené v moči
na amonný iont, jehož rozklad uvolňuje amoniak. Existují tři hlavní typy inhibitorů ureázy:

– Fosforamidy.Aplikují se přímodo půdy a vykazují dobrý účinek. Působí lépe v kyselých
půdách, ale mohou ovlivňovat půdní mikroorganismy.

– Extrakt z rostliny Yucca (Y. schidigera). Pro posouzení potenciálu extraktu bylo prove-
denomnoho pokusů, ale dostupné informace jsou kontroverzní a v některých případech
vykazují dobré výsledky, v jiných však účinek vůbec žádný. Extrakt se přidává do kr-
miva a není vstřebáván zvířaty, čímž se přenáší rovnoměrně do hnoje. Existují také
důkazy, že zlepšuje poměr konverze krmiva a přírůstku hmotnosti. Nicméně způsob,
jakým tyto přísady fungují, není dobře prozkoumán [561] (viz kapitola 4.3.6.4).

– Sláma, v mnoha odkazech považována za adsorbent. Kromě absorpčního účinku však
zvyšuje také poměrC : N. Její použití je kontroverzní, protože vmnoha pracích ukazuje
na zvýšení emisí amoniaku.

• Regulátory pH. Existují tři hlavní typy:

– Okyselující látky. Anorganické kyseliny (fosforečná, chlorovodíková, sírová) nebo che-
mické sloučeniny, které snižují pH tekutého hnoje. Přidáním kyselin (např. H2SO4)
ke snížení pH (pH 4 až 5) se udržuje dusík ve formě NH4, která není těkavá jako amo-
niak; zpomaluje aktivitu bakteriímethanogeneze, což zabraňuje tvorběCH4 a umožňuje
uhlíku udržet se v hnoji [228]. Více podrobností je uvedeno v kapitole 4.12.9. V pří-
padě podestýlky pro brojlery se ke snížení pH podestýlky používá síran hlinitý; tím se
sníží emise amoniaku během ustájení, skladování a aplikace do půdy a srážení fosforu
do formy, která není rozpustná ve vodě, což je méně náchylné ke ztrátě rozpustného P
při odtoku. Síran hlinitý se přidává do drůbeží podestýlky v množství odpovídajícím
5–10 hmotnostních procent, což odpovídá přidání 50–90 g/ks [508, 648].

– Vápno. Přídavek vápna stabilizuje hnůj a snižuje obsah patogenů. Smícháním páleného
vápna (CaO) s tuhým hnojem teplota exotermicky stoupá na 55 °C až 70 °C a pH se
zvyšuje na 9–11, což má za následek baktericidní účinek, který blokuje fermentaci
v podestýlce. Reaktivní vápno použité v procesu podporuje sušení hnoje; je to také
„„vápnící činidlo“ pro změnu pH půdy s ohledem na aplikaci hnoje.

– Ca a Mg soli. Tyto soli interagují s uhličitanem hnoje, snižují pH a snižují tak potenciál
pro emise amoniaku. Soli mohou zvýšit hnojivou hodnotu hnoje, ale také zvýšit slanost
půdy (chloridy). Používají se hlavně v kombinaci s dalšími aditivy. V drůbežářských
podnicích se nejvíce používá superfosfát (směs vápenaté soli a kyseliny ortofosforečné);
má odtokový účinek pro podestýlku. Používá se v dávkách 100–200 g/m2 a zůstává
aktivní po dobu pěti dnů. Superfosfát a kyselina fosforečná byly studovány na drůbe-
žářských farmách ve Francii jako inhibitory mikrobiálního růstu [259]. Na druhé straně
může přidání fosforu do hnoje představovat lokální problém v místech, kde se uplatňují
zvláštní předpisy týkající se fosforu (např. v Nizozemsku).

• Oxidační činidla. Jejich účelem je mít podobný účinek jako aerobní zpracování. Jejich
účinky jsou prostřednictvím:

– oxidace pachových sloučenin (např. sulfidů);
– poskytnutí kyslíku aerobním bakteriím; aerobní podmínky podporují oxidaci sirovo-
díku a jiných zapáchajících plynů mikroorganismy;
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– inaktivace anaerobních bakterií, které vytvářejí pachové sloučeniny.

Nejaktivnějšími oxidačními činidly jsou: peroxid vodíku, manganistan draselný, plynný chlór
nebo chlornan sodný. Tyto činidla jsou nebezpečné a nedoporučují se pro použití v hospodář-
ství. Některé z nich (např. formaldehyd) mohou být karcinogenní. Ozon (O3) se také používá
jako silné oxidační činidlo, které může reagovat se specifickými pachovými sloučeninami
v kejdě a také snižovat mikrobiální aktivitu. Jeho použití k úpravě kejdy má za následek zvý-
šení pH, s následným zvýšením emisí amoniaku a nižší hnojivou hodnotou ošetřené kejdy.
Úprava ozonem může být kombinována se zvýšením kyselosti. Aplikace ozonu prokázala
svou účinnost, ale provozní náklady jsou velmi vysoké.

• Flokulanty. Jsou to minerální sloučeniny (chlorid železitý a jiné soli železa nebo zinku)
nebo organické polymery. Tyto aditiva reagují se sulfidy [561] a snižují BOD, suspendované
pevné látky a PO−3

4 v proudu kapaliny za vzniku nerozpustné sraženiny, obvykle s vysokým
obsahem P (viz kapitola 4.12.2.4).

• Dezinfekční prostředky a antimikrobiální látky. Jedná se o chemické sloučeniny, které
mají dezinfekční účinek na tekutý hnůj. V důsledku toho inhibují aktivitu mikroorganismů
zapojených do vytváření zápachu. Používání je drahé a při dlouhodobém používání je nutné
zvýšit dávkování.

• Biologická činidla. Přídavek mikroorganismů a živin do kejdy zvyšuje mikrobiální aktivitu,
která rozkládá organickou hmotu nestrávenou zvířaty. Kromě toho jsou sníženy pachové
látky a N je přeměněn na svou organickou formu. Dále se očekávají menší částice kejdy,
které se snáze zpracovávají a aplikují. Živinami mohou být tuky, cukry nebo výtažky z rostlin
a řas [499, 561]. Biologická činidla jsou dostupná jako lyofilizované konzervované kultury
nebo živé kultury přírodních kmenů nebo upravené kmeny rozkladu (stimulátory mikroor-
ganismů, které jsou přirozeně přítomny v substrátech). Lze je rozdělit na:

– Enzymy. Enzymy jsou komplexní proteinové struktury podporující katalytickou re-
gulaci a přímou/nepřímou stimulaci biochemických procesů a rozklad organických
struktur [287]. Využívají se pro zkapalnění pevných látek. Nejsou nebezpečné. Reálný
účinek silně závisí na typu enzymu, materiálu a správném promíchání.

– Bakterie (viz také kapitola 4.8.6):
Exogenní kmeny. Jejich konkurence s přírodními kmeny ztěžuje získání dobrých
výsledků. Jejich použití je lepší v anaerobních jamách nebo lagunách ke snížení
produkce CH4 v organické hmotě (aplikace methanogenních bakterií je účinnější
a citlivější na pH a teplotu). Účinnost je vysoká, je však nutné provádět časté
aplikace.
Přírodní kmeny přidávající uhličitanové substráty (zvýšený poměr C : N). Jejich
účinek je založen na použití amoniaku jako živiny, ale přirozené kmeny bakte-
rií potřebují dostatečný zdroj C k rozvoji účinného procesu syntézy, který mění
amoniak na organický dusík buněčné tkáně. Rovněž je nutné provést opětovné
aplikace, aby nedošlo k návratu do výchozího bodu. Nejsou nebezpečné a nebyly
hlášeny žádné významné mezisložkové vlivy.

– Některá biotechnologická činidla, která obsahují vybraný absorbent, adsorbují pachové
látky nebo jiné škodlivé plynné katabolity rozkladu organické hmoty. Podle jejich po-
vahy mohou být biotechnologické látky aplikovány do krmného systému nebo systému
napájení, steliva, na podlahu nebo pod rošty. Na trh jsou uváděny nové biotechnolo-
gické látky, které snižují amoniak a skleníkové plyny, ale jejich účinnost je kontroverzní
a měla by být ověřována případ od případu [287]. Způsob, jakým tyto aditiva fungují,
není dostatečně zkoumán [561].
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Ze všech popsaných aditiv se nejčastěji používají v hospodářstvích ty, jejichž cílem je změnit fyzi-
kální vlastnosti hnoje, aby se usnadnila manipulace. Zejména se tedy jedná o biologické látky a ve
většině případůmají pozitivní účinek. Tyto aditiva nejsou nebezpečná. Jejich použití má za následek
zvýšení průtoku hnoje, odstranění přirozených krust, snížení rozpustných a suspendovaných pev-
ných látek a snížení stratifikace hnoje. Tyto účinky však nebyly prokázány ve všech srovnatelných
případech. Navíc zvýšená homogenita hnoje usnadňuje jeho zemědělské použití (tj. umožňuje lepší
dávkování).

Souhrn hlavních charakteristik hlášených pro různé skupiny aditiv je uveden v tabulce 4.197.

Tabulka 4.197: Přehled hlavních charakteristik pro různé skupiny aditiv do hnoje

Typ aditiva Charakteristiky Výhody Nevýhody

Maskovací čidla Aromatické oleje
se silným pachem,
který maskuje pachy
hnoje

• Rychlá účinnost
• Nízké náklady
• Jednoduché a bezpečné
použití

• Krátkodobá účinnost
a nelze ji předvídat

• Bez účinku na amoniak

Blokovací/ Neutra-
lizační činidla

Aromatické oleje,
které neutralizují
těkavé sloučeniny
způsobující zápach

• Relativně rychlá účin-
nost

• Jednoduché a bezpečné
použití

• Vysoce proměnlivá
účinnost, obtížně
reprodukovatelná

• Bez účinku na amoniak

Absorbenty Sloučeniny s velkou
povrchovou plochou,
které absorbují pa-
chové látky

• Za určitých okolností
mohou snížit zápach

• Vysoce proměnlivá
účinnost

Chemická aditiva
• Oxidační činidla
• Srážedla
• Činidla regulující
pH

• Akceptory elek-
tronů

• Mohou snížit emise ně-
kterých sloučenin

• Mohou mít nežádoucí
účinky na jiné slouče-
niny

• Občas nebezpečné
nebo obtížně manipu-
lovatelné produkty

Mikrobiologická
činidla

Bakteriální popu-
lace rozkládající
organické látky

• Mohou snížit zápach
a emise plynů

• Mohou snižovat tvorbu
krusty a zlepšit tekutost

• Mohou přeměnit amo-
niakální N na orga-
nický N

• Mohou zlepšit účinnost
separace kejdy pevná
látka/kapalina

• Velmi proměnlivá
účinnost, nereproduko-
vatelná

• Účinnost v hospodář-
ství není tak vysoká
jako při laboratorních
pokusech

Zdroj: [561]
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Nejdůležitější parametry pro použití aditiv jsou pořizovací cena, požadované množství, frekvence
aplikace a potenciály nebezpečnosti aditiva. Vzhledem k tomu, že se kejda ve skladech neustále
hromadí, bude nutné přidávat aditiva opakovaně. Použití aditiv lze považovat za specifické pro danou
situaci, hlavně v závislosti na potřebách zemědělce [560]. Může být vyžadováno další vybavení
pro distribuci a míchání produktů.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Ve většině případů lze přísady použít ve stávajících
nebo nových provozech bez technických omezení.

Ekonomika Obecně jsou provozní náklady obvykle rovnocenné typu a ceně aditiva. Odhadované
náklady se uvádějí od 5 do 30 EUR na výkrm prasat; zatímco jiné studie uvádějí 0,25–1,25 EUR
na výkrm prasete [561]. Náklady na síran hlinitý v podestýlce pro drůbež se odhadují na 3,5 EUR/t
steliva (1 EUR = 0,86 GBP) [648]. Německo uvádí, že náklady na inhibitory ureázy jsou velmi
vysoké [474].

Motivace pro implementaci Výhodou hnojných aditiv je ve srovnání s koncovými řešeními
obecně to, že zvířatům i zemědělcům je poskytována lepší kvalita vnitřního vzduchu a současně je
lze relativně snadno implementovat do stávajícího ustájení [259, 499]. Protože problémy s kejdou
jsou nějakým způsobem ovlivněny mikrobiálně zprostředkovanými procesy, manipulace s těmito
procesy bakteriálními/enzymatickými činidly může být účinným prostředkem kontroly.

Příklad provozů K dispozici je mnoho komerčních produktů a mnoho hospodářství v různých
členských státech je běžně používá.

V České republice je jako hnojné aditivum nabízeno asi 35 testovaných biotechnologických
látek. Účinnost produktů je ověřována případ od případu [287]. Ve Francii se zvyšuje používání
biologických látek (viz kapitola 4.8.6) a chemických přísad do drůbeží podestýlky (pro brojlery
a krůty) [257, 624]. Průzkum provedený ve Francii ukázal, že pro zpracování kejdy prasat je
k dispozici více než 80 produktů [257].

Dvě hospodářství v Belgii používají hnojná aditiva (kromě regulátorů pH). Ve Velké Británii
používá 500 hospodářství v chlévské mrvě aditiva ve formě bakterií a enzymů (za předpokladu, že
10 % z nich jsou hospodářství s chovem prasat a 90 % hospodářství s chovem skotu). Ve Francii
20 hospodářství používá aditiva, zejména v reakci na problémy se zápachem [595].

Referenční literatura [151, 152, 205, 228, 257, 259, 287, 405, 474, 499, 560, 561, 594, 595,
624, 648]

4.12.13 Sušení kejdy a mokrého hnoje na pásu

Popis Tato technika se používá k sušení nestohovatelné pevné frakce, která se získá při procesech
mechanické separace kejdy, pevného zbytku získaného z bioplynových stanic nebo neoddělené
kejdy smíchané se sušeným hnojem. Zaměřuje se na produkt se sníženým objemem a vyšším
obsahem sušiny pomocí proudění tepla pro sušení. Vstupní materiál se suší pomocí pásu, kterým
proudí teplý vzduch.

Transportní pásy jsou vyrobeny z drátěného materiálu nebo děrovaných ocelových desek
a proudí jimi horký vzduch. V sušících komorách je jeden nebo několik dopravních pásů uspořá-
daných jeden nad druhým (viz obrázek 4.94 [226]), což umožňuje přepad materiálu.
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Obrázek 4.94: Schéma sušení hnoje na pásech

Ve chvíli, kdy materiál dosáhne spodního pásu, je smíchán a homogenizován. Hledá se nejnižší
stupeň turbulence vzduchu a optimální obsah par, aby se minimalizoval prach a maximalizovalo
odstraňování vlhkosti.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Relativně pevná látka je zpracována na suchý, stabilní
produkt, který je vhodný pro skladování a přepravu a který nevydává žádný nebo jen mírný zápach.
Tato technika se běžně používá v kombinaci s výrobou bioplynu a také v kogeneračním systému.

Mezisložkové vlivy Zplodiny sušícího vzduchu mohou obsahovat vysoké hladiny amoniaku,
a proto je třeba jej vyčistit pomocí kyselinové pračky. Vyprodukovaná amonná sůl se z pračky
odstraní s vypuštěnou vodou a má hodnotu pro hnojení (6–7 % dusíku v roztoku síranu amonného).
V pračce je potřeba 8–12 kg kyseliny sírové na tunu digestátu.

Pro zahřátí sušícího vzduchu je vyžadována měrná spotřeba tepelné energie 700 kWh na tunu
pevné látky, v případě že v hospodářství se využívá ke spalování bioplynu systém CHP nejsou
nutné další náklady. Další elektrická energie, asi 2–5 kWh na tunu surové kejdy před separací, je
potřebná pro provoz pásového dopravníku.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Zařízení je k dispozici s kapacitou 1 t/h
až 2 t/h separované pevné frakce (odpovídá 5–10 t/h surové kejdy, před separací). Příklad vstup-
ních/výstupních charakteristik hnoje zpracovaného pásovou sušičkou je uveden v tabulce 4.198.

Tabulka 4.198: Vstupní a výstupní charakteristiky hnoje zpracovaného procesem sušení hnoje na pásu

Sušina Celkový N NH4-N P2O5 K2O

(kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t)

Vstup 300 8,4 2,7 10,1 3,0
Výstup 800 14,5 0,74 27,11 8,0
Zdroj: [226]

Předpokládá se, že přibližně 90 % NH4-N je extrahováno ze zpracované hmoty během procesu
sušení, což odpovídá 0,30 kg dusíku na tunu, nebo 0,66 % celkové dávky dusíku. Když je technika
kombinována s kyselinovou pračkou, shromáždí se téměř veškerý amoniakální dusík; jinak by se
ztratil ve formě emisí.

Pevná frakce získaná po separaci se stabilizuje a její objem se redukuje. Neseparovaná kejda
může být sušena smícháním s předem sušeným materiálem. Ze zpracovaného digestátu se získá
pevná hmota mající 8–9 % původního objemu, který je také zbaven většiny patogenů.
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Je nutná pouze malá úprava zemědělského vybavení,
protože pro surovou kejdu pro první stupeň separace kejdy je nutný pouze šnekový separátor
(viz kapitola 4.12.2.2). Tato technika se s výhodou používá v zemědělských podnicích s více než
2 000 ap pro zvířata nebo v kombinaci s výrobou bioplynu k sušení zbytků fermentace pomocí
tepla z kogeneračních jednotek.

Ekonomika Investiční náklady na sušící jednotky se uvádějí v Německu v rozmezí od 300 000
do 400 000 EUR na jednotku, což odpovídá 80 000–120 000 EUR/t/h. S dobou amorti-
zace 10 let a 6% úrokovou sazbou lze investovat ročně 10 000–15 600 EUR za tunu nebo
39 000–52 000 EUR/rok na sušící jednotku.

Kompletní instalace na digestát bioplynu včetně budov a skladů stojí v Itálii přibližně
700 000 EUR. Roční investiční náklady se uvádějí jako 3–4 EUR za tunu vyrobeného sušeného
materiálu, zatímco roční provozní náklady se uvádějí v Itálii v rozmezí 0,8 až 1,5 EUR za tunu
vyrobeného sušeného digestátu. Údržba a kontrola systému vyžaduje 0,01–0,02 hodin práce
na tunu sušeného materiálu za rok.

Motivace pro implementaci Tato technika může mít ekonomickou hodnotu v závislosti na ná-
kladech na přepravu nevysušeného hnoje. Velikosti úložišť jsou výrazně sníženy.

Příklad provozů Bylo nahlášeno, že jedno hospodářství v Itálii tuto techniku provozuje a další
se jí plánují vybavit.

Referenční literatura [226, 231, 259]

4.13 Techniky snižování emisí při aplikaci hnoje do půdy

Aplikace hnoje (kapalný nebo tuhý) do půdy a závlaha odpadní vodou jsou běžně používanými
technikami. Kejda a tuhé hnoje jsou cennými hnojivy, ale mohou být také potenciálním zdro-
jem znečištění. Různá množství hodnotných minerálních prvků (tj. rostlinných živin) obsažených
v hnoji může být ztracena jako emise během a po aplikaci, pokud není prováděna správně.

Množství dostupného statkového hnoje a jeho obsahu živin závisí na praxi výkrmu zvířat pro
konkrétní hospodářství, užitkovosti zvířete a použití další vody (viz kapitola 4.3 a 4.4). Apli-
kace hnoje do půdy je poslední fází manipulace se statkovým hnojem a představuje zásadní krok
ke snížení emisí a zachování výhod technik snižování emisí používaných před regulováním emisí.

Sezónní načasování aplikace hnoje pro synchronizaci s potřebami živin plodinami je stejně
důležité jako vybavení nebo technologie používané při aplikaci do půdy [590]. Charakteristiky
půdy a další faktory, jako je blízkost vodních toků a klimatické/povětrnostní podmínky, jsou
navíc důležitými faktory, které je třeba vzít v úvahu zejména s ohledem na účinnost využití živin
pro plodiny a dopady na životní prostředí. Chemická analýza půdy je užitečnou metodou pro
definování skutečných potřeb hnojení a vyhodnocení možného přetížení způsobeného nadměrným
a opakovaným aplikováním do půdy.

Aplikace zahrnují řadu úkolů nebo akcí, které je třeba koordinovat, včetně následujících:

• Posouzení hnojené půdy, za účelem identifikace rizik odtoku a zabránění znečištění vody
a přenosu patogenů do vody, a poté rozhodnutí, zda se bude nebo nebude aplikovat. V zrani-
telných oblastech (NVZ) je tento aspekt nezbytný.

• Vyhýbat se povětrnostním podmínkám, za kterých by mohla být půda vážně poškozena nebo
kdy by mohlo být významné riziko odtoku a vyplavení živin.
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• Dodržování bezpečné vzdálenosti od vodních toků, vrtů a sousedních nemovitostí (včetně
živých plotů), aby se zabránilo úniku do vody a šíření patogenů.

• Identifikace vhodné dávky, s přihlédnutím k plánu posuzování rizik, je-li to požadováno
(např. v NVZ), specifického obsahu dusíku a fosforu v hnoji odvozeném z testování re-
prezentativního vzorku nebo z typických hodnot obsahu živin v hnoji na základě analýzy
velkého počtu vzorků, sezónních požadavcích na plodiny a charakteristikách půdy (např.
obsah živin).

• Kontrola, zda je strojní zařízení v dobrém stavu a zda je nastaveno na správnou aplikační
dávku.

• Nastavení cestovních tras, aby se zabránilo dopravním zácpám.

• Zajištění dostatečného přístupu k úložišti kejdy a k plnění, které lze provádět účinně a bez
rozlití, tj. kontrolou činnosti čerpadel, směšovačů a hradítek nebo ventilů.

• Posouzení polí k aplikaci v pravidelných intervalech, aby se zkontrolovaly případné známky
odtoku a v případě potřeby se správně reagovalo.

• Zajistit, aby všichni zaměstnanci byli vyškoleni k plnění svých povinností, abymohli zabránit
nehodám a podniknout správné kroky v případě problému.

Protože se však emise NH3 vyskytují hlavně na povrchu půdy, jsou ke snížení emisí amoniaku
potřebná specifická opatření, jako jsou například technologie injektorové aplikace tekutého hnoje
nebo rychlé zapravení [337].

Göteborský protokol (viz kapitola 1.4.1) požaduje, aby dleNárodních zásad správné zemědělské
praxe (viz kapitola 1.4.1) byly sníženy emise okyselujících plynů a plynů produkujících ozón,
zejména aby se snížily emise NH3. Zásady by měly zohledňovat místní půdní podmínky, typ hnoje
a strukturu hospodářství.

Znalost skutečného obsahu živin obsažených v hnoji je dalším rozhodujícím faktorem při ome-
zování zbytečného hnojení. Publikované typické údaje o obsahu živin poskytují užitečné odhady.
Testování hnoje za účelem stanovení jeho obsahu živin poskytuje nejlepší informace, ale nemusí
vždy usnadňovat přesná hodnocení, protože je ovlivněna reprezentativností vzorku. Jsou vyvíjeny
technologie pro okamžitou analýzu obsahu živin pomocí přenosného zařízení. Z těchto nových
technologií jsou nyní NIRS (Blízká infračervená spektroskopie) a EC měřidla (měřidla elektrické
vodivosti) komerčně dostupné a používají se pro testování kejdy v rámci hospodářství (např. veVelké
Británii).

Zařízení pro aplikaci hnoje by mělo fungovat přesně, aby bylo zajištěno, že se zamýšlené
množství živin v hnoji aplikuje na plodinu rovnoměrně [390].

Techniky snižující emise z aplikace do půdy lze rozdělit do dvou kategorií:

• techniky snižující emise, které se vyskytují během nebo bezprostředně po aplikaci hnoje;
jedná se převážně o emise do vzduchu (amoniak a zápach) a hluk;

• techniky snižování emisí po aplikaci hnoje nebo v jeho důsledku; jedná se o emise do půdy,
do povrchových a podzemních vod (N, P atd.) a do jisté míry do vzduchu.
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4.13.1 Vyvážená aplikace hnoje s ohledem na požadavky půdy/plodiny

Popis V zásadě lze emise z aplikace hnoje do půdy a podzemních vod minimalizovat vyvážením
aplikační dávky s požadavky na půdu, vyjádřenými jako kapacita příjmu živin půdou a vegetací,
aby se zabránilo použití nadměrných úrovní živin.

Shromažďování živin v půdě a příjem živin vegetací jsou složité procesy a závisí na půdních
vlastnostech a povětrnostních podmínkách během aplikace, ročním období a na typu pěstované
traviny nebo plodiny. V ideálním případě by se nemělo aplikovat více hnoje, než to umožňují
požadavky na půdu/plodinu, aby se zabránilo aplikaci nadbytečných živin. Vzhledem k určitému
obsahu živin v hnoji a objemu hnoje, který se má použít, lze pro požadavky dané plodiny stanovit
maximální množství pro aplikaci hnoje. Kromě toho by se měl brát v úvahu dostupný dusík a dusík
potenciálně mineralizovaný v půdě, aby se zabránilo nadměrnému přidávání dusíku do hnoje.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je obtížné přímo kvantifikovat účinek použití rovnováhy
živin v půdě. Cílem je zamezit přebytku živin v půdě po aplikace hnoje. Někdy je možné úmyslně
způsobit dočasný přebytek živiny, jako je fosfor, aby byl k dispozici pro plodiny, které se budou
pěstovat na stejné půdě.

Vyvážení živin může snížit zásah do životního prostředí z půdy a podzemní vody. Pokud to má
za následek nižší aplikační dávky, použití rovnováhy živin v půdě také ovlivní emise do vzduchu
spojené s aplikací hnoje. Ve smíšených chovech hospodářských zvířat se 10 % až 40 % přebytku
dusíku vztahuje k emisím NH3 [508].

Mezisložkové efekty Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Nástroje, které lze použít k vyrovnání
množství živin aplikovaných s hnojem na dostupnou půdu, jsou:

• rovnováha živin v půdě;

• systém hodnocení, tj. hodnocení počtu zvířat dostupných pro pozemek;

• normy hnojení pro dusík, fosfor a standardy hnoje.

Bilance živin v poli vypočítaná rozdílem mezi celkovým vstupem živin aplikovaných do půdy
a celkovým výstupem živin, např. sklizní v definované časoprostorové jednotce. Byly vyvinuty
různé nástroje pro výpočet množství živin (dusík a fosfor) aplikovaných a odebraných z pole, aby
bylo možné odhadnout účinnost živin používaných v rostlinné produkci. Výpočty pro vstup živin
berou v úvahu půdní zásoby, použití minerálních hnojiv, hnoje a jiné organické odpady, příjem
dusíku z atmosféry a biologické fixace dusíku, jakož i využití plodinami.

Obecně je aplikační dávka vypočtena jako poměr obsahu živin v hnoji a aplikovaném objemu
hnoje, s ohledem na plochu, která je k dispozici pro aplikaci do půdy, a časové období (kg/ha/rok).
V hnoji z chovu prasat a drůbeže je poměr mezi P2O5 a obsahem dusíku zhruba ekvivalentem
typického poměru poptávky po těchto živinách plodinami.

Ve většině členských států EU se používají systémy podpory rozhodování a nástroje pro vyvá-
žení živin pro rostlinnou výrobu, které pomáhají zemědělcům provádět efektivní „plány hnojení“
a výpočty. Tyto nástroje dále podporují zemědělce zaznamenáváním vstupních a výstupních údajů
na úrovni pole. K dispozici jsou také doporučení týkající se živin pro plodiny a pastviny. Tyto
nástroje se obvykle používají k dosažení souladu s NVZ v příslušných oblastech a v některých
členských státech jsou povinné pro legální podávání zpráv. Plánování hnojiv je regulačním poža-
davkem v rámci některých předpisů členských států (např. ve Velké Británii v NVZ).

Příkladem nástroje, který se používá k určení správné rovnováhy mezi aplikací hnoje a do-
stupnou půdou ve Velké Británii, je „Vyzkoušený a testovaný plán řízení živin“. Tento softwarový
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nástroj vede zemědělce při plánování a zaznamenávání aplikací živin rostlinám [336]. Je doplněn
systémem pro podporu rozhodování, který může přesně předpovídat hodnotu dusíkatého hnojiva
na základě pole, s přihlédnutím k typu hnoje, složení (celkový N, amonný N a kyselina močová
N), typu půdy, datum a technika aplikace, ztráty amoniaku a dusičnanů a mineralizace organic-
kých dusíkatých látek. Může být použit buď před aplikací hnoje, ke kontrole pravděpodobného
účinku aplikace, nebo k posouzení skutečné hodnoty dusíku v hnojivu aplikovaného hnoje pomocí
podrobností o aplikaci hnoje a údajů o počasí. Další nástroj používaný ve Velké Británii se na-
zývá „PLANET“, softwarový nástroj pro správu živin, který je k dispozici zemědělcům. Skládá se
z několika modulů, které provádějí různé výpočty, vedení záznamů a podávání zpráv.

Hodnocení počtu zvířat k dostupným pozemkům je pragmatičtějším přístupem na úrovni hos-
podářství a používá se například v Itálii, Portugalsku a Finsku. Evropská komise vypočítala bilanci
dusíku a standardy produkce dusíku pro různé kategorie zvířat [558]. Tabulka 4.199 uvádí příklad
maximálního přípustného počtu zvířat na hektar půdy, vypočítaného na základě „standardních“
emisních faktorů pro dusík (kgN/ap/rok), použitých v EU a ročního maximálního zatížení dusíkem
na hektar půdy odpovídající 170 kg N/ha/rok (nitrátová směrnice).

Tabulka 4.199: Vypočítané maximální přípustné množství zvířat na hektar

Kategorie zvířat Produkční standard
N (kg N/ks/rok)

Maximální přípustný počet zvířat
na hektar splňující limit EU

170 kg N/ha

Prasnice se selaty (do 25 kg) 21–32 5,3–8,1
Prasata na výkrm (25–105 kg) 7,5–13,1 13–23
Nosnice 0,35–0,82 207–486
Brojleři (1,8 kg) 0,23–0,52 327–739
Kachny (3,3 kg) 0,41–0,97 175–415
Krůty (13 kg) 0,90–1,68 101–189
Zdroj: [558]

Normy hnojení umožňují vyvážené dávkování živin v hnoji ve vztahu k požadavkům na úrodu.
Existence norem pro hnůj je nezbytným předpokladem účinného využívání norem pro fosfor
a dusík ve velkém měřítku. Normy pro hnůj jsou oficiální doporučení, které popisují minimální
množství hnoje vyprodukovaného na zvíře za rok nebo na vyprodukované zvíře a složení tohoto
hnoje z hlediska procentuálního obsahu sušiny, dusíku a fosforu (draslík je také obvykle součástí
oficiálních norem pro hnojiva). Normy hnojení fosforu jsou uvedeny v kapitole 4.13.1.1.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení. Na základě těchto odhadů by bylo možné předvídat nezbytná snížení příjmu
živin z hnoje (a hnojiv) a použít je jako doporučení v politických nástrojích na snížení zatížení živi-
nami. Tato doporučení ovlivní použití technik používaných ke snížení ztrát živin (např. vypařování
amoniaku, vyluhování dusičnanů) a podpoří vývoj nových aplikačních technik.

Ekonomika Náklady jsou spojeny s administrativními úkoly při aplikaci rovnováhy živin v půdě
v rámci hospodářství. Nákladové přínosy však existují, pokud se zamezí nadměrné aplikaci hnojiva
a je udržován nebo zlepšován výtěžek plodiny.

Motivace pro implementaci V několika členských státech bylo používání rovnováhy živin po-
vinné podle právních předpisů. Vymezení zranitelných oblastí (NVZ), jak jsou definovány v Nit-
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rátové Směrnici (91/676/EHS), a rostoucí hospodářské a environmentální tlaky podpořily zvýšené
využívání bilance živin (rovnováha N).

Pokud jde o fosfor, je pravděpodobné, že provádění programů opatření podle Rámcové směrnice
o vodách (2000/60/ES) bude vyžadovat opatření v některých povodích, aby se snížily ztráty fosforu,
což může mít za následek další omezení aplikace hnoje [204].

Příklad provozů Zdá se, že tento typ řízení je běžný v celé Evropě. V Nizozemsku se používá
systém rovnováhy živin. Ve Velké Británii se používá „vyzkoušený a testovaný plán řízení živin“;
pro plánování hnojení se také používají nástroje a publikace, jako jsou doporučení „UKMANNER-
NPK“ a doporučení hnojení DEFRA.Ve Francii vnitrostátní nařízení vyžaduje, aby zemědělci řídili
své hnojení pomocí vhodného programu. V Dánsku se používá systém, ve kterém každý zemědělec
musí nahlásit svůj plán hnojení pro příští vegetační období. K výpočtu „plánu hnojení“ lze použít
několik softwarových systémů nebo publikací. Hodnocení počtu zvířat na dostupné půdě se používá
v různých zemích (např. v Itálii, Portugalsku a Finsku).

Referenční literatura [44, 204, 249, 336, 500, 508, 555, 558, 624]

4.13.1.1 Normy pro hnojení fosforem

Použití norem pro hnojení fosforem je způsob, jak snížit riziko nadměrné aplikace fosforu při hno-
jení statkovým hnojem. Nadměrné používání fosforu je běžné, když plánování hnojení zohledňuje
pouze stanovenou normu pro hnojení dusíkem v Nitrátové Směrnici (maximálně 170 kg N/ha/rok).

Závazné normy pro aplikaci fosforu přijalo Švédsko, Estonsko, Finsko a Německo, zatímco
Dánsko, Litva a Polsko používají doporučené normy. Mezi závaznými a doporučenými normami
fosforečných hnojiv existují dva důležité rozdíly:

• závazné normy specifikují maximální povolené využití živin rostlinami ke snížení vyluhování
fosforu do vody z polí, zatímco doporučené normy popisují, jak by měly být plodiny hnojeny
minimálně, aby se dosáhlo očekávaného výtěžku;

• závazné normy jsou zakomponovány do právních předpisů a jsou vymáhány prostřednictvím
kontroly a sankcí, zatímco doporučené normy jsou pouze informativní.

Normy hnojení fosforem mohou být obecné (bez ohledu na konkrétní plodinu nebo jiné parametry)
nebo podrobnější (s ohledem například na typ plodiny a obsah fosforu v půdě). Pokud se používají
obecné normy, stanoví se přesná norma pro fosfor na vnitrostátní úrovni podle převládajících
střídání plodin na pozemku, kde se hnůj používá jako hnojivo. Ve Švédsku a Estonsku jsou závazné
normy stanoveny jako obecné, zatímco Finsko a Německo přijaly podrobnější nařízení s ohledem
na zvláštní podmínky pro pole a plodiny. Účinnost normy pro hnojivo na bázi fosforu se zvyšuje,
pokud se používá v kombinaci s indexem P (viz níže), zejména pokud se používají obecné normy
pro fosfor.

Referenční literatura [619]
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4.13.2 Programy ochrany podzemních vod

Popis Hlavními součástmi systému ochrany podzemních vod jsou:

• mapování povrchu půdy pro zobrazení zásob a zdrojů podzemních vod (vodonosné vrstvy),
které společně definují ochranné zóny podzemních vod;

• reakce na ochranu podzemních vod pro potenciálně znečišťující činnosti v závislosti na fak-
torech, jako jsou riziko (nebezpečí) a kategorie vodonosných vrstev.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vymezené zranitelné oblasti (např. podzemní voda)
mohou být chráněny před kontaminací přebytečným dusíkem, fosforovými mikrobiálními znečiš-
ťujícími látkami nebo specifickými těžkými kovy. Programy jsou považovány za nástroje, které
mohou nasměrovat aplikaci do půdy (např. poradenství ohledně vzdálenosti od zranitelných zón)
do méně zranitelných oblastí.

Mezisložkové efekty Uplatňování programů ochrany podzemních vod pravděpodobně omezí
povrchovou plochu, kde je povolena aplikace hnoje do půdy, a v důsledku toho je k dispozici menší
plocha pro aplikaci produkovaného hnoje. Kromě toho může být nezbytné vyvinout paralelní
program, který se zabývá možnými způsoby zpracování přebytečného hnoje, jako je zpracování
v rámci hospodářství uvedené v kapitole 4.12.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Každý případ je posuzován individuálně
s přihlédnutím ke všem místním faktorům s cílem nalézt nejlepší řešení, dosáhnout udržitelnosti
a splnit normy stanovené v dané oblasti. To znamená, že mohou být učiněna různá rozhodnutí,
pokud se hospodářství nachází v zóně ochrany vod nebo je touto oblastí ovlivněna; zde by mělo být
přijato rozhodnutí týkající se techniky, která se použije, aby byly splněny požadavky, s přihlédnutím
k nákladům a ziskovosti.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Program podzemních vod lze použít všude tam, kde
existuje potenciální riziko kontaminace podzemních vod.

Ekonomika Ekonomický dopad programu podzemních vod souvisí s jednotlivými opatřeními,
která mohou nebo musí být použita.

Motivace pro implementaci V mnoha členských státech byly vytvořeny systémy na základě ev-
ropské Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), Směrnice o podzemních vodách (2006/118/ES)
a vnitrostátních právních předpisů na ochranu podzemních vod.

Příklad provozů Systémy ochrany podzemních vod se používají v několika členských státech.

Referenční literatura [23]
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4.13.3 Postupy řízení aplikace hnoje

Popis Při správném hospodaření s hnojem se bere v úvahu vyváženost živin (viz kapitola 4.13.1),
jakož i programy ochrany povrchových a podzemních vod (viz kapitola 4.13.2). Kombinuje násle-
dující aspekty:

• aplikace na vhodné oblasti;

• definování a pozorování nárazníkových zón;

• správné načasování aplikace;

• definování aplikovaného množství (ve vztahu k obsahu živin).

Zásady praxe doporučují sestavení aplikačního plánu a rozlišení mezi různými fázemi pláno-
vání [386].

V prvním kroku jsou vybrány vhodné oblasti. Vyloučena je půda, kde by se hnůj nikdy neměl
aplikovat nebo kde existuje značné riziko odtoku, jako jsou (velmi) strmé svahy a okolí citlivé
na zápach. Měly by být definovány a dodržovány nárazníkové zóny, zejména aby se zabránilo kon-
taminaci vodních toků nebo hospodářství. Platí zvláštní pravidla, jako jsou minimální vzdálenosti
(50–100 m) pro prameny, studny nebo vrty. Tyto vzdálenosti se zvyšují, pokud jsou prameny nebo
mělké studny pod svahem. Rozhodnutí v tomto kroku mohou těžit z nejnovějšího vývoje v oblasti
rozborů půdy a mapování v terénu.

Ve druhém kroku musí být množství živin dodávaných hnojem vyrovnáno potenciálnímu
příjmu živiny u plodiny určené k pěstování. Stanovení míry aplikace (kg/ha nebo m3/ha) by mělo
být založeno na dostupnosti půdy, požadavcích na živiny pro plodiny (nebo trávy), na obsahu živin
v kejdě s ohledem na stav výživy plodiny, a dalších hnojiv a minerálních hnojiv. Ve většině zpráv
se odkazuje na možné vyluhování dusičnanů a pro půdu mimo NVZ se doporučuje maximálně
250 kg celkového N/ha z hnojiv za rok. Toto množství by mělo být nižší, pokud již vysoký obsah
fosforu v půdě omezuje potenciálně použitelné množství hnoje.

Třetí krok optimalizuje sezónní načasování aplikace odhadem rizika šíření emisí. Cílem je
minimalizovat odtok a průnik do pozemkových odtokových systémů podle charakteristik dotče-
ného pozemku, jakož i emise do ovzduší (např. čpavek, zápach), zejména s ohledem na půdní
a povětrnostní podmínky (např. aplikace, kdy je chladněji a méně větrno) [508].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Řídící systém pro sezónní načasování a pro zazname-
návání množství aplikovaného pevného a tekutého hnoje v různých časech může mít za následek
kvantifikovatelné snížení emisí amoniaku v hospodářském měřítku. Plánování aplikace může také
snížit emise zápachu, ztráty živin v důsledku vyluhování a odtoku. Potenciální snížení emisí,
kterého lze dosáhnout pomocí těchto opatření, se bude lišit v závislosti na půdě a klimatických
podmínkách specifických pro hospodářství [508].

Mezisložkové efekty Jednotlivé strategie nakládání s hnojem mohou představovat některé ne-
příznivé účinky při zmírňování jedné znečišťující látky, s možným přesunem z jednoho prostředí
do druhého nebo zvýšením emisí jiných znečišťujících látek. Měly by se zvážit také bezpečnostní
aspekty spojené se strojním provozem prováděným v určitých časech, zejména ve tmě.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Sezónní načasování aplikace má za cíl op-
timalizovat použití dostupných živin v hnoji. Půda, stav živin, povětrnostní podmínky a požadavky
na plodiny v souladu s vegetačním obdobím musí být zohledněny při plánování aplikace hnoje.
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Druh a podmínky půdy
Je třeba se vyvarovat pozemku s velmi vysokým rizikem odtoku (nasycené vodou, zasněžené,
zamrzlé, zaplavené oblasti, vodní toky atd.). Mezní hodnoty aplikace jsou navrženy na 50m3/ha pro
kejdu a 50 tun/ha pro suchý hnůj (Velká Británie) na vysoce rizikové půdě. U drůbeže to obvykle
znamená 5–15 tun/ha. Hnojiva by neměla být aplikována na polích, která jsou porušená nebo
na polích, která byla odvodněná během posledního roku.

Například aplikace 50m3/ha kejdy z chovu prasat se 4% sušiny, obsahující 4,0 kg/m3 celkového
N, dodá 200 kg/ha celkového N. Pokud se provede aplikace v prosinci na povrch orné, těžce
strukturované půdy, poskytne 80 kg/ha N (tj. 40 % z 200 kg/ha celkového N) pro potřebu dusíku
u plodiny, která poroste na jaře. Pokud by se na písčitou půdu aplikovalo stejné množství kejdy
se stejnými vlastnostmi, množství dostupného dusíku pro další plodinu by bylo 50 kg/ha N (25 %
z celkového množství 200 kg/ha N) [389].

Klimatické podmínky
V období, která jsou příliš suchá a větrná, například v letních měsících, je třeba vyhnout se
aplikaci. Avšak v některých oblastech, kde se vyskytují silné zimní deště, má půda sníženou
únosnost a v těchto obdobích se zhutní rychleji, je tedy nutné využít výhodnější období sucha.
Emise amoniaku mohou být sníženy optimalizací načasování aplikace, tj. chladných a vlhkých
podmínek, ve večerních a nočních hodinách, před nebo během slabého deště (i když nasáknutí
půdy může způsobit nepříznivé podmínky pro aplikaci) a tím, že se zamezí aplikaci za teplého
počasí [508].

Období růstu plodin
Hnůj by měl být aplikován co nejblíže k hlavnímu období příjmu plodin, aby došlo k maximálnímu
příjmu živin.

Výsledky studií provedených ve Velké Británii, které zkoumaly načasování aplikace hnoje
na půdě s volným vypouštěním a pro různé druhy rostlin, dospěly k následujícím závěrům:

• U ozimých obilovin byla při aplikaci kejdy z chovu prasat na podzim na úrodné půdě
ekvivalentní ztráta vyluhování N 20 % z celkového použitého N, což ukazuje na nedostatek
příjmu N plodinami (u ozimé pšenice). Ve srovnání s podzimní aplikací má jarní aplikace za
následek nižší vyluhovací ztráty aplikovaného dusíku a nejvyšší příjem přiváděného hnoje
do plodin. Odlišné půdní podmínky, jako například nasycené orné půdy na jaře a „suché“
travnaté půdy v létě, však mohou potenciálně vést ke zvýšeným emisím amoniaku, protože
míra vniknutí do půdy je nižší než v jiných ročních obdobích; teplejší povětrnostní podmínky
by také mohly zvýšit emise amoniaku. Aplikace kejdy se proto často omezují na období mezi
únorem a květnem v důsledku nejvyššího příjmu dusíku plodinami během tohoto období
a možného mechanického poškození plodin způsobeného aplikací po tomto období.

• Na travních porostech je pravděpodobné, že aplikace kejdy na jaře před sklizní siláže (první
seč) způsobí nejméně rozptýlené znečištění způsobené sloučeninami N, protože rizika ztrát
při vyluhování dusičnanů jsou nízká a absorpce N plodinami bude největší, čímž se sníží
zásoba dostupnéhominerálníhoN v půdě pro výrobu oxidu dusného.Aplikace kejdy na krátké
travní porosty v létě však pravděpodobně povedou ke zvýšeným úrovním emisí amoniaku
ve srovnání s načasováním aplikace na podzim a jaře [244].

V jiné studii provedené pomocí nástroje pro plánování hnojení zvaného „MANNER“ simulujícího
podmínky ve Velké Británii (např. srážky, půdu a podmínky plodin) výsledky naznačují, že aby se
zabránilo zvýšenému vyluhování NO3 z NH4-N konzervovaného v hnoji, jako důsledek opatření
ke snížení emisí NH3, hnůj a kejda by neměly být zapraveny do osevních plodin na podzim, ale
měly by se uplatňovat od října na louky a tam, kde je to možné, na kombinovatelné podzimní
plodiny nebo na ornou půdu, která bude oseta na jaře. Další závěry studie naznačují, že hnůj
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od nosnic a brojlerů by neměl být do října zařazen na žádný typ půdy. Má-li se zamezit zvýšenému
vyluhování NO3, musí být začlenění do většiny typů půdy odloženo do ledna a do lehkých půd
na mokrých plochách do začátku března [249].

Z mnoha stížností na nepříjemný zápach z hospodářství se většina týká aplikace hnoje. Před
aplikací by proto měly být zváženy následující body:

• respektovat doporučené nebo povinné načasování stanovené místními pravidly a vyvarovat
se aplikaci, když lidé budou s větší pravděpodobností ve svých domovech, pokud to není
nezbytně nutné;

• věnovat pozornost směru větru ve vztahu k sousedním obydlím;

• vyhnout se aplikaci v teplých vlhkých podmínkách;

• používat aplikační systémy, které minimalizují produkci prachu nebo jemných kapiček;

• obdělávat půdu co nejdříve po aplikaci do půdy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Řízení aplikace hnoje lze provádět bez jakýchkoli
omezení nebo požadavků. Plánování aplikace hnoje by mělo hrát zásadní roli při plánování nových
útvarů a měla by se brát v úvahu všechna omezení, která již existují.

Ekonomika Ve většině případů, aby mohli zemědělci dodržovat plán řízení aplikací vedoucí
ke zvýšení účinnosti využití dusíku v kejdě a ke snížení emisí (vyluhování dusičnanů, emisí
amoniaku a/nebo oxidu dusného), je nutná zvláštní skladovací kapacita. Větší skladovací kapacita
hnoje umožňuje zemědělcům přesunout aplikaci hnoje z podzimu/začátku zimy na jaro. Kromě
toho bude pro zdokonalení využití dusíku u plodin s minimálním zhutněním půdy a poškozením
plodin nezbytné pokročilé aplikační zařízení, zejména pro aplikaci kejdy (např. pásové aplikátory,
injektory) [244]. V tabulce 4.200 jsou uvedeny náklady ve Velké Británii spojené s plánem správy
aplikací v kombinaci s dodatečnou skladovací kapacitou, změnou aplikační techniky z rozmetadel
na vlečné hadice a navržené tak, aby nedocházelo k aplikaci kejdy na podzim a v zimě.

Tabulka 4.200: Náklady na provádění postupů při aplikaci kejdy na jaře v typické chovu prasat ve Velké
Británii za účelem omezení ztrát při vyluhování dusičnanů

Parametr
Investované
náklady

Roční amortizace
nákladů (1) Poznámky

(EUR)(2) (EUR/rok)(2)

Dodatečná sklado-
vací kapacita

50 000 3 980 Předpokládané náklady na skladování
kejdy: 40 EUR/m3. Roční amortizo-
vané náklady na splácení založené
na úrokové sazbě 5 % za období 20 let

Kejdové cisterny vy-
bavené vlečnou ha-
dicí na rameni

28 400 3 700 Roční amortizované náklady na splá-
cení založené na úrokové sazbě 5 %
za období 10 let

Celkové náklady NI 7 680 NI
Úspory v aplikacích
N hnojiv (1)

NI 465–750 Na základě ceny N hnojiva ve výši
0,34 EUR/kg

Čisté náklady NI ∼ 9600 Amortizován po dobu 10–20 let
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

(1) Úspory v aplikacích minerálních N hnojiv způsobené sníženými ztrátami vyluhováním dusičnanů
na jaře ve srovnání s načasováním aplikace podzim/zima a sníženými emisemi amoniaku z pásového
rozmetání.
(2) Náklady vypočítané směnným kurzem 1 EUR = 0,88 GBP.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [244]

Motivace pro implementaci Požadavky na dodržování stávajících právních předpisů a zásad
správné zemědělské praxe.

Vysoké ceny hnojiv, lepší manipulace a pokročilé aplikační zařízení a zlepšená informovanost
a znalosti zemědělců a poradců usnadňují lepší plánování a používání hnoje jako cenného hnojiva
při aplikaci do půdy. Zlepšená dostupnost dusíku dosažená účinným využitím hnoje brzy přinese
zisk z investice do aplikačního zařízení s nízkými emisemi. Jakmile se prokáží výhody, opatření
související s řádným plánem správy aplikací jsou obvykle přijímány rutinně.

Právním postupům ze sousedních obytných oblastí a pokutám za znečištění vodních toků lze
zabránit řádným plánováním aplikace. Má se za to, že plánovaná správa aplikací hnoje může spíše
ušetřit náklady než je generovat.

Příklad provozů Obvykle se používají „Zásady správné zemědělské praxe“ popisující hospoda-
ření se statkovým hnojem.

Referenční literatura [31, 244, 249, 386, 389, 390, 508, 554, 624]

4.13.4 Systémy pro aplikaci hnoje

Využití nízkoemisních technik aplikace hnoje (tuhý nebo kapalný)

Popis Pro tuhý hnůj a kejdu se používají různé aplikační techniky. Obecně po jejich použití
následuje zapravení hnoje (tuhého nebo kapalného), s výjimkou technik přímé injekce používaných
pro aplikaci kejdy.
Aplikace tuhého hnoje
Kapitola 2.8.3 popisuje následující tři hlavní typy rozmetadel používaných k aplikaci tuhého hnoje:

• Cepové rozmetadlo: boční rozmetadlo s rotorem, který během rotace vyhazuje tuhý hnůj
na stranu.

• Rozmetadlo se zadním rozmetáním: tělo přívěsu vybavené pohyblivou podlahou nebo do-
pravníkem, který dodává tuhý hnůj na zadní část rozmetadla. Rozmetací mechanismus může
mít vertikální nebo horizontální rotační bubny, v některých případech rotující disky.

• Dvojúčelové rozmetadlo: boční rozmetadlo s otevřeným tělem ve tvaru písmene V, které je
schopné manipulovat s kejdou i tuhým hnojem.

Poslední dva jsou mnohem lepší pro dosažení přesné aplikační dávky a rovnoměrné distribuce. Pro
snížení emisí amoniaku z tuhého hnoje však důležitým faktorem není technika rozmetání, nýbrž
zapravení.

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 617



Techniky snižování emisí při aplikaci hnoje do půdy

Aplikace kejdy
Dusík je uchován lépe během skladování a aplikace tekutého hnoje než při manipulaci s tuhým
hnojem. Ke ztrátám amoniaku dochází většinou bezprostředně po aplikaci.

Používají se následující systémy aplikace kejdy (viz také kapitola 2.8):

• nízkotlaké plošné rozmetadlo;

• pásový aplikátor;

• vlečná botka;

• injektor (otevřená štěrbina);

• injektor (uzavřená štěrbina);

• vysokotlaký injektor;

• zavlažovač.

Nízkotlaké plošné rozmetadlo a techniky popsané v kapitolách 4.13.4.2.1, 4.13.4.3 a 4.13.4.4 jsou
rozmetací systémy pro kejdu, které lze nainstalovat na podtlakovou nebo přečerpávací cisternu nebo
lze použít kontinuálně plněný systém pomocí hadice, jak je popsáno v kapitole 2.8.

Nízkotlaké plošné rozmetadlo se skládá z cisternového vozu vybaveného vypouštěcí tryskou
a aplikátoru rozstřikovacích desek. Rozptyluje kejdu na celý povrch půdy („rozmetání“) a považuje
se za referenční (základní) pro hodnocení účinnosti snižování emisí z aplikace kejdy prováděných
jinými technikami, po nichž následuje rychlé zapravení [508]. Tato technika nepřispívá k niž-
ším ztrátám amoniaku. Navíc, pokud se kejda aplikuje na rostoucí plodinu na orné půdě, není
možné zapravení [35]. Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem není technika dále popisována
v následujících kapitolách.

Vysokotlaký injektor vtlačuje kejdu do půdy pod tlakem, aniž by bylo nutné porušovat půdu po-
mocí bran nebo disků. Nezdá se, že by tato technika získala široké uplatnění; proto není popisována
v kapitolách níže.

Zvýšení kyselosti kejdy před nebo během aplikace se také provádí pomocí standardního vyba-
vení (viz kapitola 4.12.9). Souhrn hlavních charakteristik systémů rozdělování kejdy (s výjimkou
zavlažovačů z důvodu nedostatku údajů) je uveden v tabulce 4.201 a některé další informace jsou
uvedeny v textu.
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Tabulka 4.201: Charakteristika čtyř rozdílných technik aplikace kejdy

Funkce Plošné
rozmetadlo

Zavlžovač se
zředěnou kejdou

Pásový aplikátor Injektor

Vlečné hadice Vlečné botky Otevřená štěr-
bina (mělký)

Uzavřená štěr-
bina (hluboký)

Snížení emisí NH3

(%)
Reference 30 30–50 40–65 56–80 80–90

Využití na pozem-
cích

NI Travní porosty,
orná půda

Travní porosty, orná půda Hlavně travní porosty a orná
půda v raných stádiích nebo
se široce rozloženými řádky

Travní porosty,
orná půda

Travní porosty,
holá půda

Rozsah sušiny (%) do 12 < 2 do 9 do 6 do 6 do 6
Použitelnost NI Rovinatý pozemek,

jakákoli fáze růstu,
velikost a tvar polí.
Nepoužívá
se v místech,
kde není potřeba
zavlažovat.

Sklon (pro cisterny < 15%, pro
systémy kontinuální dodávky
kejdy < 25%), nikoli viskózní
kejda nebo s vysokým obsahem
slámy, měly by být zohledněny
velikost a tvar pole pro růst plo-
din.
Lze využít na přesně seté plo-
diny a široká zařízení mohou vy-
užít stávající kolejové řádky.

Sklon (pro cisterny < 20%, pro
systémy kontinuální dodávky
kejdy < 30%), nikoli viskózní
kejda, velikost a tvar pole, výška
trávy by měla být > 8 cm.
Nevhodné při pěstování přesně
setých plodin, ale možné použití
ve stadiu listové růžice a v řád-
kových plodinách.

Sklon < 12%, větší omezení pro
typ půdy a podmínky, ne viskózní
kejda.
Nevhodné na kamenitých půdách,
mělkých půdách, jílovité půdy
(> 35%) ve velmi suchých podmín-
kách, rašelinové půdy (> 25% ob-
sahu organických látek).
Odvodněné půdy jsou náchylné
k tvorbě louží.

Vyžaduje separaci
nebo sekání

Ne Objasnění Do 6 % ne
Přes 6 % ano

Ano Ano Ano

Relativní míra práce • • • • • • • • • • • • •
Rovnoměrnost
záběru

• • • • • (jednoduché)
• • • (pokročilé)

• • • • • • • • •

Poškození plodin • • • • • • • • • • • • • • • • •
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace; • Normální (nejnižší stupeň) ; • • Vylepšený; • • • Pokročilý (nejlepší)
Zdroj: [35, 42, 234–238, 387, 389, 390, 440, 500, 508, 575, 603, 604]
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Techniky snižování emisí při aplikaci hnoje do půdy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Každá technika má svá omezení a není použitelná za
všech okolností a/nebo na všechny typy pozemků. Techniky, které vstřikují kejdu, poskytují nejvyšší
snížení, ale techniky, které rozptylují kejdu na povrch půdy a následně ji krátce poté zapravují,
mohou také dosáhnout vysokého snížení [35].

Úrovně snižování emisí dosažené použitím různých technik se považují za velmi specifické pro
danou lokalitu a liší se podle obsahu sušiny v kejdě, převládajících povětrnostních podmínek, typu
půdy a podmínek plodin, ale většinou podle aplikovaného množství amoniakálního dusíku (TAN)
na pozemek.

Techniky aplikace tuhého hnoje obecně neovlivňují emise amoniaku. Zapravení orbou nebo
branami po aplikaci snižuje ztráty amoniaku tím, že se zaorá většina hnoje [441].

Mezisložkové efekty Používání těžkých zařízení způsobuje zhutňování a poškození půdy, což
má za následek potenciální riziko znečištění vody, zejména na konci zimy/brzy na jaře. Povrchové
rozmetání je obvykle nerovnoměrné, zejména za větrných podmínek, a může také poškodit travní
porosty a kontaminovat plodinymikroorganismy, které bymohly bránit fermentaci siláže. Techniky,
které snižují emise NH3, mohou vyvolat zvýšení emisí N2O v důsledku vyššího množství dusíku
vstupujícího do půdy a méně aerobních podmínek (hlubší a vlhčí půdy). Tato zvýšení nastávají jen
za určitých okolností [440].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Podmínky během aplikace kejdy výrazně
ovlivňují výkonnost technik. Zejména se účinnost snižování amoniaku liší v závislosti na následu-
jících skutečnostech:

• Vypařování amoniaku. Lze snížit minimalizací vystavení povrchu hnoje vzduchu a zvýšením
kontaktu s půdou.

• Obsah sušiny v kejdě. Zředění kejdy nebo separace tuhých látek snižuje emise NH3. Má
se za to, že z kejdy se 6 % sušiny (DM) jsou emise amoniaku obvykle o 20 % vyšší,
než emise se sušinou 2 %. Snížené ztráty z kejdy s nízkým obsahem sušiny jsou spojeny
s rychlejší vnikání do půdy ve srovnání s kejdou s vysokým obsahem sušiny, která zůstává
déle na povrchu půdy nebo rostliny [389]. Ředění vyžaduje vodu a vytváří větší objem,
který má být aplikován, zatímco odstranění tuhých látek vyžaduje manipulaci s tuhou frakcí
a také kapalnou frakcí. Čím vyšší je přesnost aplikace, tím nižší může být obsah sušiny
v kejdě, což vyžaduje rozmělnění nebo separaci před aplikací. Vstřikování nebo zapravení
kejdy minimalizuje vystavení na vzduchu.

• Převažující povětrnostní podmínky. Emise amoniaku se zvyšují se zvyšující se teplotou
vzduchu, rychlostí větru a slunečním zářením [440, 508].

• Typ půdy. Dobře odvodněné a suché půdy umožňující rychlejší vnikání mohou vést k nižším
emisím, než v případě mokré půdy. Některé suché půdy se však mohou stát hydrofobní, což
může také způsobit snížení rychlosti vnikání a zvýšit tak emise [508].

• Podmínky plodin. Aplikace kejdy vlečnými hadicemi k plodinám snižuje ztráty amoniaku
ve srovnání s aplikací na holé půdě, protože plodiny mohou omezovat sluneční ohřev a rych-
lost větru a část odpařovaného amoniakumůže plodina absorbovat. Výška plodiny je důležitá,
zejména při pásovém rozmetání u obilnin, které jsou výrazně vysoké. Naproti tomu aplikace
kejdy na travní porosty probíhá brzy na jaře nebo bezprostředně po seči. V této době je výška
travního porostu tak krátká, že plodina neovlivňuje odpařování amoniaku z aplikovaného
hnoje [442].
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• Aplikační dávka dusíku. Emise amoniaku se obvykle zvyšují se zvyšující se koncentrací
TAN a mírou aplikace. Úroveň emisí se také liší pro různé typy hnoje [508].

Po aplikaci tuhého hnoje vždy následuje zapravení. I krátká zpoždění (4 až 6 hodin) zapravení
hnoje po aplikaci sníží účinnost snížení emisí amoniaku, proto by mělo být zapravení provedeno co
nejdříve (viz kapitola 4.13.5) [440]. Další faktory, které mohou ovlivnit emise amoniaku a oxidu
dusného po rozmetání tuhého hnoje, jsou následující:

• Vyšší aplikační dávky, zvyšující podíl dusíku ztraceného ve formě amoniaku.

• Emise mohou ovlivnit klimatické podmínky, jako je teplota vzduchu, záření, rychlost větru
a srážky. Očekává se, že ztráty amoniaku vzrůstají se zvyšující se teplotou. Emise se však
mohou snižovat vytvořením krusty na povrchu hnoje při vyšších teplotách. Tvorba N2O se
zvyšuje s teplotou.

• Dešťové srážky jsou parametr, který ovlivňuje emise NH3 protichůdně. Na jedné straně se
v důsledku vyluhování NH4-N z hnoje do půdy uvolňuje méně amoniaku, ale na druhé straně
se v důsledku zvýšené hydrolýzy kyseliny močové na NH+

4 může odpařovat více NH3.

• Přestože dosud nebyl prokázán žádný vliv typu půdy na emise NH3 z tuhého hnoje, bylo
zjištěno, že emise N2O ze zemědělských půd jsou vyšší z jemnozrnných půd než z hrubozrn-
ných. Produkce oxidu dusného se může zvyšovat se zvyšující se vlhkostí půdy. Očekává se
však, že zvyšující se vlhkost půdy a klesající teploty (např. v zimním období) zvýhodňují
snížení N2O na N2.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při určování použitelnosti každé techniky je třeba
vzít v úvahu řadu faktorů. Tyto faktory zahrnují:

• typ půdy, stav a struktura (hloubka půdy, množství kamenů, vlhkost, podmínky při dopravě);

• topografie (sklon, velikost pole, rovnoměrnost terénu);

• druh a složení hnoje (kejda nebo tuhý hnůj);

• typ plodiny a její fáze růstu.

Ekonomika Náklady na aplikační techniku se pohybují v rozmezí 0,1–5 EUR/kg NH3-N, při-
čemž nejnižší náklady odpovídají aplikaci s okamžitým zapravením. Náklady úzce závisí na veli-
kosti hospodářství a zda jsou zapojení specializovaní dodavatelé [508, 601].

Investiční náklady na systémy aplikace kejdy se značně liší v závislosti na specifikacích každého
stroje a na tom, zda mají hydraulické/elektrické ovládání, jednoduché/dvojité/trojité nápravy nebo
jiné doplňky. Cisterny na kejdu konstruované tak, aby pojaly příslušenství, budou mít ve srovnání
se samostatnými cisternami na kejdu namontován silnější podvozek nebo speciální konzoly.

Příklady údajů o nákladech odhadovaných ve Velké Británii a Německu, ve vztahu k rych-
lostem snižování emisí amoniaku a vyjádřených jako hodnota dalšího příjmu dusíku v důsledku
zachovaného dusíku (bonus), jsou uvedeny v tabulce 4.202. Hodnota zachovaného dusíku (bonus)
závisí na cenách hnojiv a účinnosti snižování amoniaku. Technika snižování je nákladově neutrální,
pokud jsou náklady na snížení stejné nebo nižší než částka odpovídajícího bonusu. Odhady byly
provedeny ve srovnání s použitím rozmetadla, které se považuje za referenční techniku.
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Tabulka 4.202: Bonus za zachovaný dusík, dosažený použitím nízkoemisních aplikačních technik pro kejdu

Technika
Příklad v Německu Příklad v UK

Související
snížení emisí

NH3 (%)

Bonus
(EUR/m3

kejdy)

Související
snížení emisí

NH3 (%)

Bonus (1)
(EUR/m3

kejdy)

Vlečné hadice 30 0,27 40 0,53
Vlečné botky 50 0,45 65 0,85
Injektor s otevřenou
štěrbinou (disk) 60 0,54 80 1,07

Injektor s uzavřenou
štěrbinou (kultivátor) 90 0,81 NI NI

Okamžité zapravení NI NI 95 1,27
Zapravení do 1 h 90 0,81 NI NI
Zapravení do 4 h 70 0,63 NI NI
Zdroj 575 254
(1) Hodnoty se počítají směnným kurzem 1 EUR = 0,88 GBP.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Náklady na aplikaci kejdy a související náklady na snižování emisí amoniaku závisí na použitém
zařízení, využití jeho kapacity a velikosti hospodářství. Údaje o nákladech na aplikaci kejdy
v Německu jsou uvedeny v tabulce 4.203. Kapitálové náklady na vlastnictví jsou obecně vysoké;
většina jednotlivých britských farmářů využívá dodavatele [440].

Tabulka 4.203: Náklady na aplikaci kejdy a související náklady na snižování emisí amoniaku pro různé
aplikační techniky a velikosti hospodářství v Německu

Velikost a charakteristika hospodářství

Roční kapacita zpra-
cování (m3/rok)

1 000 3 000 10 000 30 000 100 000

Charakteristiky Jedno hos-
podářství,
s nezbyt-
ným

vybave-
ním

Mírně větší hospodář-
ství nebo družstvomen-
ších farem, společné
vybavení

Družstvo
nebo větší
hospodář-

ství

Dodavatelé a velká
hospodářství

Kapacita procesu
(m3/h)

Nízká Vysoká Nízká Nízká NI NI

Náklady na aplikaci (EUR/m3 kejdy)

Rozmetadlo (1) 6,61 3,22 4,31 3,04 3,19 2,49
Vlečná hadice 8,76 3,99 5,08 3,38 3,32 2,57
Vlečná botka 9,68 4,63 5,87 4,11 4,10 NI
Injektor s otevřenou
štěrbinou (disk)

9,97 4,89 6,16 4,37 4,67 2,89

Injektor s uzavřenou
štěrbinou (kultivátor)

10,38 5,71 7,49 4,96 5,30 3,04
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Okamžité zapravení
do 1 h

7,43 4,04 5,13 3,86 4,02 3,31

Zapravení do 4 h 7,10 3,71 4,80 3,53 3,69 2,98
Ředění vodou 1:1 11,10 6,08 8,81 6,49 5,95 4,40

Náklady na snížení emisí amoniaku (EUR/kg NH3)

Vlečná hadice 8,80 3,16 3,16 1,42 0,50 0,34
Vlečná botka 6,29 2,89 3,20 2,20 1,86 NI
Injektor s otevřenou
štěrbinou (disk)

4,60 2,28 2,53 1,82 2,02 0,55

Injektor s uzavřenou
štěrbinou (kultivátor)

3,43 2,27 2,89 1,75 1,91 0,50

Okamžité zapravení
do 1 h

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Zapravení do 4 h 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Ředění vodou 1:1 7,37 4,69 7,37 5,65 4,52 3,13
(1) Referenční systém.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [575]

Motivace pro implementaci Vysoké ceny hnojiv, vylepšení manipulačního a aplikačního zaří-
zení, lepší informovanost a znalosti zemědělců a poradců usnadňují lepší provozuschopnost a využití
hnoje.

Snížené ztráty amoniaku mají za následek nižší spotřebu drahých minerálních hnojiv. Díky
lepší dostupnosti dusíku jsou investice do nízkoemisních aplikačních zařízení ještě výhodnější.

Ve srovnání s plošnou aplikací tyto techniky minimalizují kontaminaci rostlin. Toto je zvláště
důležité pro travní porosty, kde kontaminace kejdoumůže snížit kvalitu pastviny nebo kvalitu siláže
a může přenášet patogeny mezi hospodářstvími, pokud je hnůj nebo zařízení sdíleno.

Tyto techniky také umožňují aplikaci kejdy při pěstování plodin na orné půdě (zejména obilo-
vin), které obecně nejsou vhodné pro kejdu aplikovanou plošnými rozmetadly (rozstřikovací talíř).
Použití technik s nízkými emisemi může zvýšit flexibilitu aplikace kejdy [601].

Techniky pásového rozmetání a injekce výrazně snižují zápach spojený s aplikací kejdy, takže
umožňují aplikaci na plochy nebo v časech, které by jinak nebyly dostupné kvůli stížnostem.
Techniky pásového rozmetání a injekce mohou navíc umožnit přesnější aplikační dávky kejdy, než
plošné rozmetání (referenční technika) [508].

Příklad provozů Všechny zmíněné techniky se v Evropě používají. Ve Velké Británii došlo
v posledních letech k velkému nárůstu prodeje strojů se sníženými emisemi NH3 [440].

V posledním desetiletí několik chovatelů hospodářských zvířat zadalo aplikaci hnoje specializo-
vaným smluvním firmám, které používají stroje s vysokou kapacitou, pokud jde o m3 hnoje a/nebo
m2 půdy na hodinu lidské práce. Tím došlo k podstatnému snížení nákladů a použití dostupných
technik v mnohem větším měřítku v mnoha dalších zemích [601].

Referenční literatura [35, 42, 234, 235, 236, 237, 238, 254, 387, 389, 390, 406, 440, 441, 442,
500, 508, 575, 601, 603, 604]
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4.13.4.2 Ředění kejdy

Emise amoniaku při aplikaci zředěné kejdy (méně než 2 % obsahu sušiny) jsou obecně nižší než
u nezředěné kejdy z důvodu rychlejšího pronikání do půdy. Zředění může být dosaženo v sys-
témech vodního zavlažování nebo přidáním vody před aplikací do skladu kejdy nebo mobilní
nádrže. Další metody snížení obsahu sušiny v kejdě zahrnují anaerobní digesci (viz kapitola 4.12.5)
a mechanickou separaci tuhé látky a kapaliny (viz kapitola 4.12.2).

4.13.4.2.1 Nízkotlaké vodní zavlažovací systémy

Popis Řízené množství neošetřené kejdy nebo vyčištěné frakce z mechanicky separované kejdy
lze smísit se zavlažovací vodou a aplikovat na travní porosty nebo při pěstování plodin na orné půdě.
Množství kejdy se vypočítá tak, aby odpovídalo požadavkům plodin na živiny. Kejda je čerpána
z úložiště, vstřikována do potrubí zavlažovací vody a přiváděna do nízkotlakých postřikovačů,
pivotů nebo pojezdových zavlažovačů, které stříkají směs na půdu [508] (viz obrázek 4.95 [242]).

Obrázek 4.95: Zavlažovací rameno vybavené závěsnými tryskami pro rozprašování směsi kejdy s vodou
v blízkosti povrchu půdy

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku ze zředěné kejdy s nízkým obsahem
sušiny jsou nižší, než emise z nezředěné kejdy v důsledku rychlejšího pronikání do půdy, které
zabraňuje odpařování amoniaku a tvorbě krusty na zemi, a také díky nižší koncentraci NH4-N
v kejdě [508]. Použití přerušovaného provozu může také omezit nepříjemný zápach. Energetická
náročnost nízkotlakých zavlažovačů je nízká. Rovněž se dosáhne sníženého poškození a zhutnění
půdy.

Mezisložkové efekty U zavlažovacích systémů se zředěnou kejdou je doba aplikace do půdy
mnohem delší. Taktéž velké objemy zředěné kejdy aplikované zavlažováním mohou překročit
kapacitu půdy, což může vést k vyšším emisím bezprostředně po aplikaci.

Při ředění kejdy může být zapotřebí dodatečná skladovací kapacita. Se zvýšenými objemy
úložiště a aplikace jsou také zvýšeny související náklady [508, 624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Snížení emisí je úměrné rozsahu ředění.
U nezředěné kejdy může ředění vodou (snížení obsahu sušiny) o 50 % (1 : 1, voda : kejda) snížit
emise o 30 % [508]. Míra ředění může být až 50 : 1 (voda : kejda) [601]. Pokud je systém správně
provozován, jsou trysky nasměrovány blízko k zemi, což snižuje ztráty způsobené odpařováním
a úletem aerosolu.

Emise amoniaku během zavlažování (před dosažením půdy) zředěné kejdy z chovu prasat (0,5%
až 0,9 % obsah sušiny) byly měřeny 0,1 % až 2,6 % aplikovaného TAN, v průměru 1,3 %. Očekává
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se, že emise budou vyšší z vysokotlakého postřikovače než z postřikových talířů nainstalovaných
na rameni. Emise po zavlažování se odhadují na přibližně 10 % použitého TAN.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Aplikace zředěné kejdy pomocí vodních zavlažovačů
je možná téměř v každém stádiu růstu, což umožňuje maximální využití dusíku rostlinami. Kvůli
riziku kontaminace by zavlažování zředěnou kejdou nebylo vhodné pro plodiny pěstované pro
přímou spotřebu.

Použití této techniky je často možné pouze v oblastech, které jsou snadno propojitelné s hospo-
dářstvím pomocí pevného potrubí. Čerpací vzdálenost je ovlivněna kapacitou čerpadla, topografií
a rozměry potrubí, proto může představovat další omezení. Aplikace zředěné kejdy zavlažovači
by měla vyhovovat požadavkům plodin na vodu, v opačném případě by zředění kejdy mělo za
následek zvýšené náklady na dopravu a mohlo by zvýšit vyluhování dusičnanů nebo odtoku hnoje,
zejména na svažitých polích. Aplikační objemy, typ a podmínky půdy (např. nenasycené vodou,
málo zhutněné) by měly umožňovat rychlé vnikání.

Ekonomika Náklady se pohybují v rozmezí 0,5–1,0 EUR na kg sníženého množství NH3 [508].

Motivace pro implementaci Tuto techniku lze použít tam, kde je potřeba zavlažovacích systémů.

Příklad provozů Odhaduje se, že přibližně 20%z celkové produkce kejdy z chovu prasat veVelké
Británii je aplikováno zavlažovacími systémy, včetně postřikovačů, pojízdných ramen, pulzními
tryskami a oběžnými ramenovými systémy. Technika nízkotlakých zavlažovačů se běžně používá
ve Velké Británii, zejména pro aplikaci znečištěné vody. Statické postřikovače se používají pro
menší aplikace, zatímco nízkorychlostní zavlažovače se používají pro větší aplikace. Zavlažovací
techniky s postřikovacími systémy jsou v Itálii hojně rozšířeny v hospodářstvích s plodinami pro
anaerobní digesci [240].

Referenční literatura [240, 242, 247, 508, 601, 624]

4.13.4.2.2 Pulzní tryskový zavlažovač

Popis Na rotačním rameni je připevněna hadice, která každých 30–150 s vystřikuje dávku kejdy
nebo odpadní vody v pulzech do okruhu 60 m. Rameno se otáčí v krocích po 9 °, aby opsalo kruh
a dosáhlo tak plného pokrytí během několika otáček (viz obrázek 4.96 [246]).

Kapalina o objemu cca 100 l se postupně čerpá do tlakové akumulační nádrže a je vypouštěna
jakmile tlak dosáhne přednastavené úrovně. Kejda je vystřikována z velkých trysek (průměr 49 mm
a 19 mm) po dobu asi 3,5 s jako souvislý proud a při letu vzduchem se rozpadá na velké kapky.
Poté se tlaková nádoba znovu naplní, tryska se pootočí a je vytvořen další puls, obvykle asi o 45
s (v závislosti na velikosti použitého čerpadla) později.
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Obrázek 4.96: Pulzní tryskový zavlažovač v provozu

Dosažené přínosy pro životní prostředí Díky kontrolované aplikaci na půdu prakticky neexis-
tuje žádné riziko utužení půdy a minimální riziko znečištění vody.

Mezisložkové efekty Nevýhoda zvýšených emisí do vzduchu z této techniky je ve srovnání
s technikami s aplikací nízko nad zemí nízká vzhledem k velmi velké velikosti kapek. Spotřeba
energie této techniky je přibližně 0,5–0,8 kWh/m3.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Extrémně nízká aplikační dávka (0,1 mm/h
až 2mm/h) a vysokámíra přesnosti umožňují dodávat dusík plodinám v případě potřeby. Neexistuje
prakticky žádné riziko utužení půdy a minimální riziko znečištění vody, protože aplikační dávka
může být udržována pod úrovní vnikání do půdy pro jakýkoliv typ půdy (např. 4 mm/h pro jílovitou
rovnou půdu a 1 mm/h na svahu 16 °).

Přilehlé kruhy se překrývají umístěním jejich středů přibližně 105 m od sebe, obvykle v trojú-
helníkovém uspořádání. Oblast 7,5 m v okolí stroje dostává nízkou aplikační dávku a představuje
1,6 % plochy kruhu o průměru 60 m, nebo 2 % plochy překrývajícího kruhu o průměru 52,5 m.
V překrývajícím se vzoru nejsou malé trojúhelníkové oblasti zcela pokryty a dostávají tak nižší
aplikační dávku. Ty představují 1,3 % plochy kruhu o průměru 60 m a ani jedna oblast s nízkou
aplikací není považována za významnou.

Průměrná rychlost srážek dosažená pulzním zavlažovačem je 0,3–1,0mm/h, zatímcomaximální
rychlost srážek kejdy, aby se zabránilo odtoku, je 5 mm/h [624].

Odhaduje se, že emise jsou podobné nebo menší než emise jakéhokoliv plošného rozmetání
(v závislosti na počasí a vlhkosti). Zatímco expozice může být v době aplikace větší, aplikace
výrazně pod rychlostí vnikání snižují emise tím, že umožňují rychlou absorpci a zkracují dobu
setrvání na zemi. Vnikání kejdy je také vylepšeno tím, že způsobuje velmi malé zhutnění půdy.
Spotřeba energie této techniky je také velmi nízká 0,5–0,8 kWh/m3 [246].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Zavlažovač by neměl být umístěn blíže než 75 metrů
od vodního toku, aby byla zajištěna účinná aplikační vzdálenost 15 m. Traviny, obilniny, kořenové
plodiny a brukve jsou vhodné pro aplikaci kejdy touto technikou za předpokladu, že rostliny jsou
dostatečně robustní, aby vydržely velkou velikost kapiček. Pulzní zavlažovač dokáže zpracovávat
nezředěnou prasečí kejdu až do obsahu sušiny 5 %. Může být také použit k aplikaci odpadní
vody [246]. Vzhledem k riziku kontaminace není tato technika vhodná pro plodiny pěstované
k přímé spotřebě.
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Ekonomika Přibližné celkové náklady na provozní systém se pohybujímezi 12 750 a 22 150EUR,
liší se v závislosti na rozměru a kapacitě systému. Zavlažovače stojí 4 700 EUR nebo 9 400 EUR
za pokrytí 0,5 ha, respektive 1,0 ha. Náklady na čerpadla s kapacitou 3 m3 až 10 m3 za hodinu se
pohybují od 5 650 EUR do 10 350 EUR. Spojovací potrubí z polyethylenu o střední hustotě musí
být dimenzováno podle obsahu sušiny v kejdě, čerpací kapacity za hodinu a velikosti potrubní sítě.
Náklady na 1 000 m potrubí armatury pro kejdu s obsahem sušiny 3 % čerpané rychlostí 6 m3/h
(což vyžaduje hlavní trubku z polyethylenu o střední hustotě 63 mm) mohou stát kolem 2 400 EUR
(hodnoty založené na směnném kurzu 1 EUR = 0,85 GBP).

Motivace pro implementaci Nízká aplikační dávka a vysoká míra přesnosti umožňují, aby byl
plodinám dodáván dusík v případě potřeby.

Příklad provozů Za posledních 20 let prodal jeden výrobce ve Velké Británii více než 700 kusů,
přičemž se počet pohyboval mezi 15 a 100 kusy za rok.

Referenční literatura [246, 624]

4.13.4.2.3 Aplikace zředěné kejdy pomocí kapkové hadice

Popis Kapalná frakce mechanicky oddělená od kejdy může být distribuována na plodiny pomocí
kapkové hadice a smíchána s vodou pro zavlažování.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Využití dusíku rostlinami je zlepšeno, a proto dochází
ke snížení souvisejících emisí. V této metodě zavlažování je předpokládána nízká spotřeba vody.

Mezisložkové efekty Předpokládá se, že kapkové hadice budou každoročně vyměněny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V pokusu provedeném v Itálii byly účinky
použití technologie kapkové hadice na distribuci kapalné frakce digestované kejdy po smísení s vo-
dou pro zavlažování porovnány s účinky techniky pásové aplikace neošetřené prasečí kejdy [241].
Systém kapkové hadice byl napájen čerpadlem dodávajícím směs asi jednoho dílu kejdy ke třem
dílům vody. Disková filtrace byla provedena po smísení. Systém byl testován na kukuřici vyseté
v řadách od sebe vzdálených 0,7 m, přičemž každá kapková hadice byla umístěna ob řadu (1,4 m
od sebe). Po směsi vody a kejdy vždy následovala 1 hodina zavlažování samotnou vodou, aby došlo
k vyčištění kapkové hadice. Směs byla distribuována na plodinu čtyřikrát rychlostí 2,5–3,0 l/m2/h,
celkem 12 hodin po dobu 3 týdnů. Směs voda-kejda po filtraci, která byla distribuována, měla
následující průměrné charakteristiky.

Tabulka 4.204: Průměrné chemické vlastnosti směsi voda-kejda

Parametr Jednotka Průměrná hodnota

pH 8,2
Obsah sušiny (%) 0,31 (0,26–0,35)
Celkové nerozpuštěné pevné látky (g/l) 0,27
Těkavé pevné látky (g/kg) 0,81
Celkový Kjeldahlův dusík (mg/kg) 627
Amonný dusík (mg/kg) 540
Zdroj: [241]
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Srovnání s tradiční technikou pásového rozmetání odhalilo stejné výtěžky kukuřice, ale výrazně
nízké emise, pohybující se od 0,003 kg do 0,013 kg amoniaku na m3 aplikované kejdy.

Technické úvahy týkající se použitelnosti V provozním provedení tohoto systému přetrvávají
stále nedostatky, které vyžadují nastavení zařízení pro separaci a distribuci kejdy, údržbu čerpadla,
kontrolu filtru a deratizaci.

Ekonomika Roční náklady se odhadují na 840 EUR/ha včetně roční investice plus ročních
provozních nákladů.

Příklad provozů V Itálii se uvádí, že tento systém používá pět hospodářství.

Referenční literatura [240, 241]

4.13.4.3 Pásové rozmetadlo (nebo vlečná hadice) a vlečná botka

Popis Pružné (plastové nebo gumové) hadice nebo trubky jsou podepřeny 12–28 m širokým
rámem nainstalovaným na kejdovém přívěsu v rozmezí 25–50 cm. Rám je umístěn ve výšce tak,
aby hadice buď visely nad půdou (< 150 mm), nebo byly taženy po povrchu půdy. Kejda se vypouští
těsně nad úrovní terénu v řadě paralelních pásů o šířce 5–10 cm (viz obrázek 4.97 [223]). Šířka
pracovního záběru může být od 6 m do 36 m [575].

Obrázek 4.97: Příklad vlečných hadic na rámu

Dalším vývojovým stupněm pásového rozmetadla je systém vlečných botek. Vlečné botky mohou
mít pracovní záběr 3 až 18 m, ale obvykle jsou omezeny na 6–8 m [508]. Jednotlivé vlečné hadice
bývají umístěny 16–35 cm od sebe. Odlišnost od vlečných hadic spočívá v tom, že výstup z každé
aplikační trubice na kejdu je vybaven speciální distribuční jednotkou, která je obvykle navržena
jako výztuha podobná botce, která klouže (nebo plave) na povrchu půdy. Konstrukce rozdělovače je
taková, že plodiny jsou běhemprocesu distribuce vytlačovány stranou a nebo jsou byliny oddělovány
účinněji než u vlečné hadice, i když je hadice velmi blízko k zemi. Tímto způsobem se kejda nanáší
v pásech pod nadzemní část plodiny na povrch půdy s minimální kontaminací bylin nebo plodin
(viz obrázek 4.98) [575].
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Obrázek 4.98: Schéma aplikátoru s vlečnou botkou

U krátkých rostlin může být rozdíl mezi těmito dvěma technikami méně zřejmý, a proto se očekává,
že účinnost snižování emisí amoniaku u obou strojů bude u nižších plodin podobná. Naproti tomu
u vyšších porostů může být vlečná botka účinnější při snižování emisí amoniaku než vlečná hadice,
a to nejen díky přesnějšímu přivádění kejdy na povrch půdy a sníženému stupni kontaminace
nadzemní části porostů, ale také proto, že vypouštění kejdy pod nadzemní část snižuje pohyb
vzduchu a teplotu v emisní zóně [440, 508, 601].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Protože je kejda umístěna přímo na zemi v úzkých
pásech, je zabráněno disperzi, a proto je celkový povrch kejdy v menším styku se vzduchem, než
kdyby byla kejda aplikována rozstřikovacím talířem, a tím by potenciální emise amoniaku a zápachu
mohly být nižší.

Účinnost těchto strojů semůže lišit v závislosti na výšce plodiny. Zejména je potenciál snižování
emisí amoniaku vyšší, když se kejda nanáší pod dobře vyvinutou trávu nebo porosty plodin, spíše
než na holé půdě, protože nadzemní část chrání aplikovanou kejdu před větrem a slunečním zářením.
S použitím vlečných botekmůže být emise amoniaku dále snížena, protože je kejda přesně umístěna
pod nadzemní část traviny s její minimální kontaminací. Ve skutečnosti vlečná botka umožňuje,
aby se kejda zapravila do horní vrstvy půdy (0–3 cm) [575]. Účinnost snižování emisí při pásové
aplikaci je proto závislá na nadzemní části plodiny a na přesnosti aplikace pod nadzemní část rostlin
plodin s minimální kontaminací porostu. Z výše uvedeného důvodu bylo zjištěno, že snížení emisí
NH3 je větší z vlečných botek než z vlečných hadic [508].

Vlečné hadice na kejdu zvyšují využití dusíku, což má za následek snížené náklady na dusík
v minerálních hnojivech, čímž se snižuje spotřeba energie a související nepřímé emise při výrobě
hnojiva [602]. Emise zápachu jsou také sníženy ve srovnání se systémy plošného rozmetání [233].

Mezisložkové efekty Pokud jde o rozmetadlo, existuje potenciální riziko emisí oxidu dusného
z povrchové aplikace kejdy s vlečnými hadicemi. Ve zveřejněné studii bylo zjištěno, že emise oxidu
dusného z travních porostů ošetřených kejdou byly 0,2 kg N2O-N na hektar (což odpovídá emisím
přibližně 0,25–0,50 % aplikovaného dusíku) [602]. Aplikační techniky se sníženými emisemi NH3

však ne vždy vedou k vyšším emisím N2O [440].
Vlečné hadicemohoumít za následek vznik širokých pásů, proto vNizozemsku nejsou povoleny

na trvalých travních porostech [35]. Pásové rozmetání také zvyšuje rychlost hydraulického zatížení
na jednotku plochy, což může v některých případech (obvykle u kejdy s vysokým obsahem sušiny)
bránit vnikání do půdy [648].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Tomuto způsobu se běžně připisuje snížení
emisí amoniaku o 30–50 % ve srovnání s plošným rozmetáním [500]. Ve Španělsku se uvádí
účinnost snižování 25–58 % [235] u pásových aplikátorů, zatímco v Dánsku 42 % [233].
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S použitím vlečných botek se emise amoniaku sníží přibližně od 50 % [234, 248] až
do 60 % [35]. Pro aplikace na travní porosty nebo na pozemky s výškou rostlin nad 10 cm se
účinek zvýší.

Ve Velké Británii je účinnost snížení NH3 pro vlečnou hadici a botku pro aplikaci kejdy,
obvykle uváděna 30 % v případě krátké traviny, a 60 % pro vlečné botky v případě dlouhé traviny
(> 10 cm), ve srovnání s plošnou aplikací [648].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vlečné hadice lze použít pro všechny typy kejdy,
např. neupravená kejda, kejda z digestátu bioplynových stanic, kapalná frakce ze separace kejdy
a okyselená kejda.

Tato technika je použitelná pro traviny a ornou půdu, např. pro aplikaci kejdy mezi řadami
pěstovaných plodin. Systém s vlečnými hadicemi je méně restriktivní než systém s botkami,
protože jej lze v široce používaných plodinách využívat bez poškození a je použitelný pro systémy
kolejových řádků. Systém s vlečnou botkou je použitelný zejména pro travní porosty a plodiny
na orné půdě v raných stádiích nebo se širokými řádkami. Nedoporučuje se pro pěstování přesně
setých plodin, kde působení botky může mít za následek nadměrné narušení rostlin [508].

Vzhledem k šířce stroje není technika vhodná pro malá, nepravidelně tvarovaná pole nebo
prudce svažitá kvůli možnosti odtoku. Hadice mohou být také zaneseny, pokud je obsah sušiny
v kejdě vysoký (> 10%) nebo pokud kejda obsahuje velké pevné částice, např. pokud je obsah slámy
v kejdě příliš vysoký. Ucpávání trubek se však obvykle předchází zahrnutím mělnícího systému,
což však výrazně zvyšuje náklady na systém [508].

V případech, kdy dodavatelé nejsou zvyklí na aplikaci kejdy, je nezbytné, aby provozovatel
zemědělského podniku byl schopen tuto technologii správně zvládnout a mít potřebné dovednosti
pro řízení velkého zařízení na poli, aby se dosáhlo potenciálních výhod této technologie na životní
prostředí [233]. Technologie závisí na vhodném kejdovém přívěsu s dostatečnou pevností a také
na vybavení pro montáž vlečné hadice.

Ekonomika Náklady na snižování emisí amoniaku a náklady na aplikaci uváděné Německem
pro různé velikosti hospodářství jsou uvedeny v tabulce 4.203. Ve srovnání s rozstřikovacími talíři
mají pásové aplikátory pomalejší pracovní rychlost, a proto vyšší náklady na jednotku aplikované
kejdy. Ve srovnání s rozstřikovými talíři jsou náklady na opravy vyšší díky zvýšenému kontaktu
mezi půdou a strojem a zvýšeným počtem pohyblivých částí [254].

Systém vlečných hadic se stejnou kapacitou jako systém plošného rozmetání má dodatečnou
cenu 12 000–25 000 EUR. Roční provozní náklady se považují za přibližně 1 EUR zam3/rok (od 0,9
do 1,1 EUR za m3/rok) [233].

Ve Velké Británii se uvádějí přibližné investiční náklady na stroje s vlečnými botkami bez
traktoru (ceny v únoru 2009, směnný kurz 1 EUR = 0,88 GBP) v rozmezí 32 000 až 46 500 EUR
za cisternu a 15 500 EUR za stroj s namontovaným systémem pro kontinuální dodávku kejdy ha-
dicí [254]. Provozní náklady kombinovaného traktoru a pásového aplikátoru ve srovnání s použitím
plošného rozmetadla (rozstřikový talíř) jsou uvedeny v tabulce 4.205. Hlášené údaje o nákladech
zohledňují odpisy strojů, úrokovou sazbu, pojištění, palivo, údržbu a práci.
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Tabulka 4.205: Odhadované provozní náklady na systém pásového aplikátoru a plošného rozmetadla pro
aplikaci kejdy

(EUR/člověk-hodina) (EUR/m3 kejdy)

Pásový aplikátor
Traktor 30,6 1,13
Pásový aplikátor 19,9 0,74
Celkově 50,5 1,87
Plošné rozmetadlo
Traktor 30,6 1,02
Rozstřikový talíř 7,7 0,26
Celkově 38,3 1,28
Poznámka: Údaje o nákladech vycházejí z následujících předpokladů:

• Směnný kurz 1 EUR = 0,88 GBP.
• Předpokládané nákupní ceny: 58 000 EUR pro traktor o výkonu 150–180 HP; 13 600 EUR
pro cisternu s rozstřikovým talířem; 32 000 EUR na pásový aplikátor.

• 1 000 h/rok, respektive 500 h/rok, pro traktor a pásový aplikátor.
• Předpokládá se, že rozptyl plošného rozmetadla je o 9 % vyšší (30 m3/h) než pásový
aplikátor (27 m3/h).

Zdroj: [254]

Další náklady vypočtené ve Španělsku jsou uvedeny v tabulce 4.206. Porovnání nákladů je prove-
deno u plošného rozmetadla (rozstřikovací talíř) bez zapravení do 24 hodin.

Tabulka 4.206: Mimořádné náklady spojené s aplikací kejdy pomocí technik pásové aplikace ve srovnání
s plošným rozmetáním ve Španělsku

Technika Snížení emisí
amoniaku (%)

Další náklady

(EUR/m3

kejdy)
(EUR/t vypro-
dukovaného
vepřového)

(EUR/snížení
o kg NH3)

Vlečná hadice 40–51 0,79–1,21 9,9–15,1 3,6 (1)–5,5 (2)
Vlečná botka 50 0,92–1,41 11,5–17,6 3,3 (3)–5,1
(1) Vypočítaná hodnota. Snížení NH3 o 40 %.
(2) Snížení NH3 o 40 %.
(3) Vypočítaná hodnota.
Zdroj: [234, 235, 338, 379]

Odhaduje se, že spotřeba paliva při používání vlečných hadic je stejná jako u techniky rozstřikových
talířů.

Motivace pro implementaci Využívání dusíku rostlinami je vylepšeno, jelikož se snižují emise.
Aplikace kejdy vlečnými hadicemi zvyšuje využití dusíku ve srovnání s technikou rozstřikových
talířů, proto existuje zvýšený potenciál úspory díky nižšímu nákupu dusíkatých minerálních hnojiv
[602, 440]. Oba systémy pásové aplikace kejdy umožňují aplikaci blíže k okrajům pole s nízkým
rizikem kontaminace sousedních oblastí [508].
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Protože se v travních porostech zamezí kontaminaci kejdou, snižuje se požadovaná doba mezi
aplikací kejdy a pastvou nebo sklizní siláže, čímž se prodlužuje doba pro aplikaci kejdy. U plodin
na orné půdě se tím rozšiřuje prostor pro aplikaci kejdy později do jara, kdy výška plodiny
by za normálních okolností vylučovala konvenční aplikaci kejdy plošným rozmetáním z důvodu
poškození plodin a rizika kontaminace [648].

Nakonec je možný mnohem větší pracovní záběr vlečných hadic než u referenčního systému
rostřikových talířů (6–9 m) [508]. Další výhoda pro vlečné botky je schopnost aplikovat kejdu
na relativně vysokou travinu (např. seč pro siláž) se značně sníženou kontaminací plodiny nebo
porostu kejdou.

Příklad provozů Vzhledem k tomu, že v Dánsku je zakázáno plošné rozmetání (rozstřikový talíř)
přibližně 10 let, všechny povrchové aplikace kejdy se provádějí pomocí vlečných hadic. Praktické
zkušenosti jsou proto rozsáhlé a životnost systému je velmi dobře otestována.

Referenční literatura [35, 223, 233, 234, 235, 248, 254, 379, 338, 440, 500, 508, 575, 601, 602,
648]

4.13.4.4 Mělký injektor (otevřená štěrbina)

Popis Radličkové nebo diskové brány se používají k řezání štěrbin v půdě a vytvářejí drážky,
do kterých se ukládá kejda. Vstřikovaná kejda je zcela nebo částečně umístěna pod povrch půdy
v hloubce 3–8 cm (obvykle 4–6 cm), přičemž drážky jsou po aplikaci kejdy otevřené. Otevřené
štěrbinové vstřikovačemají pracovní záběr≤ 6m až 12m a jednotlivé hadice jsou obvykle umístěny
ve vzdálenosti asi 20–30 cm od sebe (viz obrázek 4.99 [575]).

Obrázek 4.99: Schéma otevřeného štěrbinového injektoru

Aplikační dávka je upravena tak, aby se z otevřených štěrbin na povrch nedostalo nadměrné
množství kejdy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Při vstřikování do otevřených štěrbin je pouze omezená
část kejdy v kontaktu s okolním vzduchem, což snižuje emise amoniaku a zápachu. Skutečné
snížení emisí zápachu a amoniaku závisí na tom, jak velká část aplikované kejdy může být uložena
ve vytvořených štěrbinách.

Pokusy na travních porostech ukazují, že využití dusíku je po mělké injekci vyšší než po plošné
aplikaci [35]. To znamená, že potenciál pro vyplavování dusičnanů do životního prostředí je snížen.

Aplikace kejdy pomocí vstřikovacích systémů zvyšuje využití dusíku, což má za následek
snížení nákupu minerálních hnojiv, čímž se snižuje spotřeba energie a související nepřímé emise
při výrobě hnojiva [602].
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Mezisložkové efekty Protože je kejda umístěna pod povrch půdy, mohou být zvýšeny emise N2O
nedostatkem kyslíku, což usnadňuje denitrifikaci. Bylo zjištěno, že u ozimých plodin a u travních
porostů vstřikování kejdy zvýšilo emise oxidu dusného o 25–100%, což odpovídá emisím přibližně
0,5–1,0 % aplikovaného dusíku [237, 238].

Systémy na vstřikování kejdy vyžadují vyšší výkon traktoru (vyšší spotřeba paliva) než zařízení
pro plošné rozmetání nebo pásovou aplikaci, protože radlička nebo disk musí být tažen po půdě.
Ve srovnání s vlečným hadicovým systémem se uvádí, že přídavný tah způsobený injektorem
s úzkou radličkou v hloubce přibližně 10 cm odpovídá 1,4–1,8 kW na radličku (nebo na jednotku
vstřikovacího agregátu) a odhaduje se, že 7,5 kW dodatečného výkonu odpovídá jedné tuně použité
kejdy. Obecně je v závislosti na konstrukci vstřikovacích nástrojů zapotřebí další síla 2–4 kW
na metr ramena vstřikovače.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Většina komerčních systémů dostupných
v Dánsku jsou diskové agregáty. Vstřikovací systém je závislý na vhodném kejdovém přívěsu
s dostatečnou pevností a zařízením pro instalaci vstřikovacího ramene; očekává se životnost 10 let.

Aplikace pomocí štěrbinových disků, kterými se aplikuje kejda, zabraňuje znečištění plodin,
avšak porost je poškozen. Další techniky štěrbin mají za cíl minimalizovat toto poškození pomocí
menší hloubky štěrbiny [575] nebo minimálního obdělávání půdy před setím [601].

Vyprchání amoniaku po aplikaci kejdy závisí na různých faktorech (např. na vysokých teplo-
tách), mezi nimiž je nejdůležitější čas, který uplyne do zapravení, a množství hnoje, které zůstává
ve styku se vzduchem. Skutečné dosažené snížení emisí tedy závisí na rozsahu, v jakém je kejda
zapravena do půdy, tj. na tom, jak velká část aplikované kejdy může být uložena do vytvořených
drážek. Aby bylo účinné snižování emisí amoniaku a zvyšování dostupnosti dusíku pro plodinu,
mělo by vstřikování dosáhnout hloubky ≥ 5 cm a vzdálenost mezi radličkami injektoru by měla
být ≤ 30 cm. Účinek vstřikování kejdy závisí na typu půdy, vysušení půdy a použité technice.

Ve Francii umožňuje aplikace kejdy pomocí hlubokého vstřikování s otevřenou štěrbinou
(150 mm) snížení vyprchání NH3 o 60 % [259]. U vstřikování mělkými otevřenými štěrbinami
na trvalých travních porostech nebo orných půdách se odhaduje, že se snížení zápachu po aplikaci
kejdy pohybuje mezi 0 % a 50 % ve srovnání se systémem vlečných hadic [236, 387].

Emise amoniaku spojené s aplikací kejdy pomocí injektorů a relativní vylepšení ve srovnání
s plošným rozmetáním a pásovou aplikací (vlečná hadice) jsou uvedeny v tabulce 4.207.
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Tabulka 4.207: Snížení emisí amoniaku dosaženého vstřikováním kejdy ve srovnání s technikami povrchové
aplikace v Dánsku

Vstřikování Půda/ Plodina/
Období

Emise NH3-N (%
z celkového N

Míra snížení emisí (%) Zdroj

Vlečné
hadice

Vstřikování Srovnání
s vlečnou
hadicí

Srovnání
s plošným
rozmetá-

ním
(1)

Otevřené Orná půda
s rostoucími

plodinami; jaro

11,7 6,4 45 68 [603]

Otevřené Trvalý travní
porost; jaro

13,5 10,1 25 56 [387]

Otevřené Trvalý travní
porost; léto

17,6 13,2 25 44 [387]

Uzavřené Holá půda (orná
půda bez plodin;

oraná půda
pluhem); jaro

4 0,68 83 90 [604]

(1) Údaje vypočtené na základě emisí techniky plošného rozmetání s faktorem 1,7 vyšším než ve srov-
nání s vlečnou hadicí, v Dánsku.
Zdroj: [442]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro mnoho typů kejdy,
jako je kejda z výroby bioplynu, mechanicky separovaná kejda, okyselená nebo neupravená kejda.
Tato technika je vhodná pro aplikaci na travní porosty a na rostoucí plodiny. Není použitelná
na kamenitou půdu ani na mělké nebo zhutněné půdy, kde není možné dosáhnout rovnoměrného
průniku do požadované pracovní hloubky. Použitelnost může být omezena, pokud může dojít
k poškození plodin strojním zařízením. Metoda nemusí být použitelná na velmi strmých svazích
z důvodu rizika odtoku podél vstřikovacích štěrbin.

Ekonomika Náklady na snižování emisí amoniaku a náklady na aplikaci uváděné Německem
pro různé velikosti hospodářství jsou uvedeny v tabulce 4.203.

K nákupu vstřikovacího zařízení je zapotřebí dodatečná investice ve výši 33 000 EUR ve srov-
nání s vlečnou hadicí. Provozní náklady činí 2,4–2,6 EUR na tunu kejdy aplikované při pěstování
ozimých plodin a 2,2–2,4 EUR na tunu kejdy aplikované na trvalé travní porosty. Dodatečné
náklady ve srovnání s vlečnými hadicemi jsou uvedeny v tabulce 4.207.

Ve srovnání s plošným rozmetadlem (rozstřikový talíř) bez zapravení do 24 hodin po rozmetání
byly vypočteny dodatečné náklady ve Španělsku (za předpokladu alespoň 50% snížení emisí)
v rozmezí od 1,01 do 1,41 EUR za m3 aplikované kejdy, nebo v jiných jednotkách od 12,6 do
17,6 EUR za tunu vyprodukovaného vepřového [379].

Tabulka 4.208 uvádí další požadavky na palivo a dodatečné náklady spojené se vstřikováním do
otevřených (mělkých) a uzavřených (hlubokých) štěrbin pro různé provozní podmínky uplatňované
v Dánsku.
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Tabulka 4.208:Dodatečná energie a náklady spojené s vstřikováním do otevřených (mělkých) a uzavřených
(hlubokých) štěrbin pro různé provozní podmínky používané v Dánsku

Typ
vstřikování Rozsah aplikace

Pracovní
hloubka

Dodatečná spotřeba paliva Dodatečné roční
provozní

náklady (1)
(cm) (l/ha) l/tuna

aplikované
kejdy (2)

(EUR/m3 apliko-
vané kejdy
za rok)

Otevřené Orná půda
s rostoucími
plodinami

3–8 2–5 0,1–0,2 0,9–1,1

Otevřené Trvalý travní
porost

3–8 2–5 0,1–0,2 0,7–1

Uzavřené Holá půda (orná
půda bez plodin;

oraná půda
pluhem)

10–15 4,9 0,2 0,66

(1) Náklady jsou porovnány se systémem vlečné hadice s celkovými náklady 1,5 EUR/m3.
(2) Aplikace kejdy v množství 25 tun na hektar.
Zdroj: [236, 237, 238]

Motivace pro implementaci Zvýšená účinnost distribuce dusíku vede ke zlepšenému využití
amoniaku rostlinami, což v konečném důsledku vede k ekonomickým úsporám díky sníženému
využívání minerálního hnojení pro stejné množství plodin.

Příklad provozů Technika s hlubokým vstřikováním (150 mm) je do značné míry používána
ve Francii [259]. V Dánsku bylo v roce 2004 vstřikováno přibližně 15 % prasečí kejdy a 53 % kejdy
od skotu. V Dánsku se častěji používá vstřikování kejdy do travnatých a holých půd a je považováno
za dostupnou a ověřenou techniku.

Referenční literatura [35, 236, 237, 238, 259, 379, 387, 442, 508, 575, 601, 602, 603, 604]

4.13.4.5 Hluboký injektor (uzavřená štěrbina)

Popis Kypřiče s ostrými radličkami ve tvaru písmene S nebo diskovými branami se používají ke
kultivaci půdy a ukládání kejdy, než půda znovu uzavře štěrbinu, a k úplnému zakrytí kejdy pomocí
přítlačných koleček nebo válečků umístěných za vstřikovacími radličkami nebo disky. Pracovní
hloubka hlubokého injektoru s uzavřenou štěrbinou se obvykle pohybuje mezi 10 cm a 15 cm
nebo v některých případech hlouběji až do 20 cm. Pracovní záběr je obvykle 3–6 m a jednotlivé
vstřikovače jsou obvykle umístěny v rozmezí 20–40 cm (viz obrázek 4.100 [575]).
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Obrázek 4.100: Schéma injektoru s uzavřenou štěrbinou

Dosažené přínosy pro životní prostředí Protože exponovaná povrchová plocha kejdy je elimi-
nována pokrytím téměř veškeré kejdy pod povrchem půdy, emise zápachu a amoniaku jsou účinně
sníženy. Vyšší využití dusíku může mít za následek snížený potenciál pro vyluhování dusičnanů
do životního prostředí.

Mezisložkové efekty Viz kapitola 4.13.4.4. Hlubší vstřikování nemusí vést k vyšším emisím
N2O, protože prodloužená délka difúzní cesty z oblasti denitrifikace na povrch půdy může vést
k většímu množství denitrifikovaného dusíku emitovaného jako N2 [508].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Většina komerčních systémů dostupných
na dánském trhu jsou radličkové agregáty. Systém vyžaduje vhodný přívěs na kejdu s dostatečnou
pevností a zařízení pro montáž vstřikovací tyče. Očekává se, že životnost injekčního systému
bude 10 let.

Ve srovnání s povrchovým rozložením pásů (vlečná hadice) je snížení emisí amoniaku asi
85 %, což odpovídá průměrnému snížení o přibližně 90 % ve srovnání s plošným rozmetáním [35].
Účinnost snižování amoniaku se zvyšuje s pracovní hloubkou. Příklad snížení emisí amoniaku
pro vstřikování v uzavřené štěrbině ve srovnání se vstřikováním s otevřenou štěrbinou je uveden
v tabulce 4.207. Rychlost vyprchávání amoniaku u techniky hlubokého vstřikování do orné půdy
není ovlivněna povětrnostními podmínkami [232]. Pro hluboké vstřikování kejdy do půdy nezakryté
porostem se emise zápachu snižují na minimum, alespoň u řady pachových látek [236].

Použitím této techniky bylo prokázáno zvýšené využití aplikovaného dusíku (a tím i vyšší
výtěžky), což má za následek potenciál pro snížené vyplavování dusičnanů do životního prostředí.
Kejda je po vstříknutí zcela zakrytá uzavřením štěrbiny. Pokud je třeba vstřikovat větší objemy
hnoje, je nutná hlubší injekce, aby se zabránilo vytékání/úniku hnoje na povrch [601].

Pracovní hloubka a snadnost pronikání do půdy se zvyšují s obsahem vody v půdě. Odhad pev-
nosti půdy lze tedy použít jako jeden z parametrů pro stanovení optimálního načasování vstřikování
kejdy, aby se dosáhlo dostatečných pracovních hloubek [440]. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že
hluboké vstřikování musí být provedeno v rámci schopnosti půdy zadržovat vodu, aby se zabránilo
odtoku. Například ve Velké Británii by deficit půdní vlhkosti neměl být menší než 20 mm pro
aplikaci 100 m3/ha [624].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pro mnoho typů kejdy,
jako je kejda z výroby bioplynu, separovaná a okyselená nebo neošetřená kejda.

Je použitelná na orné půdě bez vegetace. Neaplikuje se během vegetace plodin. Zaměřuje se
hlavně na období před setím a na plodiny rozmístěné v širokých řádcích (např. kukuřice). Mecha-
nické poškození (řezání kořenů během injekce) může snížit výtěžky přesně setých plodin. Snížení
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výtěžku může také vyplývat ze sušení půdy a anaerobních a toxických podmínek z koncentrování
hnoje do vstřikovacích štěrbin. Tento efekt může být větší s více aplikacemi během sezóny [440].

Mezi další omezení patří hloubka půdy, vlhkost půdy, obsah jílu a kamene a sklon. Typ půdy
a podmínky musí umožňovat účinné uzavření štěrbiny, v opačném případě se nedosáhne přidané
hodnoty úplného zakrytí kejdy [508]. Hluboká injekce je omezena na období, kdy jsou půdy
dostatečně suché, v opačném případě může existovat vysoké riziko průniku a vyluhování pod
kořenovou zónou plodiny [624].

Vyžaduje se značný výkon traktoru. Zvýšené riziko vyluhování je zaznamenáno v případě
půd odvodněných drenáží [601]. Hluboké injektáži je třeba se vyhnout až do jara, kdy půda
dostatečně vyschne. Nižší aplikační dávka ve spojení s převládajícími podmínkami hospodářství
a půdy může snížit riziko ztráty dusičnanů [657]. Ukázalo se, že hluboká injekce na travní porosty
není proveditelná [35]. Tato technika je použitelná na travní porosty při přechodu na ornou půdu
nebo při opětovném výsevu.

Ekonomika Knákupu vstřikovacího zařízení je zapotřebí dodatečná investice ve výši 33 000EUR
ve srovnání s vlečnou hadicí. Provoz systému by byl přibližně 2,2 EUR za tunu kejdy aplikované
na holé půdě [236]. Další náklady na vstřikování do uzavřených štěrbin ve srovnání se vstřiková-
ním do otevřených štěrbin jsou uvedeny v tabulce 4.207. Náklady na snižování emisí amoniaku
a náklady na aplikaci uváděné Německem pro různé velikosti hospodářství jsou uvedeny v ta-
bulce 4.203 [575]].

Motivace pro implementaci Motivací je zvýšené využití aplikovaného dusíku s úsporami díky
sníženému používání minerálních hnojiv.

Příklad provozů V Dánsku se častěji používá vstřikování kejdy do holé půdy a je považováno
za dobře známou, dostupnou a ověřenou technologii.

Referenční literatura [35, 232, 236, 440, 508, 575, 601, 624, 657]

4.13.5 Zapravení tuhého hnoje nebo kejdy

Popis Zapravení tuhého hnoje (nebo pevné frakce generované mechanickou separací kejdy) nebo
kejdy (nebo kapalné frakce generované mechanickou separací kejdy) aplikované na povrch půdy,
např. pomocí vlečných hadic se provádí orbou nebo jiným mělkým kultivačním zařízením, jako
jsou radličkové nebo diskové brány, v závislosti na typu půdy a podmínkách. Hnůj je po aplikaci
na povrch úplně promíchán s půdou nebo zaorán co nejrychleji.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Protože k ztrátám amoniaku dochází rychle po aplikaci,
emise amoniaku a zápachu se snižují omezením doby vystavení hnoje na vzduchu.

Snížení vyprchání NH3 závisí na postupech zapravení, zejména na časové prodlevě mezi
aplikací a zapravením, jakož i na povětrnostních podmínkách mezi aplikací a zapravením a stupni
zapravení v půdě [508]. Vysokého snížení emisí lze dosáhnout okamžitým zapravením (co nejdříve
po aplikaci); na rozdíl od toho k velké části emisí amoniaku již došlo pokud je začlenění provedeno
po 4, 6, 12 nebo 24 hodinách [35].

Mezisložkové efekty Zařízení pro jednofázové zpracování půdy je těžké a může způsobit pro-
blémy se zhutňováním půdy, zatímco zařízení pro vícefázové zpracování půdy je lehčí, ale traktor
spotřebovává více paliva.
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Začlenění tuhého hnoje do půdy může zvýšit přímé emise N2O. Dostupnost dusíku u tuhého
hnoje pro rostoucí plodinu je nižší než dostupnost tekutého hnoje v důsledku vyšší koncentrace
organické hmoty, která zvyšuje imobilizaci a denitrifikaci dusíkem. Zda tuhé hnojivo vede k vyšším
emisím NH3 a N2O než kejda nebo minerální hnojiva, závisí na několika faktorech, včetně poměru
C : N u hnoje a odbouratelnosti organických látek [517]. Na druhé straně výsledky ostatních
studií zůstávají nejednoznačné, pokud jde o dopad zapravení tuhého hnoje po aplikaci na emise
N2O [441].

U neupravené a upravené kejdy byly hlášeny kontrastní výsledky týkající se emisí N2O. Vari-
abilita závisí hlavně na půdních vlastnostech a obsahu organických látek v kejdě [517].

Pokud nejsou k dispozici plodiny, které by absorbovaly snadno dostupný dusík, zapravení
hnoje zvyšuje riziko ztráty dusíku vyluhováním s možným přesunem znečištění ze vzduchu do
vody, ale snižuje riziko odtoku z následných srážek. Z tohoto důvodu musí načasování aplikace
kejdy a tuhého hnoje vyvážit všechny tyto aspekty [508].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje K dosažení zapravení ihned po aplikaci je
pro zapravovací zařízení nutný druhý traktor, který musí těsně následovat aplikátor hnoje. Obvykle
je zapravení prováděno druhou osobou, která pracuje s pluhem nebo jiným nástrojem, v závislosti
na typu a podmínkách půdy. Může to být také provedeno jednou osobou, v takovém případě se
hnůj aplikovaný na poli (jedno naplnění nádrže) zapraví před opětovným naplněním nádrže.

Obrázek 4.101 [406] ukazuje zapravovací zařízení kombinované s velkou cisternou ve vlast-
nictví dodavatele, tato kombinace je ale možná i s menší cisternou a samostatným traktorem.
Tímto způsobem může být zapravení provedeno společně s aplikací hnoje pouze při jedné mani-
pulaci [406].

Obrázek 4.101: Zařízení pro zapravení kombinované s cisternou

Pro okamžité zapravení na malých polích (přibližně 2 ha), je-li k dispozici pro aplikaci a zapravení
pouze jedna osoba, je významnou výhodou zapravení ihned po dokončení každého průjezdu
aplikátoru (s výjimkou velmi malých polí). Čas strávený při takovémto procesu je o 15 % delší.

Při práci dvou lidí (simultánní průjezd) se nesnižují emise NH3 ve srovnání s jednou osobou
obsluhující oba stroje (aplikace a následné zapravení na konci každého průjezdu), protože pracovní
rychlost zapravení je obvykle nižší než u aplikátoru. Používání dvou operátorů však šetří čas,
od 36% na 2 ha pole do 51% na 20 ha pole. Absolutní doba trvání procesu může být důležitější než
procento ušetřeného času. Na poli o rozloze 2 ha může mít zkrácení doby z 3,5 hodin na 2 hodiny
v celkovém řízení hospodářství malý význam; na poli o rozloze 10 ha by však zkrácení času
z přibližně 20 hodin na 10 hodin umožnilo dokončení úkolu za jediný den [243]. Je důležité,
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aby strategie zapravení byla řádně navržena v závislosti na velikosti pole, míře práce zařízení
na zapravení a dostupné pracovní síle.

Okamžitého zapravení, a tedy minimální časové prodlevy mezi aplikací hnoje a zapravením,
není vždy možné dosáhnout. Mezi aplikací a zapravením do povrchu může uplynout určitá doba,
během které dochází k vyprchání amoniaku z aplikovaného hnoje na povrchu.

Stupeň snížení emisí amoniaku také závisí na způsobu zapravení. Přímé zapravení hnoje pomocí
radličného pluhu má za následek vyšší efektivitu snížení než zapravení pevným radličkovým
kultivátorem nebo diskovými branami, díky větší pracovní hloubce dosažené orbou [35, 243]
a zaorání 100 % kejdy/hnoje. Někdy je však možné, že radličky nebo disky jsou účinnější než orba,
a to díky rychlejším pracovním výkonům, které umožňují, aby kejda zůstala vystavena na povrchu
po kratší dobu, než se dobře promíchá s půdou kultivací. Při orbě radličným pluhem je celková
prodleva mezi rozmetáním a zapravením delší [35, 243, 500].

Souhrn výsledků experimentů týkajících se snížení emisí amoniaku dosaženého pomocí růz-
ných typů aplikačních strojů je uveden v tabulce 4.209.

Tabulka 4.209: Shrnutí výsledků pokusů o snížení emisí amoniaku s různým zařízením pro zapravení hnoje

Typ hnoje Zařízení pro
zapravení

Snížení emisí NH3, ve srovnání s plošným
rozmetáním

Průměr (1)(%) Rozsah (2)(%)

Kejda

Pluh 92 78–99
Disk 80 69–90

Radličky 66 NI
Brány 68 60–69

Tuhý hnůj

Pluh 91 86–95
Disk 63 NI

Radličky 57 NI
Brány 90 NI

(1) Údaje představují průměr účinnosti snížení.
(2) Rozsah se získá výpočtem průměrných hodnot v každé uvažované publikaci.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [440]

Další výsledky experimentu uvádějící emise amoniaku vyjádřené v kg/haNH3-N nebo v procentech
použitého TAN, a účinek různých metod zapravení, jsou uvedeny v tabulce 4.210. Orba vede
k většímu snížení emisí než u jiných typů strojů pro mělkou kultivaci.
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Tabulka 4.210: Průměrné emise amoniaku a účinnost snižování při aplikaci tuhého hnoje s následným okamžitým zapravením pomocí různých zařízení

Typ hnoje
Bez zapravení Pluh Disk Radličky

NH3-N TAN NH3-N TAN Snížení NH3-N TAN Snížení NH3-N TAN Snížení
(kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (%) (kg/ha) (%) (%) (kg/ha) (%) (%)

Prasečí 63,1 68 3,2 4 95 25,4 26 60 26,2 26 58
Drůbeží
(nosnice)

71,5 67 2,6 3 96 22,3 21 69 33,7 31 53

Drůbeží
(brojleři)

27,6 56 0,0 2 100 5,6 13 80 5,2 11 81

Zdroj: [243]
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Účinek strojního zařízení použitého pro zapravení a časová prodleva po aplikaci tuhého hnoje do
zapravení, ve srovnání s emisemi amoniaku bez zapravení, jsou uvedeny v tabulce 4.211. Data jsou
odvozena z přezkumu zpráv a článků recenzovaných odborníky.

Tabulka 4.211: Snížení emisí amoniaku dosažené zapravením tuhého hnoje po aplikaci

Kategorie
zvířat

Zapravení (časová prodleva po aplikaci)
Vybavení pro
zapravení< 4 h 4 h ≥ 24 h

Snížení emisí amoniaku jako % emisí měřených
bez zapravení

Prasata na výkrm 92 (4) 64 (9) 63 (8) Pluh
Brojleři NI 61 (5) 37 (5) Disky
Brojleři NI 81 (2) 77 (2) Pluh
Brojleři NI 44–53 (3) 24 (2) Disky

Brány
Nosnice 97 (1) NI NI Radličný pluh
Nosnice 79–83 (3) NI NI Brány

Dlátový pluh
Rotační kultivátor

Průměrné snížení emisí jako % emisí měřených
bez zapravení

< 4 h 4–24 h
Prasata 92 56
Drůbež 85 50
Poznámka: Počet použitých datových sad je uveden v závorce; NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [441]

Z Dánska jsou v tabulce 4.212 uvedeny vypočtené emise pro aplikaci tuhého hnoje z chovu prasat
s následným zapravením s různými časovými prodlevami a vybavením.

Tabulka 4.212:Vypočítané emise amoniaku z aplikace tuhého hnoje z chovu prasat s následným zapravením,
s různým vybavením a časovými prodlevami

Metoda
zapravení Období

Zapravení
Bez zapravení 6 hodin 4 hodiny 1 hodina

Emise NH3-N jako % TAN

Pluh Jaro 65 39 22 13
Pluh Léto 80 48 32 16
Pluh Podzim 55 33 12 11
Pluh Zima 45 27 7 9
Brány Jaro 65 41 36 27
Brány Léto 80 54 48 35
Brány Podzim 55 30 27 21
Brány Zima 45 22 20 17
Zdroj: [442]
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Rozsáhlý přehled literatury [441], podpořený statistickou analýzou výsledků měření, značí, že
zapravení tuhého hnoje z chovu prasat a drůbeže po aplikaci vede ke zvýšeným emisím N2O. Byla
však pozorována široká variabilita údajů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.213.

Tabulka 4.213: Emise N2O po aplikaci a zapravení tuhého hnoje

Parametr Emise N2O-N jako % TAN
Prasečí hnůj Drůbeží hnůj

Průměrná hodnota po aplikaci 0,3 0,1
Střední hodnota po aplikaci 2,8 0,6
Průměrná hodnota po zapravení 3,5 8,9
Zdroj: [441]

Byl zkoumán vliv kontrastních účinků snižování emisí amoniaku během skladování hnoje, ztráty
dusíku během aplikace a zapravení podestýlky od brojlerů a ztráty dusičnanů při vyluhování;
výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.214.

Tabulka 4.214: Příklad vlivu podmínek skladování a podmínek použití podestýlky brojlerů na následné
emise během aplikace

Podmínky skladování Podmínky aplikace Ztráty NH4-N
jako % celkového N

mimo ustájení

Ztráty NO3-N
jako % celkového N

mimo ustájení

Klasické skladování Povrchová aplikace 24,6 5,9
Zaplachtovaná hromada Povrchová aplikace a orba

půdy do 4 hodin
4 13,7

Zdroj: [536]

Údaje z různých zeměpisných oblastí uvádějí, že je možné dosáhnout snížení emisí amoniaku
o 70–80 %, pokud je hnůj přímo zapraven do 2 hodin, a snížení o 60–70 %, pokud je zapraven
do 4 hodin [35, 259]. Zapravení do 6–24 hodin po aplikaci pomocí plošné aplikace snižuje emise
amoniaku o 16–42 % při španělských klimatických podmínkách ve srovnání s plošnou aplikací
bez zapravení do 24 hodin [239]. Ve Francii je uspokojivá míra snížení amoniaku při zapravení
provedeném méně než 12 hodin po aplikaci [500].

Tabulka 4.215 ukazuje, že zapravení podestýlky pro brojlery je vždy účinné ve srovnání s tech-
nikou bez orby, ale také to, že emise z aplikace do půdy závisí na snadno dostupném dusíku, který
může být uchován v hnoji, který byl během skladování zakryt. Výsledky v tabulce naznačují ztráty
při skladování 13,2 % a 1,3 % u konvenčně nezakrytého skladovaného hnoje a hnoje zakrytého
plachtou [507]. To znamená, že snadno dostupný dusík, který se během skladování neztrácí, může
být z velké části ztracen při aplikaci, pokud není zapravení dostatečně rychlé nebo pokud není
aplikováno. Jinými slovy, rychlé zapravení je nezbytné, aby se dosáhlo snížení ztráty amoniaku
ze zakrytého skladování. Pokud se podestýlka brojlerů skladovaná pod plachtou rychle nezapraví
do půdy po aplikaci, amoniak uchovaný během skladování se při aplikaci snadno ztratí.
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Tabulka 4.215: Porovnání ztrát amoniaku při různých postupech aplikace různě uskladněné podestýlky
z chovu brojlerů

Typ aplikace a zapravení
Ztráty při aplikaci Provozní ztráty

Konvenční Pod
plachtou

Konvenční Pod
plachtou

Povrchová aplikace bez zapravení 11,4 25,8 24,6 27,1
Orba do 4 hodin 2,4 2,8 15,6 4,1
Zapravení disky do 4 hodin 6,3 10,8 19,5 12,1
Orba do 24 hodin 2,5 6,9 15,7 8,2
Zapravení disky do 24 hodin 8,0 21,9 21,2 23,2
Zdroj: [207]

Technické úvahy týkající se použitelnosti Samotná aplikace hnoje trvá jen velmi krátkou dobu
(hodiny) a není nutné čekat na zapravení. Zapravení do 4 hodin může být považováno za obtížně
organizovatelné, protože zemědělci obvykle nevlastní všechny potřebné strojní zařízení a nemají
dostatek personálu. Velikost pole a dostupné strojní zařízení pro zapravení také může ovlivnit
včasné dokončení zapravení hnoje, protože rychlost aplikace je obvykle vyšší než rychlost orby.
Dále, protože práce v terénu musí být často dokončeny jedna po druhé nebo pole po poli, přerušení
aplikace (tj. po 4 hodinách), aby operátormohl změnit práci na orbu, vyměnit traktory nebo dokonce
přípojné nářadí, způsobí zpoždění [624]. Zemědělci se proto musí spolehnout na dodavatele služeb,
a proto není načasování operací zcela pod jejich kontrolou. Kromě toho mohou povětrnostní
podmínky nebo špatné světlo zastavit pracovní postup, například by nebylo dobrým postupem
pracovat na podmáčené půdě, protože to škodí při hospodaření s půdou.

Uvádí se však také, že není pochyb o tom, zda zapravení do kratší doby než 12 nebo 24 hodin
může způsobit logistický problém [35]. Tam, kde požadavky na práci nebo strojní zařízení omezují
možnost okamžitého zapravení, se zapravení hnoje do 4 hodin uvádí jako proveditelné, a to i pro
malá hospodářství [508].

V Nizozemsku se běžně používá technika zapravení hnoje do 4 hodin. Dobré přizpůsobení
logistiky (kapacita nádrží na aplikaci a zapravení) je velmi důležitým faktorem pro dosažení
zapravení do 4 hodin [406].

Použitelnost této techniky je omezena na ornou půdu, kterou lze snadno obdělávat po aplikaci
tuhého hnoje nebo kejdy. U travních porostů nebo ochranného zpracování půdy není možné za-
pravení, nebo je možné pouze při přechodu na ornou půdu (např. v rotačním systému) nebo při
opětovném výsevu. Nevztahuje se na obdělávanou půdu s pěstitelskými plodinami, které mohou
být poškozeny zapravením tuhého hnoje nebo kejdy. V případě kejdy není tato technika použitelná
po aplikaci do půdy pomocí mělkých nebo hlubokých injektorů.

Ekonomika Další náklady hlášené Španělskem na zapravení kejdy po aplikaci rozstřikovacím
talířem (plošné rozmetadlo) jsou uvedeny v tabulce 4.216.
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Tabulka 4.216: Dodatečné náklady na zapravení kejdy aplikované rozmetadlem s rozstřikovým talířem,
ve srovnání s technikou bez zapravení do 24 hodin, ve Španělsku

Metoda zapravení Snížení emisí
amoniaku (%)

Dodatečné náklady
(EUR/m3

kejdy)
(EUR/t

vyprodukovaného
vepřového)

(EUR/snížení
o kg NH3)

Radličný pluh
16–40

0,53–0,61 6,6–7,6 3,2 (1)–3,7 (2)
Kultivátor 0,23–0,26 2,9–3,3 NI
(1) Vypočítaná hodnota. Snížení NH3 o 30 %.
(2) Snížení NH3 o 30 %.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [338, 379]

Náklady na přímé zapravení tuhého hnoje se uvádějí v rozmezí 0,5 až 2 EUR za kg ušetřeného
NH3-N [601]. Náklady na snižování emisí amoniaku, na aplikaci a zapravení, které uvádí Německo
pro různé velikosti hospodářství, jsou uvedeny v tabulce 4.203 [575].

Motivace pro implementaci Nařízení vmnoha členských státech vynucují zapravení kejdy/hnoje
po aplikaci. Například v Dánsku musí být kejda aplikovaná na holé půdě začleněna do 6 hodin
[236]. V Německu a Nizozemsku existuje povinnost okamžitého zapravení. Ve Velké Británii je
maximální doba zapravení po aplikaci hnoje 24 hodin [624]. Rychlé zapravení tuhého hnoje nebo
kejdy zlepšuje dostupnost dusíku (hodnotu hnojiva) pro rostlinnou výrobu tím, že brání ztrátám
dusíku [517].

Některé činnosti spojené se zapravením lze považovat za zpracování půdy, které zemědělec
již plánoval (včetně případů, kdy nebyl použit žádný hnůj). V tomto případě není zapravení další
činností (práce, energie, náklady), která by měla být započítána jako příspěvek k dodatečným
nákladům na snížení emisí [35].

Příklad provozů Zapravení je široce používáno.

Referenční literatura [35, 207, 236, 239, 243, 259, 338, 379, 406, 440, 441, 442, 500, 508, 517,
536, 575, 601, 624]

4.14 Techniky pro snížení emisí hluku

Popis Hluk se v tomto odvětví stále nepovažuje za problém s velkým významem pro životní
prostředí, ale s rostoucí hustotou osídlení venkovských oblastí se mohou stát emise hluku (tak jako
zápachu) důležitými. Obecně jsou opatření k zabránění nebo snížení emisí hluku nezbytná, pokud
se hospodářství nachází v blízkosti oblasti, která vyžaduje ochranu (např. obytná oblast) a pokud
se vyskytne problém s hlukem. Současně se snížená hladina hluku v rámci hospodářství považuje
za přínosnou pro samotnou živočišnou výrobu, protože vyžaduje tiché a klidné prostředí.

V případě nových hospodářství je základním preventivním opatřením výběr místa pro hos-
podářství a/nebo zařízení s dostatečnou vzdáleností od stávajících nebo plánovaných citlivých
receptorů, např. obytné zóny. Obecně lze snížení hluku dosáhnout:

• plánování činností v areálu hospodářství;

• používání přírodních překážek;
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• použití zařízení s nízkou hlučností;

• uplatňování technických opatření na zařízení (omezeno);

• uplatnění dalších opatření ke snížení hluku.

U ventilačních systémů by měly být pokud možno upřednostňovány vysoce účinné ventilátory.
Hlukové vyzařování se zvyšuje s průměrem a rychlostí oběžného kola. Pro daný průměr je nízko-
rychlostní ventilátor tišší než vysokorychlostní ventilátor.

Aby se snížily emise hluku ze strojních zařízení a nářadí, je v některých případech možné
přijmout pasivní opatření ke snížení hluku (zapouzdření nebo zvukové clony, například vyrobené
z balíků slámy, které absorbují a vychylují vyzařovaný zvuk). Tlumiče/zařízení pro ztlumení hluku
v odpadních vzduchových šachtách se neprokázaly jako úspěšné, protože se rychle stávají neúčin-
nými v důsledku usazování prachu. Níže jsou popsány možné techniky pro regulaci nebo snížení
emisí hluku z řady činností v hospodářství.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dochází ke snížení emisí hluku.

Mezisložkové efekty Boční ventilátory jsou méně účinné při rozptylu emisí amoniaku, zápachu
a prachu než ventilátory nainstalované na střeše. Zvýšení počtu ventilátorů v kombinaci se snížením
jejich velikosti by zvýšilo spotřebu energie a mohlo by ohrozit welfare zvířat [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje

Plán řízení hluku
Prvním krokemk řešení emisí hluku, je-li zjištěn jeho potencionální dopad, je vytvoření plánu řízení
hluku, tj. programu předcházení a snižování hluku. Je navržen tak, aby identifikoval zdroj (zdroje),
změřil emise hluku, změřil/odhadl hlukovou expozici, charakterizoval přínosy zdrojů a provedl
eliminační a/nebo redukční opatření podle jejich nákladů a snadnosti implementace [624].

Plán řízení hluku zahrnuje následující prvky:

• protokol obsahující vhodné činnosti a časové plány;

• protokol pro provádění monitorování hluku;

• protokol pro reakci na identifikované hlukové události;

• program snižování hluku určený například k identifikaci zdroje (zdrojů), ke sledování emisí
hluku, k charakterizaci příspěvků zdrojů a k provádění opatření k eliminaci a/nebo snížení;

• přehled historie hlukových incidentů a nápravných opatření a šíření znalostí o hlukových
incidentech.

Řídící opatření
Dopad činností s potenciálně vysokou hladinou hluku může být značně snížen tím, že se zamezí
provozu v noci a o víkendech. Rovněž je třeba se vyhnout zbytečnému rušení zvířat během krmení
a meziprostorovému přenosu, protože to obecně vede ke zvýšeným hladinám hluku. Pro drůbež je
však méně stresující manipulace ve tmě, a proto se vyskladňování zvířat a následný transport často
provádí v noci nebo brzy ráno [40].

Hluk nejvyšší intenzity v chovech prasat vzniká při krevním testování prasat a značkování
rypáků prasnic (pokud je to povoleno v souladu se směrnicí 2008/120/ES a vnitrostátními právními
předpisy) [624].

Další provozní opatření zahrnují opatření k regulaci hluku během údržby.
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Prevence nepřetržitého hluku

1. Výběr ventilačního systému nebo vybavení
Jednou z metod, jak eliminovat hluk od ventilátorů, je použití přirozených ventilačních
systémů, včetně ACNV, které mají také výhody úspory energie. Ventilátory lze zvolit tak,
aby minimalizovaly hluk. Vysokorychlostním ventilátorům se dvěma pólovými motory je
třeba se vyhnout, protože bývají velmi hlučné. Kromě toho jsou menší rozměry těchto
ventilátorů také spojeny s menšími otvory a kryty, které mají vyšší odpor vůči proudění
vzduchu. Obecně platí, že čím je ventilátor pomalejší, tím méně hluku vydává. Zejména pro
drůbež mohou být kryty a přívody vzduchu navrženy s dostatečnou plochou, aby se zabránilo
zbytečným poklesům tlaku.
Za určitých okolností lze hluk ventilátoru snížit pomocí tlumičů na vstupu. Vzhledem k po-
vaze odpadního vzduchu z chovných hal je tato možnost vhodná pouze pro podtlakové
ventilační systémy, které se běžně nepoužívají.

2. Návrh ventilace a konstrukce budov
Umístění ventilátorů je významným faktorem. Použití nízko umístěných odsávacích ventilá-
torů na bočních stěnách bude účinnější pro snižování šíření hluku z budov než u ventilátorů
na střeše, protože hlukmůže být lépe absorbován strukturou budovy nebo zemí nebo vegetací.
U drůbežáren mohou nízko umístěné ventilátory také usnadnit regulaci prachu, ale mohou
být méně účinné při rozptylování zápachu než ventilátory ve výšce. V ostatních případech
střešní ventilátory při správném provozu generují podobné hladiny hluku jako ty, které jsou
instalovány na stěnách [624].
Odpor systému ovlivňuje výkon ventilátoru a ventilačního systému. Instalace ventilátorů
by měla být navržena s odpovídajícími vstupními a výstupními oblastmi, aby byl zajištěn
optimální výkon. Efektivní konstrukce umožňuje použití minimálního počtu ventilátorů při
ventilaci budov. Kryty výfuků a odtahové komíny ventilátorů byměly být pevně konstruovány
ze dřeva nebo z prefabrikovaného plastu nebo GRP. Je třeba se vyvarovat nevyztužených
plechových desek, které mohou vibrovat.
Charakteristiky konstrukce budovy ovlivňují strukturu hluku. Hluk v budově a v okolí je
určen jeho absorpčními vlastnostmi. Hladké reflexní povrchy způsobují, že se hladiny hluku
vytvářejí vícenásobným odrazem. Naproti tomu hrubé povrchy, jako jsou balíky slámy, zvuk
absorbují.
Použití vysoce účinných ventilátorů, konstrukční opatření ke snížení odporu proudění vzdu-
chu a provozní opatření (přerušovaný provoz) mohou snížit spotřebu energie. Nízko umístěné
nástěnné ventilátory jsou však považovány za méně účinné než ventilátory nainstalované
na střeše, takže by byla vyžadována další kapacita ventilátorů. Kromě toho bylo zjištěno, že
nízko umístěné nástěnné ventilátory vytvářejí kolem jednotky více zápachu než ventilátory
nainstalované na střeše.

3. Provozní opatření
Pro minimální požadovanou ventilaci drůbeže je malý počet ventilátorů pracujících nepřetr-
žitě méně znatelný než velký počet ventilátorů pracujících přerušovaně, aby se dosáhlo stejné
míry ventilace. Zvýšení o 3 dB(A) v důsledku dvojnásobného počtu běžících ventilátorů bude
velmi významné, pokud bude hladina hluku pozadí pod 30 dB.

Řízení hluku z přerušovaných činností v rámci hospodářství
Mnoho činností v hospodářství se provádí nespojitě. Opatření ke snížení emisí hluku z těchto
činností se obecně týkají správného načasování a pečlivého umístění činnosti v hospodářství.
Opatření se vztahují na následující činnosti:
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1. Příprava krmiva
Drcení a míchání krmiva v rámci hospodářství produkují hladiny hluku 63 dB(A). Drtiče
jsou často automatizovány, takže je lze použít v noci ke snížení provozních nákladů pomocí
nižší ceny elektřiny „mimo špičku“ v nočních hodinách. Pokud dochází ke stížnostem,
měla by být tato možnost pravděpodobně znovu zvážena. Drtiče a jiná hlučná zařízení
by měla být umístěna v akusticky izolovaném krytu nebo budově. Drtiče, které používají
spíše mechanické než pneumatické systémy pro přenos krmiva, budou pravděpodobně tišší
a podstatně energeticky účinnější. Hlavní jednotky vytvářející hluk, jako jsou kladivové
drtiče a pneumatické dopravníky, by měly být provozovány v době nejvyššího hluku pozadí.

2. Dopravní zařízení pro krmivo
Hluk z pneumatických dopravníků může být snížen minimalizací délky přívodního potrubí.
Nízkokapacitní systémy, které pracují déle, budou pravděpodobně generovat méně celkového
hluku než velké jednotky s vysokým výkonem. Dopravníky včetně šneků jsou nejtišší, pokud
jsou plné materiálu. Dopravníky nebo šneky by neměly běžet naprázdno.

3. Dodávka krmiva
Mnoho provozů nepřipravuje krmivo na farmě. Krmivo dodávané do provozu je obvykle
pneumaticky dopravováno do zásobníků. Hluk vozidel dodávajících krmivo pochází z:

• vozidla pohybujícího se kolem farmy;
• pneumatického dopravního zařízení.

Dopad těchto zdrojů hluku lze minimalizovat:

• umístěním zásobníků krmiva nebo zásobníků na skladování krmiva co nejdále od obyt-
ných a jiných citlivých nemovitostí;

• vhodným umístěním zásobníků krmiva za účelem snížení pohybů dodávkových vozidel
v hospodářství;

• eliminací dlouhých dopravníkových vzdáleností a minimalizací počtu ohybů na pev-
ném dopravním potrubí, aby bylo možné dosáhnout maximální rychlosti vykládky
(minimalizovat dobu trvání hluku)

4. Krmné operace v chovech prasat
Hladiny hluku 97 dB(A) a vyšší byly měřeny u zvířat očekávajících krmení. Toto rozrušení je
často spojeno s ručním podáváním krmiva nebo hlučnými dopravními systémy, které dodávají
krmivo v době krmení. Tyto špičkové hladiny hluku od zvířat lze snížit použitím vhodných
mechanických systémů krmení. Pokud mají být zásoby krmiva podávány ručně, měly by
být v malých dávkách (odděleně od ostatních dávek) nebo, je-li hluk nevyhnutelný, zásoby
krmiva byměly být podávány v dobách vyšších hladin hluku pozadí. Lze použít koryta mající
násypné zásobníky, které lze naplnit před dobou krmení, aby prasata před krmením neměla
žádný podnět k vytvoření vzrušení a hluku. Pro některé druhy krmiv lze použít pasivní koryta
ad libitum, která výrazně snižují stres a minimalizují hluk.
U nových instalací krmných zařízení by to mělo být považováno za upřednostňovanou
možnost. Kompaktní koryta jsou také uváděna jako vhodná pro tento účel [624].

5. Stavební otvory
Kdykoli je to možné, měly by být během doby krmení všechny dveře a další hlavní otvory
chovných hal prasat uzavřeny.
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6. Dodávka paliva
Skladovací nádrže na palivo byměly být umístěny co nejdále od jiných nemovitostí, například
obytných domů, pokud je to vhodné a praktické. Umístění skladovacích nádrží paliva mezi
chovné haly hospodářských zvířat a jinými nemovitostmi může omezit šíření zvuku/hluku.

7. Manipulace s hnojem a kejdou v chovech prasat
Níže jsou uvedena opatření ke snížení hluku produkovaného při manipulaci s hnojem:

• Navrhnout a udržovat otevírací branky podél shrnovaných průchodů v systémech pro
shrnování hnoje tak, aby prasata nebyla schopna chrastit s brankami a jejich kováním.

• Venku udržovat minimální shrnované plochy, aby se snížil hluk shrnovače.
• Umístit skladovací prostory pro hnůj a kejdu mimo okolní obydlí. Tlakové čističe
a kompresory generují značný hluk a měly by být běžně používány uvnitř budov. Jejich
použití venku, např. k čištění vozidel, je třeba se vyhnout na citlivých místech. Kdykoli
je to možné, strojní zařízení by se mělo umývat pod krytem a na místech mimo obytné
domy a jiné citlivé nemovitosti.

8. Manipulace s hnojem a kejdou v chovech drůbeže
Níže jsou uvedena opatření ke snížení hluku způsobeného zpracováním drůbežího hnoje:

• Při čištění budov pro drůbež je organizován pohyb a manévrování nakladačů plní-
cích přívěsy mimo budovu, aby se minimalizoval pohyb strojů. Pokud je k dispozici
dostatečná světlá výška, jsou přívěsy naloženy uvnitř budovy.

• Dobré udržování výfukových systémů a tlumičů hluku nakladačů a traktorů.
• Vyučení/zaučení a zaškolení obsluhy nakladačů.
• Provádění manipulace s hnojem a produkty na koncích budov nejdále od ostatních
nemovitostí, jako jsou obytné budovy.

• V některých zařízeních produkce vajec je hnůj dopravován přímo do samostatné skla-
dovací budovy. To umožňuje naložení přívěsů převážně v budovách.

• Dopravníky používané pro manipulaci s hnojem jsou zdrojem hluku. Jsou umístěny co
nejvíce v rámci struktury budovy pokud je to možné. Pokud přecházejí mezi budovami,
je délka dráhy co nejkratší a mělo by se zvážit vytvoření bariér pohlcujících zvuk, jako
jsou balíky slámy nebo trvalejší obložení. Dopravníky nesmí být provozovány prázdné.
Tlakové čističe a kompresory se používají uvnitř budov. Jejich používání venku, k čištění
vozidel, je na citlivýchmístech vyloučeno. Pokud je to možné, strojní zařízení se umývá
pod krytem a na místech mimo obytné domy a jiné citlivé nemovitosti.

9. Aplikace hlukových bariér
Šíření hluku lze snížit umístěném překážek mezi zdroje a přijímače. Mezi vhodné překážky
mohou patřit ochranné stěny, násypy a ploty. Bariéry jsou nejúčinnější proti vysokofrekvenč-
nímu hluku. Nízkofrekvenční hluk s dlouhou vlnovou délkou bude procházet kolem nebo
přes bariéry.
Úložiště se zemními okrajimohou být použity ke kombinaci účinku bariér s absorpcí vegetace
amohou být užitečné, jsou-li konstruovány podél hranic chovů prasat. Balíky slámy lze použít
k zajištění vysoké, účinné a dočasné protihlukové bariéry kvůli jejich tloušťce a hmotnosti
a díky jejich absorbčním povrchům. Balíky slámy by se neměly používat v budovách s prasaty
nebo v jejich blízkosti, kde mohou zvyšovat riziko požáru. Vysoké, pevné, dřevěné ploty
snižují šíření hluku. Ty mohou být umístěny na nejvyšších místech úložiště se zemními
okraji, aby se zvýšila celková výška překážky.
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Lesy a živé ploty omezují šíření hluku z budov chovu prasat. Hluboký pás výsadby stromů
sníží hluk a maskuje hluk generovaný větrem. Snížení hluku je relativně nízké, přibližně
2 dB na 30 m výsadby. Živé ploty také snižují šíření pachů a usnadňují integraci hospodářství
v krajině.

Indikativní účinky některých použitých opatření jsou uvedeny v tabulce 4.217.

Tabulka 4.217: Redukční účinek různých hlukových opatření

Kategorie Opatření snížení Efekt snížení (dB(A))

Technické Přirozená ventilace Proměnný
Vysoce účinné ventilátory NI
Aplikace tlumičů NI

Návrh a konstrukce Nízké boční stěny NI
Ploty/vegetační bariéra 2

Provozní Malý počet ventilátorů/nepřetržitý provoz 3
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Provádění plánu řízení hluku je použitelné pouze
v případech, kdy se očekává a/nebo byla zdůvodněna nepříjemnost zápachu u citlivých receptorů.
Výběr ventilátorů (a jejich průměr) je primárně založen na potřebách zvířat. Kromě toho se uvádí,
že implementace více ventilátorů a přemístění zemědělského vybavení (např. zásobníků krmiva)
ve stávajících chovech je obtížné a nákladné. Koryta ad libitum nejsou použitelná, pokud některá
zvířata vyžadují omezené krmení ze zdravotních a produktivních důvodů, např. prasnice a prasničky.

Materiály pohlcující hluk, které mají být použity, musí být snadno čistitelné, aniž by měly
negativní vliv na hygienu stáda [624]. V případě nových hospodářství lze mnoho z umisťovacích
opatření použít jako součást plánování hospodářství. V takovém případě by měly být použity
jakékoli přirozené překážky v šíření hluku. U stávajících systémů může být přemístění činností
nebo zařízení technicky možné pouze u některých činností z důvodu omezeného prostoru nebo
nadměrných nákladů. Přemístění velkých konstrukcí, jako je ustájení zvířat, může být omezeno,
protože vyžaduje relativně vysoké investice.

Opatření týkající se praxe a načasování provozovatele mohou být použita kdykoli pro nová
i stávající hospodářství. Překážky vegetace, jako jsou živé ploty, nemusí být obecně použitelné
z důvodů biologické bezpečnosti.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Plánování nových chovných hal pro prasata a drůbež bymělo ve fázi
návrhu zohlednit výhody regulace hluku u nízkootáčkových a bočních ventilátorů a akustických
bariér. Rovněž by se měla zvážit použitelnost přirozených ventilačních systémů.

Příklad provozů VeVelkéBritánii je vyžadován plán řízení hluku pro držitele povolení, u kterého
byl hluk identifikován jako emise s potenciálním dopadem [624].

Referenční literatura [40, 43, 393, 559, 624]
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4.15 Techniky pro zpracování a likvidaci jiných odpadů než jsou hnůj
a uhynulá zvířata

4.15.1 Pevné odpady

Popis Pevné odpady, s nimiž se má v hospodářství nakládat, a běžné postupy ošetření jsou
uvedeny v kapitole 2.11.

Existují různé způsoby likvidace pevných odpadů. Spalování nebo skládkování odpadů v terénu
je zakázáno. Pro spalování pevných odpadů musí spalovna vlastnit povolení příslušného orgánu
v souladu se Směrnicí o průmyslových emisích (2010/75/EU), kapitolou IV a přílohou VI, kde jsou
uvedena technická ustanovení týkající se zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování
odpadu. Opatření, která mají zabránit nebo co nejvíce omezit nepříznivé účinky na životní prostředí
(ovzduší, půdu a vodu) způsobené spalováním odpadu, jsou popsána v dokumentu BREFWI [705].
Zařízení na spalování nebo spoluspalování odpadu mohou být vybavena systémy rekuperace tepla.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Dosažitelné výhody se vztahují k typu materiálu a po-
tenciálu pro úsporu energie.

Mezisložkové efekty Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Povinnost zajištění se vztahuje na každého,
kdo nakládá s odpadem, od osoby produkující odpad až po osobu, která jej s konečnou platností
zlikviduje nebo zpět neobnoví. Odpad musí být udržován v bezpečí, aby nedocházelo k úniku,
rozlití nebo odfouknutí a lze jej odevzdat pouze oprávněné osobě (např. registrovanému přepravci
odpadu) a lze jej převést s vydáním podepsaných přepravních listů [386].

Zpracování pevných odpadů
Zpracování by mělo probíhat v rámci hierarchie nakládání s odpady (omezování, opětovné použití,
obnovení, odstranění) a uplatňovat zásady blízkosti (nakládání s odpadem co nejblíže) a předběžné
opatrnosti (okamžité uplatňování nákladově efektivních opatření k zabránění zhoršování životního
prostředí). V tomto souhrnu lze použít následující možnosti v rámci hospodářství:

• opětovné použití odpadů;

• kompostování odpadů;

• obnovení energie.

Opětovné použití se zaměřuje na opakovaně použitelné nebo znovu naplnitelné obaly. Možnosti
kompostování odpadů jiných než hnoje v rámci hospodářství se jeví jako velmi omezené, přičemž
sekundární kartonové obaly jsou dobře využitelné. Energetické využití zahrnuje již použité olejové
hořáky, ale s novými vyvíjejícími se technologiemi pro energetické využití lze použít i jiné mate-
riály. Techniky obvykle používané v hospodářství s intenzivním chovem drůbeže a prasat nebyly
uvedeny.

Zpracování nebezpečného odpadu
Mezi příklady zemědělských odpadů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, patří odpadní olej,
azbest, olověné akumulátory a agrochemikálie obsahující nebezpečné látky. Nebezpečné odpady
nesmějí být smíchány mezi sebou ani s odpady, které nejsou nebezpečné, nebo s jinými látkami
a materiály. Nebezpečné odpady musí být shromažďovány a likvidovány odděleně, v souladu
s místními předpisy, a musí být předány spolu s „nákladními listy“ [386].
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Technické úvahy týkající se použitelnosti Pro implementaci technik nejsou hlášena žádná tech-
nická omezení.

Ekonomika Některé náklady jsou spojeny s použitými technikami zpracování. Zejména při
spalování a skládkování odpadů bude nutné dodržovat rostoucí legislativní požadavky, které zvýší
náklady na používání a provoz těchto technik.

Náklady na jiné formy odstraňování nebo využití zahrnují:

• náklady na shromažďování a dopravu;

• náklady na likvidaci a využití;

• daň ze skládky (jsou-li odpady zlikvidovány skládkováním).

Náklady pro zemědělce budou záviset na řadě faktorů, včetně:

• umístění hospodářství a vzdálenost od vhodných zařízení;

• množství odpadů;

• povahy a klasifikace reziduí;

• metody konečného zpracování;

• tržní poptávky po sekundárních materiálech.

Motivace pro implementaci Očekává se, že zemědělské odpady budou stále více považovány
za průmyslový odpad. Požadavky stanovené v různých směrnicích týkajících se odpadů, jako je
Směrnice EU o skládkách odpadů (1999/31/ES), Směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU),
kapitola IV a příloha VI o spalování odpadu a Rámcová směrnice o odpadech (2008/98/ES), jsou
hlavní motivací ke změně zacházení se zemědělskými odpady.

Další motivace, které vedou ke změně zacházení s odpady, jsou požadavky maloobchodníků
a spotřebitelů, rostoucí obavy veřejnosti o dopadech produktů na životní prostředí a lidské zdraví,
zvyšující se náklady na likvidaci a vývoj směrnic EU, které používají zásadu „znečišťovatel platí“.

Příklad provozů Popsaná opatření se běžně používají.

Referenční literatura [43, 386, 403]

4.15.2 Vznik, oddělení a zpracování tekutých odpadů

4.15.2.1 Oddělení, sběr a prevence vzniku odpadních vod

Popis Odpadní voda pocházející ze zařízení pro chov hospodářských zvířat, nazývaná také špinavá
voda, obsahuje:

• Proplachovací vodu ze zařízení pro chov hospodářských zvířat. Proplachovací voda může
obsahovat zbytky hnoje a moči, steliva a krmiva, jakož i čisticí a dezinfekční prostředky.

• Vypouštěnou vodu ze systémů čištění vzduchu.

• Znečištěný odtok dešťové vody, která se běžně dostává do hnoje. Množství závisí do značné
míry na množství srážek a může obsahovat některé nebo všechny z následujících v různých
množstvích, od hrubé kontaminace po stopová množství: výkaly, krmivo, podestýlka, peří,
veterinární léčiva atd.
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Je v nejlepším zájmu provozovatele účinně oddělit relativně špinavý a nekontaminovaný odtok.
Znečištění dešťové vody lze zabránit jejím oddělením od odpadních vod, které vyžadují zpracování.
Špatně navržené nebo špatně udržované odtoky a okapové žlaby mohou umožnit, aby se čistá
dešťová voda z neznečištěných výběhů a střech nebo odtok z výše položených pozemků dostal
na hospodářský dvůr, smíchal se špinavou vodou, a tím se zvýšil objem odpadní vody.

Je také dobré udržovat dvůr, betonové povrchy a střechy co nejčistší, aby veškeré srážky
přicházející do styku s těmito povrchy mohly být považovány za „lehce kontaminované“ nebo
nekontaminované v závislosti namístních předpisech o ochraně vody. Zachování co nejmenší plochy
znečištěného dvora minimalizuje objem vody potřebný k jejímu umytí a tím i objem vyprodukované
špinavé vody. Zastřešení takových dvorů a zakrytí hromad tuhého hnoje by zabránilo dalším
vstupům z dešťové vody.

Dalším způsobem, jak minimalizovat množství vytvářené odpadní vody, je zabránit nadměr-
nému používání vody při mytí znečištěných dvorů, budov atd. Běžnou praxí je smíchání odpadní
vody s kejdou, po které následuje další zpracování a/nebo aplikace do půdy. Techniky zpracování
a úpravy kejdy jsou popsány v kapitole 4.12 a 4.13.

Pokud není odpadní voda vypuštěna do kejdy, je shromažďována a usazována v nádržích nebo
lagunách. Pevná frakce může být aplikována na pole. Následně musí být kapalná frakce zpracována
v souladu s místními předpisy vyplývajícími z Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a ve vztahu
k úrovni kontaminace (viz kapitola 4.15.2.2). Odpadní voda může být také aplikována do půdy,
zavlažovacím systémem s nízkou rychlostí, předchází jí sedimentační úprava (viz kapitola 4.15.2.3).

Neznečištěnou srážkovou vodu ze střech a vozovek lze zpravidla nechat lokálně vsáknout
nebo vypustit do drenážních příkopů nebo hlavních odtoků. Mohly by se zvážit jakékoli možnosti
opětovného použití (např. čištění nebo skladování v nádržích pro hašení požáru) zahrnující sběr
a oddělené skladování, pokud nepředstavují riziko biologické bezpečnosti.

Srážková voda z nekrytých venkovních výběhů, venkovních krmných ploch a hnojišť by měla
být shromažďována a zpracována. Při dimenzování skladovací kapacity pro tekutý hnůj a hnojůvku
se musí objem srážkové vody, který je třeba brát v úvahu, shodovat s průměrným objemem srážek
a velikostí dotčených oblastí, mínus případné ztráty způsobené vypařováním.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Zachytávání a čištění odpadní vody před jejím vstupem
do vodního toku nebo před její aplikací do půdy zabraňuje znečištění vody.

Mezisložkové efekty Skladování odděleně shromážděné nekontaminované dešťové vody po delší
dobu může být problematické kvůli biologické aktivitě ve skladované vodě a zápachu. Může také
představovat rizika pro zdraví hospodářských zvířat a zaměstnanců hospodářství.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Vybudování řádného, odděleného sběrného nebo
drenážního systému pro oddělování nekontaminované vody nemusí být vzhledem k vysokým ná-
kladům pro stávající hospodářství použitelné. Opětovné použití nekontaminované dešťové vody
k čištění je použitelné pro nová hospodářství a jako součást významných vylepšení. V některých
oblastech není nutné takovou vodu shromažďovat a shromážděné objemy mohou překročit poža-
davek. Shromážděnou vodu je někdy nutné během zimy skladovat uvnitř vytápěných budov. Sběr
dešťové vody pro čištění v ustájení zvířat se nedoporučuje z důvodu rizik biologické bezpečnosti.
Riziko kontaminace lze zcela vyloučit pouze v případě dostatečného předběžného zpracování.

Ekonomika Celkové roční náklady (amortizované po dobu 20 let) na dodatečné zastřešení nad
špinavými betonovými plochami a odklon čisté vody se uvádějí jako 1 820 EUR pro chov prasat
a 2 500 EUR pro chov drůbeže (45 EUR/m2 střechy a 1 EUR = 0,88 GBP) [648].
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Motivace pro implementaci Oddělená manipulace se špinavou vodou z kejdy nabízí větší fle-
xibilitu při nakládání s řídkou kejdou, to znamená, že je vyžadován menší skladovací objem a je
třeba méně rozmetat technikami aplikace kejdy. Zabránění zbytečných vstupů dešťové vody bude
nejvýhodnější v oblastech s vysokou dešťovou srážkou.

Příklad provozů Popsaná opatření se běžně používají. Průzkum zjistil několik řídících systémů
pro sběr dešťové vody pro opětovné použití k čištění [264].

Referenční literatura [264, 403, 500, 624, 648]

4.15.2.2 Úprava odpadní vody

Popis Pro čištění odpadních vod jsou relevantní informace o použitých technikách uvedeny
v kapitole 3.3 dokumentu BREF CWW [507].

Množství znečišťujících látek v odpadních vodách od hospodářských zvířat se může značně
lišit. Úroveň kontaminace bude určovat odtok z čisté dešťové vody, protože to závisí na míst-
ních předpisech. Autorizace k povolení mohou vyžadovat, aby provozovatelé náležitě nakládali
s kontaminovanou tekoucí vodou a prováděli její úpravu (viz [524]).

Úprava mírně kontaminovaných vod může snížit zatížení nebo účinnost kontaminujících látek
tím, že umožňuje patogenům odumřít dříve, než dosáhnou přirozeného povrchu nebo podzemní
vody, zachycením sedimentů obsahujících živiny a těžké kovy, a přijímáním některých živin rostli-
nami, tím je udržímimopřírodní ekosystém.Metody zpracování, které napodobují některé vlastnosti
přírodních mokřadních systémů, jsou jednoduché a účinné.

Procesní řetězec pro úpravu slabě kontaminované stékající vody z chovů prasat nebo drůbeže
zahrnuje sběr, zpracování a konečné vypouštění. K přizpůsobení konkrétnímpožadavkůmspojeným
s typem povrchového odtoku, nakládkou, charakteristikami hospodářství (sklon svahu, očekávaný
objem srážek, míra infiltrace půdy a dostupnost prostoru) a vypouštěcími standardy lze přizpůsobit
buď jednu, nebo kombinaci níže popsaných metod.

Mokřiny jsou mělké trávou lemované kanály určené ke sběru povrchového odtoku a jeho
postupnému posunu směrem dolů. Podporují pronikání podél jejich trasy, protože tráva může
odfiltrovat suspendované sedimenty a také přijímat živiny. Obvykle se staví kontrolní přehrady
podél délky mokřin, aby se zvýšila skladovací kapacita a zpomalil tok vody.

Rybníky jsou určeny k tomu, aby umožnily nerozpuštěným pevným látkám z povrchového
odtoku se usadit a/nebo aby se použily jako zpomalovače v případě bouřky poskytnutím dočasného
skladování a umožněním biologického zpracování. Rybníky mohou pomoci odstranit nadměrné
sedimenty, ale nenabízejí plný potenciál úpravy vytvořených mokřadů, takže se často používají
jako předúprava ve vybudovaných mokřadech. Mohou být také použity po mokřinách nebo jiném
systému sběru vody.

Konstruované mokřady jsou zastavěnou polopřirozenou oblastí půdy, která obvykle zahrnuje
záhony specializovaných rostlin, jako jsou rákosí (Phragmites spp.) a štěrkové kanály. Napodo-
bují přírodní systémy rybníků a bažinatých oblastí, kde postupně narůstají jejich hloubky, které
poskytují prostor různým stanovištím a typům vegetace. Mají potenciál pro zpracování zředěných
zemědělských odpadních vod (např. odstraňování BOD a rostlinných živin, zachycení sedimentu).
Postavený mokřad může poskytnout vynikající potenciál úpravy, ale vyžaduje vyhrazený prostor.

Vsakovací jámy se používají tam, kde jsou půdy dostatečně propustné a vodní hladina je
dostatečně nízká. Upravené vody musí mít velmi nízkou hladinu kontaminovaných látek, protože
vsaky umožňují prosakování povrchového odtoku přes okolní půdu nad hladinu podzemní vody.
Půda poskytuje médium, ve kterém probíhá bakteriální ošetření, a postupně vyčištěná voda dosáhne
hladiny podzemní vody.
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Jeden způsob separace vysoce kontaminovaných od lehce kontaminovaných frakcí stékající
vody před dalším zpracováním je pomocí vyhrazeného základního proplachovacího systému (např.
když může dojít k únikům ze silážních zásobníků). První, vysoce koncentrovaná frakce odtokové
vody může být charakterizována vysokým obsahem organických polutantů (např. COD, BOD
a suspendované pevné látky) a obvykle malými objemy. Kromě této frakce se může vyskytnout
větší objem slabě kontaminované silážní odtokové vody. Obě frakce mohou být fyzicky odděleny
(pomocí kombinace gravitace, průtoku a přítoku) specializovaným proplachovacím systémem.

Základní proplachovací systémy se skládají z cihelného zdiva s tenkou přepážkou uprostřed.
Odtoková voda vstupuje do systému přes sací systém s obtokem. Vysoce kontaminovaná frakce se
rychle usadí pomocí gravitace v první jímce v kombinaci s omezenýmprůtokema nízkou přítokovou
rychlostí (viz obrázek 4.102 [462]). Odtud je tato frakce přepravena do samostatného skladovacího
zařízení. Lehce kontaminovaná frakce se gravitací usadí ve druhé jímce (postupuje dále, než se
usadí) v kombinaci s vyšším průtokem a vyšším přítokem. Tato frakce je odstraněna druhým
výstupem z druhé jímky k biologickému zpracování, jako je například jedno z výše popsaných.
Mezi oběma jímkami nedochází k žádnému pohybu frakcí.

Obrázek 4.102: Schéma základního proplachovacího systému

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tyto systémy jsou účinné při zlepšování kvality vody
kombinací biologického a fyzikálního čištění, zachycením sedimentů obsahujících živiny a těžké
kovy a umožněním kontrolovaného přijímání některých živin rostlinami. Tímto způsobem nejsou
živiny uvolňovány do půdy, podzemních vod a/nebo povrchových vod vylouhováním. Zpracování
kontaminovaného povrchového odtoku dešťové vody může navíc snížit zatížení nebo účinnost
kontaminantu tím, že umožní patogenům odumřít dříve, než dosáhnou přirozené povrchové nebo
podzemní vody.

Mezisložkové efekty Rybníky je třeba čas od času odkalit. Postavený mokřad může poskytnout
výtok, který je vhodný pro použití pro zavlažování plodin a trvalých travních porostů.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Dlouhá mokřina (délka 70 m nebo více)
poskytuje čas na zachycení nebo usazení rozptýlených pevných látek. Optimálními parametry jsou
sklon 5°, pouze mírné zakřivení a ne příliš strmé strany (poměr 1 : 3). Zavedené travní síto je
výhodné, aby se zabránilo stojaté vodě.

Objem mokřin se vypočítá vynásobením plochy, která má být odvodněna, hodnotou 12. Tento
pozdější parametr představuje ošetřovaný objem a množství deště (tj. 12 mm), který obecně zvedá
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jakoukoli lehkou kontaminaci z povrchu, takže následný déšť bude pravděpodobně čistější. Ke
zvýšení svahů je třeba na cestě zvýšit počet kontrolních přehrad (jedna přehrada každých 25 m
na 2° svahu, 10 přehrad na 5° svahu). Příklad je uveden na obrázku 4.103 [362].

Obrázek 4.103: Umístění systému mokřin a mokřadů pro drůbeží farmy

Rybníky jsou relativně hluboké vodní útvary s mělkými okraji. Vegetace na okrajích pomáhá při
zachycování sedimentů, tvorbě stanovišť a bezpečnosti. Sedimenty (např. těžké kovy) se usazují
na dně.

Vybudované mokřady jsou záměrně zatopené oblasti určené k simulaci přírodních mokřadů
s kombinací hluboké a mělké vody. Mohou mít hlubší kanál vinutý od vstupu do výstupu, nebo
mokřad, který se postupně prohlubuje, s mělkými vodními plochami osázenými vodními a/nebo
vznikající vegetací (rákosí). Hluboký rybník se vždy objevuje první a na výstupu mohou být vody
v bažinaté zóně mělké až 10 cm.

Existují dva základní návrhy konstruovaných rákosových lůžek: vertikální a horizontální tok,
ačkoli oba typy lze kombinovat. Svislá rákosová lůžka jsou navržena tak, aby přidávala kyslík
do odtokové vody a odstraňovala veškeré znečišťující látky tím, že umožňují, aby voda proté-
kala rákosím a štěrkem před vypuštěním. Jakékoli částice se přichytí během protékání ke štěrku
a rostlinám a tak vytváří sliz. Sliz potom pomáhá rozkládat zbývající znečišťující látky, protože
obsahuje mikroorganismy, které jsou dodány rákosím. Mikroorganismy také pomáhají snižovat
hladiny NH3. Vodorovná lůžka jsou navržena tak, aby umožňovala vodě protékat příčně štěrkem
a rákosím a na druhou stranu přetečením. Tento povodňový efekt vytváří anaerobní prostředí, které
umožňuje mikroorganismům přeměnit dusičnany na plynný dusík. Prosperující a velmi aktivní
populace mikroorganismů v tomto prostředí může pomoci snížit hladiny patogenů [203].

Uvádí se účinnost odstraňování dusíku 20–60 %, která může u plovoucích vodních makrofytů
dosáhnout 90 %. Denitrifikace je nejdůležitější cestou odstraňování dusíku, zatímco adsorpce
na pevných látkách je hlavním mechanismem odstraňování fosforu [594].

Ve městě Lorca (Murcia, Španělsko) byla během po dobu 5 let prováděna studie společností
GARSA (oddělení pro udržitelné využívání, řízení a rekultivaci půdního a vodního výzkumu)
z Universidad Politécnica de Cartagena, kde byla kejda prasat zpracovávána pomocí systému čištění
založeného ve vybudovanýchmokřadech, podle obrázku 4.104 [672]. Čisticí systém testovaný v této
studii dosáhl znatelného snížení znečišťujících látek z prasečí kejdy: 89%pro TSS, 90%proBOD5,
91 % pro COD, 97 % pro celkový fosfor, 96 % pro Cu, 92 % pro Zn, 89 % pro celkový dusík, 87 %
pro NH+

4 -N a 100 % pro Salmonella, Shigella a E. coli [672].
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Poznámka: (1) Částečně zapuštěná nádrž, (2) šnekový separátor, (3) úložiště s přerušovaným
provzdušňovacím diskem, (4) zahušťovadlo kalu, (5) sedimentační nádrž, (6) kohoutky, (7) přerušovaný
horizontální podpovrchový tok vytvořený mokřady dávkovým režimem, (8) nádrž a (9) skladovací jezírko.
(A), (B), (C), (D), (E) a (F) značí vzorkovací body.

Obrázek 4.104: Uspořádání systému pro čištění kejdy na základě vybudovaných mokřadů

Konstruované mokřady pro chovy drůbeže ve volném výběhu by měly být mělké, bez otevřené
hladiny, která by přilákala volně žijící ptáky, čímž by se snížilo riziko ptačí chřipky. Vhodným
návrhem může být malá čtyřčlánková mokřadní stavba plně osázená rákosím. Vsakovací jámy je
třeba dimenzovat pouze na maximální průtoky, na nižší úrovni systému a s nejvyšší mírou vnikání.
Výběr systému by měl být založen na řadě proměnných včetně sklonu svahu, očekávaného objemu
srážek, míry vnikání půdy a dostupnosti prostoru.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Při provádění této techniky nejsou hlášena žádná
technická omezení. Možnosti čištění odpadních vod závisí na faktorech specifických pro hospo-
dářství. Pokud je odpadní voda skladována odděleně před nebo po zpracování, měla by být vždy
zajištěna biologická bezpečnost.

U systémů čistících odpadní vody s nízkým obsahem znečišťujících látek je nutná dostupnost
půdy. Neměly by se nacházet v blízkosti přírodních lokalit ekologického významu, aby nenaru-
šovaly stávající biologickou rozmanitost. Tyto nádrže jsou navrženy tak, aby zadržovaly vodu bez
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běžného ohraničení. Měly by se nacházet na nepropustné hluboké oblasti, nejlépe s obsahem jílu
nejméně 20 %.

Obecně mohou tyto systémy odolat významným denním a sezónním výkyvům v zátěži, a proto
jsou vhodné pro širokou škálu prostředí a počasí. V chladném podnebí, například v severní Evropě,
mohou popsané systémy fungovat pouze po část roku, tj. během vegetačního období. Z tohoto
důvodu je nutný paralelní systém čištění (nebo nádrž pro shromažďování a ukládání odpadních vod
v zimě) [500]. Tyto systémy se používají více v chovech drůbeže, protože chovy prasat mají obecně
možnost zpracování odpadní vody spolu s kejdou.

Ekonomika Náklady se výrazně liší v závislosti na faktorech specifických pro hospodářství, ale
orientační náklady na typickou úzkoumokřinu se pohybují kolem 6,00 EUR/m.Mokřady postavené
na vhodných typech půdy budou vyžadovat vyhloubení, oplocení, brány, jezy, rostliny a poplatky
za profesionální projekt. Orientační náklady založené na konstrukčních parametrech stanovené
v britské příručce pro udržitelné drenážní systémy (SUDS) jsou ekvivalentní 0,9–1,1 EUR/m2

vypuštěné nepropustné oblasti, přičemž náklady pravděpodobně klesají u větších mokřadů.
Jedním z příkladů existujícího systému mokřadů (Thornton Pouicken Sheds, Glenrothes, Fife,

ve Velké Británii) byl navržen k ošetření a zeslabení plochy 22 005 m2 a výstavba stála přibližně
70 000 EUR. (směnný kurz: 1 GB libra = 1,17 EUR, listopad 2011).

Náklady na separační systém se mohou lišit v závislosti na provedení, rozměrech atd. Investiční
náklady (bez DPH, jímek a umístění) jsou asi 750 EUR; celkové investiční a instalační náklady se
pohybují v rozmezí 1 500–2 500 EUR.

Motivace pro implementaci Systémy poskytují přirozený způsob zpracování lehce kontamino-
vaných odtokových vod pocházejících z různých zdrojů a s různými problémy s kontaminací. Tyto
prvky se dobře hodí do krajiny a nabízejí útočiště pro divoká zvířata. Získaná biomasa může mít
širokou škálu aplikací (např. substrát pro výrobu bioplynu nebo bioethanolu). Výstavba je levnější
než potrubní systémy a vyznačuje se nízkou údržbou, kterou lze snadno ovládat.

Příklad provozů Tato řešení jsou stále častější pro nové chovy drůbeže ve Velké Británii.
Umělé nebo přírodní mokřady se v celosvětovém měřítku hojně používají k čištění odpadních

vod, které přijímají zejména zředěné odpadní vody s typickým BOD5 100–250 mg/l. BOD5

odpadní vody spojené s živočišnou výrobou mohou být výrazně vyšší. V některých členských
státech (např. Rakousko) se očekává zpracování, jak je popsáno v této části, pouze dešťové vody.

Referenční literatura [203, 362, 363, 462, 594, 672]

4.15.2.3 Aplikace odpadní vody pomocí zavlažovacího systému

Popis Odpadní voda zahrnuje veškerou vodu z hospodářství, která obsahuje odpady z čištění
zemědělských zařízení a odtoku ze statku, a obvykle má vysokou hladinu BOD (1 000–5 000 mg/l).
Zavlažování se aplikuje, pokud je dostupná půda vhodná. Platí stejná omezení jako pro kejdu.

Tato technika může použít vypouštěcí nádrže nebo laguny ke sběru odpadní vody před je-
jím rozstřikem. Částice se mohou usazovat, aby se zabránilo ucpání systému, nebo může dojít
k odstranění pevných látek v samotném zařízení. Tato frakce bude aplikovaná do půdy.

Odpadní voda je čerpána z úložiště a přiváděna do potrubí, které vede například k rozstřikovači
nebo pojízdnému zavlažovači, který rozprašuje vodu na zem. Zavlažování může být také prováděno
pomocí pulzního zavlažovače (viz kapitola 4.13.4.2.2), cisterny nebo injektoru s kontinuálním
přívodem hadicí. Schematické znázornění postřikovače nebo pojízdného zavlažovacího systému
pro špinavou/odpadní vodu je znázorněno na obrázku 4.105 [704].
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Obrázek 4.105: Příklad rozstřikovače nebo pojízdného zavlažovacího systému

Dosažené přínosy pro životní prostředí Tato technika se považuje za přínosnou z hlediska pre-
vence vnikání odpadních vod do kanalizačního systému nebo vypouštění do okolních povrchových
vod. Zavlažování by však mělo být prováděno v rámci kapacitních limitů přijímající půdy a mělo
by se řídit obecnými pravidly správného řízení aplikace do půdy (viz kapitola 4.13.3).

Mezisložkové efekty K provozu systému je zapotřebí energie. K aplikaci musí být k dispozici
dostatek půdy. Může však dojít ke snížení množství půdy dostupné pro aplikaci kejdy. Během
aplikace se může objevit zápach a je třeba brát v úvahu povětrnostní a půdní podmínky.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Zavlažovací systémy používají vhodné
nádrže nebo úložiště se zemními okraji k shromažďování kapalin a jejich usazování. K aplikaci
kapalin do půdy se používají elektrická čerpadla, potrubí s malými otvory a rozstřikovače (až 5 mm
za hodinu) nebo malý pojezdový zavlažovač (až 50 m3/ha nebo 5 mm za jeden krok). Požadovaná
doba skladování bude záviset na rizicích způsobujících znečištění z odtoku pro šíření odpadních
vod.

Systém vyžaduje nouzový přepad pro skladování vody nad její kapacitu (v případě silných
srážek). Čerpadlo musí být navrženo pro požadovaný tlak, v závislosti na vzdálenosti od postřiko-
vacího systému. Kapacita je variabilní a přizpůsobena očekávanému průměrnému objemu.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Upřednostňuje se dostatek půdy sousedící s hos-
podářstvím, protože zabraňuje použití dlouhých potrubí pokrývajících velké vzdálenosti. Aby se
předešlo kontaminaci půdy, systém postřikovačů se musí pravidelně pohybovat. Systém vyžaduje
pravidelnou údržbu, aby se zabránilo ucpávání potrubí a aby se zabránilo hromadění zápachu ze
zbytků v systému. Pro tento systém lze použít pouze mírně znečištěnou odpadní vodu.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Samostatná manipulace s odpadní vodou z kejdy nabízí větší flexi-
bilitu při její správě, tj. je vyžadován menší objem skladování a méně aplikované kejdy.

Příklad provozů Tato technika je široce používána ve Velké Británii.

Referenční literatura [242, 386, 704]

658 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Hodnocení technik pro určení BAT

4.16 Optimalizace vlivu hospodářství na životní prostředí – přijetí
integrovaného přístupu

Popis Opatření na snižování emisí amoniaku, která se uplatňují v určité fázi výroby a manipulace
s hnojem, mají vliv na emisní potenciál další fáze v důsledku vzájemné závislosti různých fází
řízení statkových hnojiv. Obecně má snížení emisí amoniaku ze systému ustájení za následek vyšší
koncentraci dusíku ve skladovaném hnoji. Mezitím má opatření na snížení emisí ze skladování
hnoje za následek zvýšené množství dostupného dusíku pro aplikaci do půdy, což má za následek
vyšší riziko emisí amoniaku během aplikace do půdy a vyšší potenciál pro vyluhování dusičnanů
do vody. Kromě toho je obzvláště důležité regulovat emise z aplikace statkových hnojiv, protože
jsou to obecně velké součásti celkových emisí a protože aplikace hnoje je poslední fází manipulace
s hnojem. Bez snížení v této fázi může dojít ke ztrátě většiny výhod snižování emisí během
skladování, což je často nákladnější. Stejně tak kontrola emisí z aplikace do půdy bude mít
menší přínos pro celkové ztráty v hospodářství a účinnost využití dusíku, dojde-li k velkým
ztrátám ve stodolách a úložištích. Na základě těchto pozorování jsou strategie pro snižování emisí
amoniaku, které zadržují dusík během jednoho výrobního kroku, výhodné pouze tehdy, pokud
následně nezhoršují ztráty z následujícího kroku.

Kombinace opatření/technik uplatňovaných v různých fázích výroby se nesčítají pouze z hle-
diska celkové účinnosti snižování emisí, kromě toho může účinnost snižování techniky záviset
na opatřeních/technikách použitých v předchozích výrobních fázích. Techniky mohou mít také
mezisložkové účinky, které mají za následek významné nepřímé emise související s využíváním
energie (fosilní paliva, elektřina), chemických produktů (hnojiva, přísady) nebo materiálů, jejichž
těžba/výroba může způsobit poškození životního prostředí.

Proto by měl být podporován integrovaný přístup ke snižování emisí v celém hospodářství
založený na strategii nakládání s hnojem, která zamezí znečišťujícím výměnám. Jinými slovy,
účinnost snižování ve vztahu k celému výrobnímu řetězci (tj. použití kombinovaných technik) musí
být posuzována souběžně při rozhodování o výběru techniky.

Z důvodu výše uvedeného vzájemného vztahu mohou zúčastněné strany (tj. příslušné orgány,
regulační orgány, zemědělci, výzkumní pracovníci) za účelem optimalizace svých strategií sni-
žování emisí a výsledků v oblasti životního prostředí využívat modely nebo dostupné výpočetní
nástroje s integrovaným přístupem, kde se celkový hmotnostní tok amoniakálního dusíku hodnotí
ve vztahu k vyvolávaným mezisložkovým efektům prostředí. Environmentální a/nebo ekonomické
posouzení kombinace technik celého hospodářství může být určeno výpočty na základě dostupných
údajů (např. emisních faktorů, míry snížení, spotřeby energie a jiných zdrojů, nákladů) a odhadů
mezisložkových účinků. Tento přístup umožňuje rozlišovat mezi technikami nebo kombinacemi
technik, které vedou k celkovému zlepšení životního prostředí, a technikami, které mohou mít za
následek kompromis znečišťujících látek.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Přínosem je celkové snížení emisí z celého hospodářství
díky optimalizovanému nakládání s hnojem a používání živin z hnoje (zejména dusíku). Zamezuje
se přenosu znečištění z jedné výrobní fáze do druhé.

Mezisložkové efekty Žádné nebyly hlášeny.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Byly vyvinuty nástroje pro environmentální
a ekonomické posouzení kombinace technik.

Různé kombinace technik použitelných v hlavních fázích chovného procesu byly posouzeny
pro hlavní kategorie zvířat (výkrm prasat, nosnice a brojleři) na základě metodiky vyvinuté Dán-
skem. Posouzení bylo provedeno ve srovnání s referenčními technikami a kombinacemi technik
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považovaných za běžně používané pro konkrétní kategorii zvířat a spojené se základními envi-
ronmentálními vlastnostmi. Níže jsou uvedeny některé orientační příklady vybraných kombinací
technik použitých pro hodnocení. Je třeba poznamenat, že cílem těchto kombinací není definovat
BAT pro konkrétní kategorii zvířat, cílem je představit příklady vlivu na životní prostředí pro celé
hospodářství a obecně ilustrovat užitečnost přístupu. Specifický nástroj pro posuzování zohledňuje
nejen emise amoniaku, ale také emise dusíku do vody a emise skleníkových plynů.

Posouzení vlivů na životní prostředí je také spojeno s ekonomickou analýzou, která se používá
k posouzení ekonomických omezení použitelnosti technik a jejich možné kombinace, zejména
s ohledem na velikost hospodářství. Všechna hodnocení byla založena na informacích, tj. účinnosti
snižování emisí amoniaku a informací o nákladech, uvedených v předchozích kapitolách.

Některé orientační příklady kombinací technik podrobených environmentálnímu a ekonomic-
kému posouzení jsou uvedeny v tabulkách 4.218, 4.219, 4.220 a tabulce 4.221.
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Tabulka 4.218: Příklady posuzovaných kombinací technik pro výkrm prasat

Výživa Systém
ustájení

Úložiště
hnoje Aplikace

Celkové
snížení
NH3 (%)

Dodatečné výrobní
náklady (EUR/ap) (1)

Nákladová efektivita
(EUR/kg NH3) (1)

ap pro prasata ap pro prasata
2 000 4 000 8 000 2 000 4 000 8 000

Krmivo s nízkým obsahem
bílkovin [16 %]

Plně roštová podlaha
s podtlakovým systé-
mem [10 %]

Plovoucí zakrytí
(přírodní krusta)
[28 %]

Pásové rozmetadlo
(vlečné hadice)
[42 %]

35,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [19 %]

Plně roštová podlaha
s podtlakovým systé-
mem [10 %]

Zakrytí stanovou
konstrukcí [90 %]

Mělký injektor
s otevřenou štěrbi-
nou [68 %]

55,0 3,1 3,1 3,1 1,3 1,3 1,3

Dvoufázový výkrm [8 %] Plně roštová podlaha
s podtlakovým systé-
mem [10 %] + sys-
tém čištění vzduchu
[90 %]

Plovoucí zakrytí
(sláma)

Pásové rozmetadlo
(vlečné hadice)
[42 %]

69,3 15,9 15,3 15,1 5,1 4,9 4,9

Dvoufázový výkrm [8 %] Plně roštová podlaha
s podtlakovým systé-
mem [10 %] okyse-
lení kejdy [75 %]

Okyselení kejdy +
úložiště bez zakrytí
[75 %]

Pásové rozmetadlo
(vlečné hadice)
[42 %]

81,4 10,3 7,1 5,2 2,8 1,9 1,4

(1) Hodnota hnojiva N je z výpočtů vyloučena.
Poznámka: Základní linie: Jednofázový výkrm, plně roštová podlaha s hlubokou jímkou, nekryté úložiště, plošné rozmetání, bez zapravení do 24 hodin. Snížení
emisí NH3 dosažené každou technikou ve srovnání se základní hodnotou použitou při výpočtech je uvedeno v závorkách. Pro výživu je redukční účinnost spojena
s vylučováním N.
Zdroj: [629, 661]
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Tabulka 4.219: Příklady posuzovaných kombinací technik produkce brojlerů

Výživa Systém
ustájení

Úložiště
hnoje Aplikace

Celkové
snížení
NH3 (%)

Dodatečné výrobní
náklady (EUR/ap) (1)

Nákladová efektivita
(EUR/kg NH3) (1)

ap pro brojlery ap pro brojlery
40 000 80 000 40 000 80 000

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [20 %]

Hluboká podestýlka Zakryté úložiště
[28 %]

Zapravení do 4 ho-
din [81 %]

44,9 0,01 0,01 0,2 0,2

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [10 %]

Hluboká podestýlka
+ čištění vzduchu
(kyselinová pračka,
všechna odpadní
vzdušina je smě-
rována do pračky
vzduchu, která má
účinnost 70 %

Zakryté úložiště
[28 %]

Zapravení do 4 ho-
din [81 %]

66,6 1,47 1,29 14,4 12,6

(1) Hodnota hnojiva N je z výpočtů vyloučena.
Poznámka: Základní linie: Fázový výkrm, hluboká podestýlka, nekryté úložiště, plošné rozmetání, bez zapravení do 24 hodin. Snížení emisí NH3 dosažené každou
technikou ve srovnání se základní hodnotou použitou při výpočtech je uvedeno v závorkách. Pro výživu je redukční účinnost spojena s vylučováním N.
Zdroj: [629, 661]
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Tabulka 4.220: Příklady posuzovaných kombinací technik pro nosnice v obohacených klecích

Výživa Systém
ustájení

Úložiště
hnoje Aplikace

Celkové
snížení
NH3 (%)

Dodatečné výrobní
náklady (EUR/ap) (1)

Nákladová efektivita
(EUR/kg NH3) (1)

ap pro nosnice ap pro nosnice
40 000 80 000 40 000 80 000

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [10 %]

Obohacené klece,
bez větraného pásu,
odstraňování trusu
2× týdně [51 %]

Bez úložiště Okamžité zapravení
[95 %]

58,9 0,1 0,1 1,0 1,0

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [10 %]

Obohacené klece, vě-
traný pás s vysou-
šením trusu (týdenní
odstraňování hnoje)
[58 %]

Zakryté úložiště
[25 %]

Zapravení do 4 ho-
din [81 %]

56,4 2,8 2,8 21,4 21,4

(1) Hodnota hnojiva N je z výpočtů vyloučena.
Poznámka: Základní linie: Fázový výkrm, bez větraného pásu, nekryté úložiště, plošné rozmetání, bez zapravení do 24 hodin. Snížení emisí NH3 dosažené každou
technikou ve srovnání se základní hodnotou použitou při výpočtech je uvedeno v závorkách. Pro výživu je redukční účinnost spojena s vylučováním N.
Zdroj: [629, 661]
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Tabulka 4.221: Příklady posuzovaných kombinací technik pro nosnice na podestýlce

Výživa Systém
ustájení

Úložiště
hnoje Aplikace

Celkové
snížení
NH3 (%)

Dodatečné výrobní
náklady (EUR/ap) (1)

Nákladová efektivita
(EUR/kg NH3) (1)

Míst pro drůbež Míst pro drůbež
40 000 80 000 40 000 80 000

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [10 %]

Voliéry, větraný pás,
odstraňování hnoje
2× týdně [72 %]

Zakryté úložiště
[25 %]

Okamžité zapravení
[95 %]

69,8 6,4 6,4 37,7 37,7

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [20 %]

Voliéry, větraný pás,
odstraňování hnoje
2× týdně [72 %]

Zakryté úložiště
[25 %]

Okamžité zapravení
[95 %]

73,2 6,4 6,4 36,2 36,2

Fázový výkrm s přídavkem
aminokyselin [10 %]

Hluboká podestýlka,
nucené sušení hnoje
v trusném kanále
[88 %]

Zakryté úložiště
[25 %]

Zapravení do 4 ho-
din [81 %]

79,4 2,3 2,3 12,4 12,4

(1) Hodnota hnojiva N je z výpočtů vyloučena.
Poznámka.: Základní linie: Fázový výkrm, hluboká podestýlka, nekryté úložiště, plošné rozmetání, bez zapravení do 24 hodin. Snížení emisí NH3 dosažené
každou technikou ve srovnání se základní hodnotou použitou při výpočtech je uvedeno v závorkách. Pro výživu je redukční účinnost spojena s vylučováním N.
Zdroj: [629, 661]
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Hodnocení technik pro určení BAT

Technické úvahy týkající se použitelnosti Použitelnost není omezena.

Ekonomika Odhadované náklady na provádění kombinací technik vybraných jako příklady pří-
stupu pro celé hospodářství jsou založeny na ekonomických údajích poskytnutých pro každou
techniku a vykazovaných v příslušných částech kapitoly 4. V [661] se podrobné údaje o nákladech
použité pro hodnocení prezentují společně s obecnými ekonomickými předpoklady. Výsledky
uvedené ve výše uvedených tabulkách by však měly být interpretovány s opatrností vzhledem
k omezeným vykazovaným ekonomickým údajům [661].

Celkové náklady byly vypočteny jako zvýšené výrobní náklady (EUR/ks) a jako náklady
na snížení emisí (EUR na kg snížené emiseNH3). Odhady nákladů byly stanoveny pro hospodářství
s různou kapacitou, zejména pro:

• prasnice: 750, 1 500 a 3 000 ap;

• prasata na výkrm: 2 000, 4 000 a 8 000 ap;

• nosnice: 40 000 a 80 000 ap;

• brojlery: 40 000 a 80 000 ap.

Porovnání odhadů nákladů pro různé kombinace technik s různými účinnostmi celkového snížení
emisí poskytuje následující indikace:

• kombinace technik, které zahrnují koncové opatření, jsou výrazně dražší, z hlediska EUR/ap;

• ekonomický dopad na hospodářství různých velikostí je patrný v odvětví prasat s vyššími
náklady pro hospodářství s kapacitoumezi 750 a 1 500 ap pro prasnice amezi 2 000 a 4 000 ap
pro prasata na výkrm;

• obecně jsou vyšší náklady spojeny s vyšší účinností odstraňování amoniaku; avšak některé
kombinace vykazující srovnatelné environmentální vlastnosti mohou být spojeny s výrazně
odlišnými náklady.

Výsledky ekonomického posouzení kombinací technik naznačují důležitost použití přístupu v celém
hospodářství za účelem stanovení celkové environmentální účinnosti vytvořené kombinací opatření
přijatých ve všech krocích výrobního procesu, od nutričních opatření po řízení hnoje.

Motivace pro implementaci Hnůj je cenným zdrojem živin pro půdu a plodiny. Účinné používání
živin v hnoji na zemědělské půděmůže výrazně snížit potřebuminerálních hnojiv. Účinné používání
živin z hnoje, zejména dusíku, vyžaduje zvážení celého systému nakládání s hnojem.

Celosystémový přístup může zabránit nebo omezit environmentální důsledky vzrůstající nebo
snižující se u výrobního řetězce a/nebo zajistit, aby se při rozhodování o technikách regulace
emisí zohledňovaly sousedící systémy. Regulační orgány se snaží snížit emise a výrobci se snaží
snížit výrobní náklady a zároveň zlepšit účinnost zdrojů a vyrobit produkt, pro který existuje tržní
poptávka v rámci finančních omezení toho, co trh za tento produkt zaplatí. Celosystémový přístup
umožňuje identifikaci nákladově nejefektivnějších technik nebo kombinaci technik, které mohou
dosáhnout stejné úrovně ochrany životního prostředí.

Příklad provozů V Evropské unii jsou k dispozici nástroje na podporu rozhodování pro environ-
mentální a ekonomické hodnocení technik nebo kombinaci různých technik.

Referenční literatura [204, 500, 508, 612, 629, 661]
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4.17 Techniky pro snižování emisí prachu

4.17.1 Techniky pro snižování tvorby prachu uvnitř budov pro hospodářská zvířata

Popis

Technika podestýlání a správa podestýlky
Druh a kvalita podestýlky ovlivňují emise prachu. Očekává se, že jemně strukturovaný materiál
(např. řezaná sláma) bude emitovat více částic než hrubý materiál (např. dlouhá sláma, dřevěné
hobliny) nebo odprášenýmateriál podestýlky. Četnost podestýlání a množství materiálu podestýlky
ovlivňuje emise. Prachová zátěž ve vzduchu v chovné hale je během procesu podestýlání obzvláště
vysoká. Techniky podestýlání, které uvolňují malé množství prachu (např. ruční podestýlka, uklá-
dání balíků v kotci, pomocí stojanu), jsou výhodnější než techniky, které emitují velké množství
prachu (např. použití stroje na balíky s dmychadlem, pouštění balíků z plošiny).

Účinek má také obsah prachu ve slámě, stejně jako způsob sklizně, sběru, třídění a distribuce
výchozí plodiny [624].
Zvířecí aktivita
Proud vzduchu, hustota a aktivita zvířat v chovných halách (víření prachových částic, které se
již usadily), jsou faktory, které ovlivňují množství prachových emisí z chovů. Techniky ustájení,
které nabízejí zvířatům pouze malou volnost pohybu (např. individuální ustájení prasnic v boxech),
emitují méně prachu než techniky, které poskytují větší volnost pohybu (např. ustájení velkých
skupin, voliéra, podlahové hospodářství, venkovní volný výběh).
Režim krmení (druh krmiva a praktiky krmení)
Krmivo je jedním z hlavních zdrojů prachu [655]. V ustájení prasat je koncentrace prachu v průběhu
dne určena technikou krmení. Během dne, v průběhu krmení nebo když jsou zvířata vyrušena (např.
během kontrolních cyklů), se vyskytují vyšší koncentrace než v noci a v klidových fázích. Režim
krmení ovlivňuje zejména aktivitu a emise zvířat. Pokud je krmivo podáváno v dávkách, což
znamená, že krmivo je nabízeno v určitých denních dobách a není zvířatům neustále k dispozici,
jsou hodnoty koncentrace během doby krmení výrazně vyšší než obvykle. Z tohoto důvodu je ad
libitum krmení považováno za příznivější.

Německo uvádí, že druh použitého krmiva a způsob jeho výdeje také ovlivňuje emise. Tvorba
prachu může být snížena například:

• použitím vlhkého krmiva nebo granulovaného suchého krmiva;

• použitím moučnatých krmných směsí ve formě tekutého krmiva;

• přidáním olejovitých surovin nebo pojiv do suchého krmiva.

Krmný koncentrát by měl být skladován v uzavřeném systému (sila krmného koncentrátu). Zásob-
níky suchého krmiva, které se plní pneumaticky, musí být vybaveny odlučovači prachu.
Konstrukce a provoz ventilace
Větrací vzduch ředí a odstraňuje vnitřní znečišťující látky ve vzduchu v závislosti na efektivní míře
ventilace a koncentracích znečišťujících ovzduší. Návrh a provoz ventilačního systému s nízkou
rychlostí vzduchu v chovu je způsob, jak snížit emise prachu z budov hospodářských zvířat.

Vysoká míra ventilace není vždy žádoucí, protože by měla za následek zvýšené náklady
na vytápění, vysoké rychlosti vzduchu a studený průvan. Krátká doba intenzivní ventilace (výměna
vzduchu) snižuje koncentraci prachu, ale po výměně vzduchu se koncentrace prachu opět rychle
zvyšuje. Načasováním čištění vzduchu by pracovníci mohli být vystaveni nižším koncentracím
prachu během úkonů, jako je vážení a krmení prasat.
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Pravidelné čištění
Obecně by zařízení a všechny oblasti v chovu zvířat měly být co nejhladší a co nejjednodušší
na čištění. Usazeniny prachu by se měly odstraňovat pravidelně (např. jednou týdně), například
pomocí vysavače [655].

V systémech fungujících na principu „all-in, all-out“ je nutné pečlivě vyčistit chovnou halu
poté, co ji všechna zvířata opustí. Během čištění drůbeží podestýlky by se hnůj neměl vůbec
načechrávat (např. otáčením rotační frézy) nebo jen zřídka, protože to zvyšuje nejen emise plynů,
ale také emise prachových částic.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Vypouštěné částice, jako jsou PM10 a PM2,5, z chovů
hospodářských zvířat jsou sníženy.

Mezisložkové efekty Pravidelné čištění je náročné na pracovní sílu a může mít za následek vysta-
vení pracovníků vyšší koncentraci prachu. Nižší míra ventilace snižuje emise prachu, ale může vést
ke zvýšení koncentrace prachu v budově s negativním dopadem na zdraví zvířat a pracovníků [655].
Jiná omezení spojená s welfare zvířat se mohou vyskytovat, zejména v létě.

Environmentální výsledky a provozní údaje V tabulce 4.222 a 4.223 jsou uvedeny emisní
faktory související s kategorií zvířat a systémem ustájení na základě měření prováděných pro
národní program měření prachu v Nizozemsku [644].

Tabulka 4.222: Emisní faktory pro prach (PM10) uváděné pro různé kategorie prasat a typy hospodaření
s hnojem

Kategorie prasat a hospodaření s hnojem
(kg PM10/ap/rok)

NL DE

Odstávčata (kejdové systémy) 0,056–0,074 0,08
Odstávčata (kejdové systémy) + čištění vzduchu 0,015–0,048 NI
Kojící prasnice (selata do odstavení) (kejdové systémy) 0,16 NI
Kojící prasnice (selata do odstavení) + systémy čištění vzduchu 0,032–0,104 NI
Březí prasnice a k připuštění (kejdové systémy) 0,175 NI
Březí prasnice a k připuštění (kejdové systémy) + čištění vzduchu 0,035–0,113 NI
Prasnice včetně selat do 25 kg (kejdové systémy) (1) NI 0,16
Prasnice včetně selat do 25 kg (systémy s tuhým hnojem) (1) NI 0,8
Prasata na výkrm (kejdové systémy) 0,153 0,24
Prasata na výkrm (systémy s tuhým hnojem) NI 0,32
Prasata na výkrm (kejdové systémy) + čištění vzduchu 0,031–0,099 0,009 6–0,072
(1) Všechny chovné fáze.
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [474, 644]
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Tabulka 4.223: Emisní faktory pro prach (PM10) uváděné pro různé kategorie drůbeže a typy hospodaření
s hnojem

Kategorie drůbeže a hospodaření s hnojem
(kg PM10/ap/rok)

NL DE UK

Brojleři 0,017–0,022 0,015–0,025 0,025
Brojleři + čištění vzduchu 0,005–0,014 NI NI
Nosnice (hluboká podestýlka) 0,084 0,12 0,02
Nosnice (hluboká podestýlka) + čištění vzduchu 0,017–0,054 NI NI
Nosnice (voliéry) 0,065 0,078 NI
Nosnice (obohacené klece) 0,023 0,006 0,01
Kuřice (voliéry) 0,023 0,078 NI
Kuřice (hluboká podestýlka) 0,03 0,059 NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [474, 500, 644]

Uvedený koeficient pro přepočet PM10 z celkového prachu v produkci prasat je 40 % a mezi
40–60 % v případě produkce drůbeže [474]. Výzkumný program v chovech brojlerů prováděný
v Nizozemsku nezjistil žádný účinek na emise PM10 při testování různých materiálů podestýlky
(piliny versus řezaná sláma) nebo s různými plány osvětlení (v souladu s předpisy o welfare zvířat),
aby se dosáhlo menší aktivity zvířat [27]. Přidáním olejnatých surovin se minimalizoval prach
z krmení a snížila se koncentrace (35–70 %) prachu v některých chovech prasat [655].

Technické úvahy týkající se použitelnosti Použitelnost návrhu a provozu ventilačního systému
s nízkoumírou ventilace může být omezena z hlediska welfare zvířat. Dlouhá sláma není použitelná
v systémech na bázi kejdy. Zbytek technik je obecně použitelný.

Motivace pro implementaci Procesně integrovaná opatření ke snížení emisí prachu přispívají
k prevenci epizootických chorob a ke snížení emisí bioaerosolu. Výkon a provozní doba zařízení
v ustájení zvířat jsou zlepšeny (např. elektronická zařízení, motory ventilátorů, výměníky tepla).

Referenční literatura [27, 474, 500, 624, 644, 655]

4.17.2 Techniky pro snižování koncentrace prachu uvnitř budov pro hospodářská
zvířata

Je možné současně snížit emise prachu a koncentraci prachu v ustájení zvířat použitím technických
opatření uvnitř chovné haly. Ionizace, rozstřikování oleje nebo vodní mlha v ustájení zvířat jsou
techniky, které snižují šíření prachu tím, že zvyšují přilnavost částic (viz kapitola 4.8.3). Tyto
techniky snižují vystavení personálu a zvířat prachu, což je důležitá výhoda ve srovnání s použitím
systémů čištění vzduchu.

4.17.3 Systémy čištění vzduchu

Úprava odpadního vzduchu technikami čištění vzduchu byla úspěšně použita v několika zemích.
Například kyselinové pračky a biologické pračky mohou odstranit mezi 70 % a 95 % NH3,
odstraňují také jemný prach a zápach (viz kapitola 4.9). Pro řešení vysoké prachové zátěže byly
vyvinuty vícestupňové pračky vzduchu s předběžnou filtrací hrubých částic [508].
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4.18 Monitoring

Monitorování je důležitým aspektem pro všechny chovy hospodářských zvířat, aby bylo možné
posoudit jejich provozní podmínky a vliv na životní prostředí. Je nezbytné pochopit úroveň využití
vstupů (tj. krmiva, energie, vody) a tvorby tuhého nebo tekutého hnoje, aby bylo možné zvážit, zda
a jak lze provést změny za účelem zlepšení ziskovosti a prospěchu pro životní prostředí. Základem
pro přezkoumání a hodnocení bude pravidelné sledování spotřeby vody a energie (plyn, elektřina,
palivo), užitkovosti hospodářských zvířat (zejména množství krmiva a jeho efektivnosti) a aplikace
minerálních a statkových hnojiv. Pokud je to možné, mělo by se monitorování, přezkoumání
a hodnocení porovnat se skupinami hospodářských zvířat, ročními obdobími, budovami nebo
konkrétními operacemi, případně by se mělo provádět podle jednotlivých polí, aby byla zajištěna
nejlepší šance na identifikaci oblastí pro zlepšení.Monitorování by takémělo pomoci při identifikaci
neobvyklých situací a umožnit přijetí vhodných opatření.

Obecně je v chovech drůbeže a prasat vyžadována řada povinných sledování, která mohou
zahrnovat:

• zaznamenávání počtu zvířat;

• záznam vstupů (např. krmiva, voda, energie)

• postupy nakládání s hnojem;

• celistvost úložiště hnoje;

• emise do vzduchu (např. amoniak, zápach a prach);

• emise do vody (např. kvalita podzemní vody);

• vedení záznamů o aktivitách šíření (např. načasování, množství, umístění, kvalita).

Posouzení environmentálních vlastností technik používaných v různých fázích řetězce nakládání
s hnojem je založeno na sledování emisí. Složitá interakce mezi produkčními fázemi se obecně
sleduje stanovením toku dusíku: počínaje výběrem krmiva a výživy, poté pokračováním v ustájení
a končícím skladováním a aplikací hnoje.

4.18.1 Vyloučený dusík a fosfor

4.18.1.1 Hmotnostní bilance

Popis Tato technika spočívá ve výpočtu ročního vyloučeného dusíku (nebo fosforu) zvířaty (např.
kg N/ks/rok), za použití hmotnostní bilance založené na příjmu krmiva, obsahu dusíkatých látek
(CP) ve stravě a metabolizace zvířaty. Stejný postup lze použít pro výpočet vylučování fosforu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení vylučování dusíku a fosforu je považováno
za jeden z nejhospodárnějších a strategických způsobů snižování emisí z celého hospodářství.
Sledování vylučování pomáhá určit účinnost výživových opatření prováděných v hospodářství.
Pomáhá také identifikovat vliv podmínek ustájení (např. teplota, ventilace, podmínky podlahy)
na užitkovost zvířat.

Mezisložkové efekty Některá zařízení, pomocné materiály a energie mohou být vyžadovány pro
provádění monitorování (např. vzorkování jatečně upravených těl).
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Hmotnostní bilance je založena na rov-
nici 4.1:

Nvyloučený = Nstrava −Nuchovaný =
∑

(Ki · CPi)−Nuchovaný, (4.2)

kde:

Nvyloučený – Roční vyloučený N, v kg N/ap/rok,

Ki – Roční množství požitého krmiva v i-té krmné fázi, v kg krmiva/ks/rok,

CPi – Obsah dusíkatých látek v i-té krmné fázi, v %. Orientační obsah je uveden v tabulce 4.13
a tabulce 4.14. Ki a CPi lze vypočítat z:

• doprovodná dokumentace v případě externího krmiva;
• odběr vzorků krmných směsí ze sil nebo krmného systému pro analýzu obsahu CP
v případě samočinného zpracování krmiva.

Nuchovaný – Ročně uchovaný N, v kg N/ap/rok. Lze odhadnout jednou z následujících metod:

• analýza obsahu dusíku v reprezentativním vzorku jatečně upraveného těla (nebo vajec
v případě nosnic);

• rovnice nebo modely odvozené ze statistik;
• standardní faktory uchování pro obsah dusíku v jatečně upraveném těle (nebo u vajec
v případě nosnic).

Hodnoty v tabulce 4.13 a tabulce 4.14 jsou indikativní cílové hladiny dusíkatých látek a může být
nutné je přizpůsobit místním podmínkám.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato monitorovací technika je použitelná ve všech
hospodářstvích.

Ekonomika Náklady spojené s monitorováním vylučování se vztahují na personál a vybavení
používané pro odběr vzorků a dokumentaci.

Motivace pro implementaci Monitorování vylučovaného dusíku je spojeno s technikou hmot-
nostní bilance pro monitorování emisí amoniaku ze systému ustájení, skladování hnoje a/nebo
aplikace do půdy. Tato technika umožňuje shromažďovat informace o vylučování s přihlédnutím
ke specifickým vlastnostem jednotlivých hospodářství.

Referenční literatura [43]

4.18.1.2 Analýza hnoje

Popis Tato technika spočívá ve výpočtu ročního vyloučeného dusíku (nebo fosforu) zvířaty (kg
N/ap/rok) za použití analýzy obsahu dusíku v reprezentativním vzorku hnoje z velkého množství
materiálu, ze kterého je odebrán.

Celkový obsah dusíku v reprezentativním složeném vzorku hnoje se měří a celkový vyloučený
dusík se odhaduje na základě záznamů o objemu (u systémů na bázi kejdy) nebo hmotnosti
(u systémů s tuhým hnojením) hnoje. U systémů s tuhým hnojem je třeba vzít v úvahu obsah dusíku
ve stelivu. Stejný postup lze použít pro výpočet vylučování fosforu.
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Snížení vylučování dusíku a fosforu je považováno za
jeden z nejhospodárnějších a strategických způsobů snižování emisí z celého hospodářství. Sledo-
vání vylučování pomáhá určit účinnost výživových opatření prováděných v hospodářství. Pomáhá
také identifikovat vliv podmínek ustájení (např. teplota, ventilace, stav podlahy) na užitkovost
zvířete.

Environmentální výsledky a provozní údaje Aby byl složený vzorek reprezentativní, měly by
být odebrány vzorky z nejméně 10 různých míst a/nebo zahloubení, aby se složený vzorek vytvořil.
V případě drůbežího steliva se odebere vzorek spodku steliva. Kapaliny by se měly pokud možno
promísit před odběrem vzorku.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato monitorovací technika je použitelná ve všech
hospodářstvích.

Ekonomika Náklady spojené s monitorováním vylučování se vztahují na personál a vybavení
používané pro odběr vzorků a dokumentaci.

Motivace pro implementaci Monitorování vylučovaného dusíku je spojeno s technikou hmot-
nostní bilance pro monitorování emisí amoniaku ze systému ustájení, skladování hnoje a/nebo
aplikace do půdy. Tato technika umožňuje shromažďovat informace o vylučování s přihlédnutím
ke specifickým vlastnostem jednotlivých hospodářství. Analýza živin (dusík a fosfor) umožňuje
stanovení hodnoty hnojiv pro aplikaci na pole.

Referenční literatura [43]

4.18.2 Emise amoniaku

4.18.2.1 Hmotnostní bilance

Popis Nejčastěji používanou metodou monitorování je odhad emisí amoniaku na základě bilance
dusíku. Tato technika spočívá v množství dusíku specifickým pro hospodářství, který je vylučovaný
definovanou kategorií hospodářských zvířat a používáním celkového toku dusíku (nebo TAN)
a faktorů účinnosti (EF) v každé fázi nakládání s hnojem, tj. podílu ročního toku celkového N nebo
TAN, který je emitován do vzduchu.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Sledování amoniaku pomáhá identifikovat účinnost
opatření prováděných ve vztahu k systému ustájení, skladování a/nebo aplikaci do půdy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Odhadují se ztráty amoniaku mezi okamži-
kem vylučování dusíku a okamžikem odstranění hnoje ze systému ustájení a/nebo jeho aplikace.
Tyto ztráty závisí na systému ustájení a technikách skladování hnoje dle rovnice 4.2:

Nhn̊uj = Nstrava −Nuchovaný −Nplynné ztráty z budov a skladu hnoje (4.3)

kde

Nstrava – Množství N obsažené v požité stravě (kg N/ks/rok) =
∑

Ki · CPi,

Nuchovaný – Množství N uchovaného zvířetem (živá hmotnost × obsah N) a související produkty
(tj. selata od prasnic, vejce od nosnic)
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Nvyloučený = Nstrava −Nuchovaný (4.4)

Faktory ztráty dusíku závisí na typu ustájení, správy zvířat a hnoje a do jisté míry na klimatických
podmínkách. Rovnice, které se použijí v každé fázi nakládání s hnojem, jsou:

Eustájenı́ = Nvyloučený ·VCustájenı́, (4.5)

Eúložǐstě = Núložǐstě ·VCúložǐstě, (4.6)

Eaplikace = Naplikace ·VCaplikace, (4.7)

kde:

Eustájenı́ – roční emise NH3 z ustájení, v kg NH3/ap/rok,

Eúložǐstě – roční emise NH3 ze skladování hnoje, v kg NH3/ap/rok,

Eaplikace – roční emise NH3 z aplikace, v kg NH3/ap/rok,

Nvyloučený – roční celkový vyloučen dusík nebo TAN, v kg N/ap/rok,

Núložǐstě – roční celkový uložený (skladování) dusík nebo TAN, v kg N/ap/rok,

Naplikace – roční celkový aplikovaný dusík nebo TAN, v kg N/ap/rok,

VCustájenı́ – koeficient vyprchání související s technikami systému ustájení (bezrozměrný), který
znázorňuje podíl TAN nebo celkového N uvolněného do ovzduší,

VCúložǐstě – koeficient vyprchání související s technikami úložiště hnoje (bezrozměrný), který
znázorňuje podíl TAN nebo celkového N uvolněného do ovzduší. Pokud je to vhodné, lze
posuzovat i přidaný dusík (např. ve vztahu ke stelivu, recyklaci kapalin z praček vzduchu)
nebo ztráty dusíku (např. ve vztahu ke zpracování hnoje),

VCaplikace – koeficient vyprchání související s technikami aplikace hnoje (bezrozměrný), který
znázorňuje podíl TAN nebo celkového N uvolněného do ovzduší.

Koeficient vyprchání (VC) se odvozuje z měření navržených a prováděných podle národního nebo
mezinárodního protokolu (např. protokol VERA) a potvrzovaných pro hospodářství s totožnou
technikou a za obdobných klimatických podmínek. Případně lze informace o odvození VC převzít
z evropských nebo jiných mezinárodně uznávaných pokynů.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato monitorovací technika je použitelná ve všech
hospodářstvích. Údaje o příjmu bílkovin u zvířat, o konverzním poměru a růstové užitkovosti jsou
dobře známy a běžně se používají ke stanovení výrobních nákladů.

Ekonomika Náklady spojené s monitorováním vylučování se vztahují na personál a vybavení
používané pro dokumentaci.

Motivace pro implementaci Tato technika umožňuje shromažďovat informace o emisích amo-
niaku s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem jednotlivých hospodářství.
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Příklad provozů Používané modely (např. NEMA v Nizozemsku) v různých členských státech
v rámci národního inventáře emisí NH3 používají přístup založený na hmotnostní bilanci [628].
Faktory emisí amoniaku pro různé kategorie hospodářských zvířat a systémy ustájení jsou obecně
dostupné na úrovni členských států. Ztrátové faktory pro typ ustájení a správy hnoje byly vyvinuty
prostřednictvím několika polních studií provedených v různých zeměpisných oblastech v celé
Evropské unii.

Referenční literatura [628]

4.18.2.2 Měření emisí amoniaku

Popis Environmentální orgány a odborníci z Dánska, Německa a Nizozemska vypracovaly proto-
kol, který stanovuje strategii měření a podmínky pro testování emisí amoniaku ze systémů ustájení
hospodářských zvířat [445]. Účelem níže uvedeného přístupu založeného na protokolu VERA je
vypočítat roční emise (emisní faktory) jednoho hospodářství. Zkouška se provádí po dobu jednoho
roku, aby se zohlednily roční rozdíly v úrovních emisí v důsledku sezónních a produkčních rozdílů.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Sledování amoniaku pomáhá identifikovat účinnost
opatření prováděných ve vztahu k systému ustájení, skladování a/nebo aplikaci do půdy.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Vzorky z místa hospodářství se odebírají
nejméně 6 dní rozdělených po dobu 1 roku. Tímto postupem jsou rovnoměrně rozloženy a dobře
vyváženy v systému odběru vzorků sezónní výkyvy, které ovlivňují koncentrace NH3 a rychlost
ventilace po celý rok.

Rozdělení 6 dnů odběru vzorků v roce závisí na emisním modelu kategorie zvířat, která se má
monitorovat. U kategorií zvířat se stabilním vzorcem emisí (např. nosnice) by se dny odběru vzorků
měly náhodně vybírat v každém dvouměsíčním období.

U kategorií zvířat s lineárním nárůstem emisí během produkčního cyklu (např. prasata na vý-
krm) se jako další požadavek předepisuje, aby měření byla rovnoměrně rozdělena v období růstu.
Aby se toho dosáhlo, polovina měření by měla být provedena v první polovině výkrmového cyklu
a zbývající ve druhé polovině výkrmového cyklu. Kromě toho by dny odběru vzorků ve druhé
polovině výkrmového cyklu měly být rovnoměrně rozloženy v rámci roku (stejný počet měření za
sezónu).

U kategorií zvířat s exponenciálním vzorcem emisí (např. brojleři) by měl být pro rozdělení
dnů odběru vzorků použit následující postup:

• výkrmový cyklus by měl být rozdělen do tří stejných období (stejný počet dní);

• jeden měřicí den by měl spadat do prvního období, dvě měření ve druhém období a tři měření
ve třetím období. Kromě toho by dny odběru vzorků ve třetím období výrobního cyklu měly
být rovnoměrně rozloženy v rámci roku (stejný počet měření za sezónu).

V případech, kdy lze očekávat, že pravidelné postupy řízení ovlivní úrovně emisí, by se mělo
dbát na to, aby byly tyto postupy začleněny do systému odběru vzorků takovým způsobem, aby
byly vzorky správně rozděleny mezi tyto postupy řízení. Odběr vzorků šestkrát na jednom místě
hospodářství je považován za dostatečný pro řešení rozptylu umístění v hospodářství a současně
zajišťuje, že pozorování jsou dostatečně časově rozprostřena, aby byla na sobě nezávislá.

Všechna měření budou založena na 24-hodinovém období vzorkování. To znamená, že vzorce
denních odchylek nepřispívají k celkové odchylce měření. Aby měření emisí amoniaku byla repre-
zentativní pro emise systémů ustájení, jsou nezbytné obvyklé postupy řízení a žádná výjimečná
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situace v chovu zvířat. Při vykazování výsledků emisí amoniaku by měl být uveden podrobný popis
systému ustájení a zavedeného systému řízení.

Současně lze měřit mnoho dalších parametrů, které mohou emise ovlivnit. Jako indikativní
příklady (kromě požadované rychlosti ventilace) mohou být vnitřní a venkovní teplota, počet
a hmotnost zvířat v chovné jednotce, podlahová plocha na ks, objem vzduchu na ks nebo parametry
složení krmiva.

Denní průměrná míra emisí NH3 (g/h) se odhaduje jako součin průměrné denní koncentrace
NH3 (g/m3) měřené na výstupu/vstupu vzduchu a naměřené denní průměrné míry ventilace (m3/h)
a vyjadřuje se buď na ks nebo na dobytčí jednotku (500 kg tělesné hmotnosti). Odhadmíry ventilace
viz kapitola 4.18.3.

Míra emisí (E) ve zkušebním prostoru (i) v den odběru vzorků (j) během časového intervalu
(k) se vypočte z míry ventilace (V) a rozdílu mezi koncentracemi na výstupu a na vstupu (Cvýstup,
Cvstup):

Eijk = Vijk × (Cvýstup, ijk − Cvstup, ijk) (4.8)

U kategorií zvířat se stabilním vzorcem emisí nebo s lineárním nárůstem emisí lze denní průměrné
emise NH3 vypočítat z průměru za všechny dny odběru vzorků a standardní odchylky.

Pro výpočet emisního faktoru kategorií zvířat s exponenciálním emisním vzorcem musí být
produkční cyklus rozdělen do tří období stejné délky (stejný počet dní). V každém období se
průměrné emise vypočítají z dostupných denních průměrných hodnot (periodické průměry). Emisní
faktory pro každou zkušební komoru se poté vypočítají jako průměr ze tří periodických průměrů.

Roční průměrné emise ze systému ustájení lze vypočítat vynásobením 365 dní a korigovat za ja-
kékoli neobsazené období. Může být vyjádřena v následujících jednotkách: kg NH3/ap/rok nebo
kg NH3/LU/rok. Emise amoniaku lze také vyjádřit relativně jako zlomek celkového vyloučeného
dusíku nebo celkového amoniakálního dusíku. Navrhované schéma odběru vzorků pro protokol
měření amoniaku je shrnuto v tabulce 4.224.

Tabulka 4.224: Strategie odběru vzorků a podmínky monitorování pro testování emisí amoniaku v systému
ustájení hospodářských zvířat

Parametr (jednotky) Amoniak (mg/m3)
Vzorkovací strategie Minimální počet dnů odběru vzorků: 6 dnů měření za 1 rok

(rozděleno podle emisního vzorce)
Podmínky odběru vzorků Kumulativní vzorkování za 24 hodin

Metody kontinuálního měření: na základě hodinových hodnot (24 vzorků)
Místo odběru vzorků: Vstup a výstup vzdušiny
Je požadována korekce koncentrace pozadí (tj. koncentrace vzdušných zne-
čišťujících látek ve vstupujícím vzduchu)

Metoda monitorování Foto-akustický přístroj (NDIR)
FTIR spektrometr
Chemoluminiscenční přístroj NOX

Impinger systém
Laditelný diodový laser s otevřenou přenosovou cestou

Zdroj: [445]

Měření emisí amoniaku vyžaduje zaměstnání zkušených technických pracovníků, zpravidla z nezá-
vislých a certifikovaných laboratoří, kteří jsou schopni provádět odběr vzorků a analýzu amoniaku,
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spolu s měřením dalších doplňkových parametrů (tj. proudění vzduchu, teplota, vlhkost), které jsou
nezbytné pro stanovení koncentrace znečišťující látky a výpočet souvisejícího emisního faktoru.

Technické úvahy týkající se použitelnosti Tato technika je použitelná pouze pro emise amoniaku
ze systému ustájení v budovách s přirozenou nebo nucenou ventilací. Monitorování emisí amoniaku
ze skladování hnoje nebo z aplikace do půdy je popsáno v kapitolách 4.18.1.1 a 4.18.2.3.

Vzhledem k nákladům na měření a obtížím při technické realizaci je tato technika použitelná
pouze pro hospodářství umístěné v blízkosti citlivých receptorů a/nebo v oblastech s vysokou
koncentrací hospodářství.

Ekonomika Náklady spojené s monitorováním vylučování se vztahují na personál a vybavení
používané pro odběr vzorků a dokumentaci.

Motivace pro implementaci Tato technika je spojena s technikou hmotnostní bilance pro moni-
torování emisí amoniaku ze systému ustájení, skladování hnoje a/nebo aplikace do půdy.

Referenční literatura [445]

4.18.2.3 Emisní faktory

Vzhledem ke složitosti a nákladům spojeným s měřením NH3 v chovech hospodářských zvířat je
možné využití emisních faktorů. Tato technika je uvedena jako příklad kvantifikace rozptýlených
emisí v referenční zprávě JRC o monitorování zařízení IED [576]. Aby bylo možné spolehlivé
monitorování, měly by být emisní faktory odvozeny z měření navržených a prováděných podle
národního nebomezinárodního protokolu (např. protokol VERA) pro stejný typ techniky (vztahující
se k systému ustájení, skladování a/nebo aplikaci hnoje) a podobné klimatické podmínky. Tato
technika je také použitelná pro skladování a aplikaci hnoje.

Využití přiřazení emisních faktorů systémům ustájení zvířat bylo provedeno v Nizozem-
sku [153].

4.18.3 Míra ventilace

Stanovení míry ventilace je požadavkem pro měření difúzních emisí. Hodnocení rychlosti proudění
vzduchu závisí na typu ventilace (nucené nebo přirozené). Anemometry lze použít v chovných
halách s nízkotlakou ventilací k nepřetržitému měření průtoku odváděného vzduchu ve ventilační
šachtě. Specifické okolní podmínky uvnitř chovu zvířat (prach, vysoká vlhkost, amoniak) mohou
zvýšit kalibrační posun senzorů (např. citlivost horkých drátěných anemometrů na prach). Musí být
respektovány požadavky na lopatky oběžných kol u anemometru ve vztahu k mechanice průtoku.
U chovných jednotek s částečným čištěním vzduchu se také měří míra ventilace pro ustájení [424].

Metody stanovení míry ventilace se mohou mezi budovami s přirozenou a mechanickou venti-
lací výrazně lišit. Obvykle jsou chyby naměřených hodnot míry ventilace v budovách s přirozenou
ventilací vyšší, což může vést k vyšším chybám naměřených emisí. V budovách s mechanickou
ventilací jsou chyby spojené s měřením míry ventilace pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem
chyb při měření emisí. Hlavní rozdíly mezi měřeními emisí z budov s přirozenou nebo mecha-
nickou ventilací jsou velikost náhodných chyb a význam zkreslení. V budovách s mechanickou
ventilací byly identifikovány potenciální zkreslení a lze jim zabránit, zatímco náhodná chyba může
být snížena na přijatelnou úroveň (tj. 10–20 %). V budovách s přirozenou ventilací je však ob-
tížné identifikovat a korigovat zkreslení a náhodná chyba je pravděpodobně podstatně větší než
v budovách s mechanickou ventilací [33].
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V budovách s přirozenou ventilací nemohou být míry ventilace měřeny na ventilátorech, a proto
musí být odhadnuty pomocí techniky stopovacích plynů, která je jedinou metodou pro provádění
kvantitativních měření ventilace [670]. Tento přístup však nelze použít, pokud jsou budovy s přiro-
zenou ventilací příliš otevřené, aby umožnily správné promíchání stopovacího plynu. Přesnost této
metody závisí na dokonalém promíchání stopovacího plynu a na homogenitě koncentrací a ventilaci
uvnitř chovné haly.

Míra ventilace budovy lze odhadnout pomocí jedné z následujících metod stopovacího plynu:
(1) konstantní aplikace stopovacího plynu; (2) variabilní aplikace stopovacího plynu; a (3) pozvolný
rozpad koncentrace [630]. Určité množství sledovacího plynu je uvolňováno v měřené místnosti
(nebo stodole) a jeho koncentrace je poté zaznamenána jako funkce času a prostoru pomocí
přenosných vzorkovačů nebo přenosných plynových chromatografů, které umožňují výpočet míry
výměny vzduchu. Následně může být vypočtena míra ventilace z míry výměny vzduchu a objemu
místnosti (nebo chovné haly).

Použití hexafluoridu sírového (SF6) nebo jakéhokoli plynu obsahujícího chlorfluoruhlovodíky
má silný potenciál skleníkových efektů [624]. Míra ventilace lze také předpovědět pomocí CO2

produkovaného zvířaty a hnojem nebo související produkcí tepla. Většina znalostí o výrobě tepla se
nicméně týká živočišné výroby v severoevropských zemích. Pokud je metabolismus zvířat odlišný
od těchto zvířat (rychlost růstu, hmotnost dospělých, výroba tepla nebo CO2 v hnoji, denní změny
v důsledku aktivity atd.), bude předpoklad týkající se produkce tepla a CO2 vyvolávat zkreslení
v odhadech ventilace.

4.18.4 Emise zápachu

Koncentrace zápachu měřená pomocí olfaktometrie byla primární metodou vyčíslení zápachů.
Intenzita, charakter a hedonický tón (míra vjemu) jsou stejně důležitými kritérii pro vnímání
veřejností, jakož i frekvence a trvání zápachu.

Vztah mezi koncentrací zápachu a intenzitou zápachu je důležitý pro stanovení účinku zápachu
na veřejnost a pro stanovení účinných strategií jeho snižování. Zápach je ovládán sníženímmnožství
pachových látek v daném objemu vzduchu (koncentrace), ale snížení míry obtěžování zápachem
souvisí se sílou zápachu (intenzitou). Mezi koncentrací zápachu a intenzitou zápachu existuje
nelineární vztah; více sloučenin znesnadňuje definovat účinky zápachu na veřejnost. Kvůli výzvám
a nákladům na senzorická měření bylo vynaloženo určité úsilí porovnat koncentraci zápachu
s koncentrací amoniaku nebo prachu, ale ne všechny případy byly úspěšné (např. u brojlerů) [438].

Emise zápachu lze měřit dynamickou olfaktometrií v souladu s evropskou normou CEN
(EN 13725:2003) v délce vzorkování obvykle půl hodiny (navíc se v daném čase měří sku-
tečný průtok vzduchu). Koncentrace zápachu cod se udává v evropských pachových jednotkách
na metr krychlový vzduchu (oue/m3). Jedna pachová jednotka (oue) je definována jako ekvivalent
odezvy vyvolané jednou evropskou referenční pachovu jednotkou, nejčastěji 123 µg n-butanolu
odpařeného na m3 neutrálního plynu [428]. Hodnoty bodového měření jsou uvedeny v oue/m3/s.
Emisní faktory jsou stanoveny pro zvířata, která mohou být chována v halách (ap nebo LU) nebo
alternativně spojená se zdrojovou oblastí (oue/m2/s).

Další alternativní techniky založené na vybraných a vyškolených posuzovatelích zápachu (např.
měření dopadu zápachu stanovením intenzity zápachu a hedonického tónu v terénu) nebo průzkumy
zápachu (např. měření/odhad nepříjemnosti způsobené expozicí zápachu v oblasti průzkumu, re-
gistry stížností) jsou také aplikovány. Řada těchto metod je standardizována na národní úrovni
(např. VDI 394 část 3:2010 o monitorování pomocí posuzovatelů) (viz také ROM REF [576]). Po-
zorování intenzity zápachu pracovníky v zapáchajícím prostředí jsou nespolehlivé díky senzorické
adaptaci [624].

Technická komise CEN/TC 264/WG 27 vyvíjí dvě nové normy EN pro stanovení expozice
zápachu v okolním vzduchu pomocí vybraných a školených posuzovatelů v terénu [576]. Podle
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německých předpisů jsou dopady zápachu hodnoceny jako významné a legálně nepřípustné, aby
se zabránilo nepříjemnostem v okolí hospodářství, pokud je frekvence vnímání zápachu 10 %
(obecná obytná zóna) nebo 15 % (vesnická oblast) ročních hodin při překročení koncentrace
zápachu 1 oue/m3 [590].

4.18.5 Emise prachu

Stejně jako emise amoniaku, lze emise prachu měřit nebo odhadovat pomocí emisních faktorů.
Měření emisí prachu je rovněž zahrnuto v protokolu VERA a provozní postup je velmi podobný
postupu použitému pro emise amoniaku (viz kapitola 4.18.2.2). Hlavní rozdíly se týkají metod
měření, které jsou shrnuty v tabulce 4.225.

Tabulka 4.225: Strategie odběru vzorků a podmínky monitorování pro testování emisí prachu v systému
ustájení hospodářských zvířat

Parametr (jednotky) Celkový prach, PM10,PM2,5 (mg/m3)
Vzorkovací strategie Minimální počet dnů odběru vzorků: 6 dnů měření za 1 rok
Podmínky odběru vzorků Kumulativní vzorkování za 24 hodin

Metody kontinuálního měření: na základě hodinových hodnot (24 vzorků)
Doba vzorkování: 24 hodin pro PM10 a PM2,5

Místo odběru vzorků: Vstup a výstup vzdušiny
Metoda monitorování Gravimetrické:

EN 13284–1:2001
EN 13284–2:2004
EN 15259:2007
EN 14907:2005
EN 12341

Zdroj: [445]

4.18.6 Systémy čištění vzduchu

Byly vyvinuty protokoly (např. protokol VERA), které specifikují postup testování účinnosti sys-
témů čištění vzduchu v ustájení zvířat, včetně definic, požadavků a podmínek pro strany účastnící se
testovacích, měřicích a vzorkovacích metod, zpracování a interpretace výsledků měření a podávání
zpráv.

Od měření emisí ze systému čištění vzduchu lze upustit ověřením a nepřetržitým zajištěním
účinnosti systému regulace emisí. To lze provést přejímací kontrolou (ověření) a průběžným sledo-
váním parametrů procesu.

4.18.6.1 Ověření systémů čištění vzduchu

Po nejméně 4 měsících, ale ne více než 18 měsíců, od zahájení provozu systému čištění vzduchu
musí proběhnout přejímací kontrola s měřením amoniaku, zápachu a prachu v surovém a čistém
plynu a vyhodnocení všech dalších parametrů relevantní pro provoz (např. průtok vzduchu, pokles
tlaku, teplota). Kontrolu musí provádět nezávislý orgán (např. certifikovaná laboratoř).

Kontrolní zkoušky musí být prováděny za letních podmínek (po dobu nejméně 8 týdnů s mírou
ventilace nad 80 % maximální míry ventilace) a za zimních podmínek (po dobu nejméně 8 týdnů
s mírou ventilace nižší než 30 % maximální míry ventilace), při reprezentativním řízení v chovné
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hale s plnou kapacitou a pokud od poslední výměny promývací vody uplynula průkazná doba (např.
4 týdny). Kontrolní testování také zahrnuje analýzu promývací vody použité během měření.

Následující strategie vzorkování je založena na protokolu VERA:

• Amoniak: 24 hodinový nepřetržitý odběr vzorků jednou týdně během každého z těchto osmi
týdnů.

• Zápach: každý týden běhemkaždého z osmi týdnů, dva vzorky denně,minimální doba odběru
vzorků 30 minut (jeden vzorek denně postačuje, je-li doba odběru vzorků 120 minut).

• Prach: Celkový prach: jeden vzorek 24 hodin v každém z osmi týdnů. Měření PM10 a PM2,5

jsou volitelné.

• Recirkulovaná kapalina systému čištění vzduchu: ve všech dnech, s měřením pachu a amo-
niaku na pH, vodivost, NH+

4 , NO−
2 a NO−

3 .

VytvořeníN-bilance, pokud je to relevantní, za účelem zdokumentovánímožné tvorby sekundárních
stopových plynů a zajištění dlouhodobé provozní stability čističe vzduchu, vyžaduje po dobu
nejméně 2 týdnů během osmi týdnů průběhu plynů (NH3, NOX, N2O) a měření objemového toku
(plyn a kapalina) a analýzy vody (čerstvá a odpadní voda).

Po přejímací inspekci musí neohlášená návštěva hospodářství (certifikovaná laboratoř) každý
rok provádět pravidelné kontroly systému čištění vzduchu. Tyto kontroly zahrnují kontrolu tech-
nického stavu a funkce systému čištění vzduchu, měření zápachu vstupního a výstupního vzduchu,
měření amoniaku a kontrolu všech dalších parametrů důležitých pro provoz (např. stav a čistota
filtračního materiálu). Pravidelnou (alespoň roční) údržbu musí provádět také dodavatel nebo kva-
lifikovaný dodavatel. Protokoly o údržbě mohou být poskytnuty příslušnému orgánu. Míra emisí
amoniaku (kg NH3/ap/rok) pro čistící systém se vypočítá vynásobením přiřazeného procenta sní-
žení (přiřazeného viz výše) rychlostí emise amoniaku pro konvenční systém ustájení bez systému
pračky.

Přezkoumání ověřování systému čištění vzduchu se v Nizozemsku považuje za zbytečný, pokud
je návrh systému podobný již existujícím systémům, nebo pokud cílená účinnost systému není vyšší
než 70 % [153].

4.18.6.2 Sledování procesních parametrů systémů čištění vzduchu

Popis V zásadě musí být založen a provozován elektronický deník za účelem zaznamenávání
příslušných informací (měření a environmentálních a provozních údajů), aby bylomožné vyhodnotit
provozní stabilitu a dokumentovat řádnou činnost systému čištění odpadního vzduchu. Průběžné
protokolování klíčových parametrů může probíhat po dobu až 5 let.

Mezi parametry, které lze zaznamenat, patří: pokles tlaku, míra ventilace, doba chodu čerpadla,
úroveň pH, vodivost, spotřeba vody a kyseliny, spotřeba kyselin a zásad. Parametry, které se mají
zaznamenat, závisí na typu systému čištění vzduchu a požadavcích povolení. Je vhodné použít
půlhodinové průměry za prvních 7 dní a poté průměrné denní hodnoty [624].

Další obecné informace se zaznamenávají ručně, jako je počet a druh chovaných zvířat, prů-
měrná živá hmotnost, zvláštní události (např. selhání čerpadel, měřících zařízení), faktury za
chemikálie, stav filtračního materiálu a rozstřikovacích trysek, pravidelné kontroly instalace. Mo-
nitorování provozních parametrů je nezbytné jak pro správnou funkci, tak pro regulační kontrolu.
Některé z parametrů uvedených v tabulce 4.226 mohou být uloženy do elektronických provozních
protokolů v závislosti na použitém zařízení.
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Tabulka 4.226: Parametry, které mají být zaznamenány do provozního deníku

Parametr Biofiltr Zkrápěné lože
(biologická pračka)

Kyselinová pračka
a vícestupňová pračka

Tlaková ztráta v systému
úpravy odpadního vzduchu x x x

Průtok vzduchu x x x
Provozní doba čerpadla
(oddělená pro oběhová čer-
padla a kalová čerpadla)

x x

Postřikovací intervaly x x x
Celková spotřeba vody
v systému čištění odpad-
ního vzduchu

x x x

Doklad o spotřebě kyseliny
(s příjmy) m m

Množství odkalené vody
a její vypouštění x m

Regulace pH x x
Tlak vody x x x
Teplota surového plynu x x x
Teplota čistého plynu x x
Kalibrace senzoru pH m m
Řízení systému
– postřikovací vzorec m m m

Časy údržby a oprav
(včetně druhu práce) m m m

Výměna filtračního
materiálu m

Poznámka: x = elektronický záznam; m = manuální záznam.
Zdroj: [514]

Trvalé monitorování elektrické vodivosti, pH, objemu vypouštění, spotřeby elektřiny a poklesu
tlaku se považuje za dostatečné pro odhad funkčnosti systému.

V případě, že nedochází k elektronickému monitorování parametrů procesu, lze provozní stabi-
litu systému ověřit také návštěvami s celkovou kontrolou, kontrolou deníku a testováním vypouštěné
vody a měřením NH3 [424].

Níže jsou uvedeny některé klíčové parametry pro hodnocení:

• doba setrvání při maximálním průtoku vzduchu (tj. průtok vzduchu při vysoké hmotnosti
zvířete v horkých letních dnech);

• množství rozstřikované vody pro dostatečné zkrápění lože;

• v biologických pračkách se vypouští dostatečné množství vody, aby se zabránilo inhibici
bakterií;

• v kyselinových pračkách dostatečné množství vody a pH, aby se zabránilo vysrážení amon-
ných solí;
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• porovnání s existujícími návrhy praček, které byly v terénu testovány a/nebo byly již vyhod-
noceny.

Ekonomika Náklady na měření emisí do ovzduší jsou obecně považovány za vysoké, a proto
nejsou pro většinu hospodářství realizovatelné. Z tohoto důvodu se kontrola náhradních parametrů
běžně používá jako alternativa k měření emisí.

Motivace pro implementaci Neustálé sledování poklesu tlaku v systémech čištění vzduchu,
kombinované s výstrahami, poskytuje zemědělcům včasnou informaci o tom, kdy čistit výplňový
materiál, čímž šetří energii a náklady. V případě jiných než běžných provozních podmínek může
být dokumentována správná funkce systému.

Příklad provozů VNěmecku bylo v posledních letech prováděno monitorování řádného provozu
několika stovek systémů čištění vzduchu.

Referenční literatura [153, 424, 514, 624]

4.18.7 Emise do vody

Znečištění vody z chovů hospodářských zvířat může nastat v důsledku úniku z úložiště hnoje,
špatného hospodaření s odtokovými vodami a nevhodného hospodaření s hnojivy. Monitorování
místní podzemní vody může být prostředkem k rychlému odhalení úniků zejména tam, kde se
pro ukládání kejdy používají laguny se zemními okraji bez dvojité geomembrány [204]. Typické
parametry, které mají být měřeny, jsou následující:

• živiny: sloučeniny dusíku a fosforu;

• patogeny, jako jsou například koliformní bakterie, E. coli;

• kovy, jako je Zn, Cu.

Nelze však vždy stanovit přímou korelaci konkrétního hospodářství s kvalitou podzemních vod,
protože nárůst znečišťujících látek, jako je NO−

3 , v podzemních vodách může být pomalý proces
a díky rozptýlenému znečištění vody ze zemědělských zdrojů [624]. Dopad závisí na mnoha
faktorech, jako je geologie oblasti. Systémy mapování a ochrany podzemních vod jsou obvykle
realizovány na národní nebo regionální úrovni kvůli vysokým nákladům.

4.18.8 Procesní parametry

Spotřeba vody
Pro zaznamenávání spotřeby vody lze použít vhodnéměřiče nebo vystavené faktury. Hlavní procesy
spotřebovávající vodu v chovech zvířat (čištění, krmení atd.) lze sledovat samostatně v závislosti
na konfiguraci sítě pro zásobování vodou.

Spotřeba elektrické energie
Pro zaznamenávání spotřeby elektrické energie lze použít vhodné měřiče nebo faktury. Spotřeba
elektřiny v chovech zvířat je sledována odděleně od ostatních provozů v hospodářství. Hlavní
procesy náročné na energii v chovech zvířat (vytápění, ventilace, osvětlení atd.) lze monitorovat
samostatně v závislosti na konfiguraci sítě dodávající energii.

Spotřeba paliva
Pro zaznamenávání spotřeby paliva lze použít vhodné měřiče nebo vystavené faktury.
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Registr zvířat a spotřeba krmiv
Počet naskladněných a vyskladněných zvířat, včetně případných narození a úmrtí, lze zaznamenat
pomocí vystavených faktur nebo existujících registrů. Spotřebu krmiva lze zaznamenat například
pomocí vystavených faktur nebo existujících registrů.
Produkce hnoje
Produkce hnoje lze zaznamenat například pomocí existujících registrů.
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Kapitola 5

Závěry o BAT

Oblast působnosti

Tyto závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) se týkají následujících činností uvedených
v oddílu 6.6. přílohy I směrnice 2010/75/EU, konkrétně „6.6 Intenzivní chov drůbeže nebo prasat“:

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže;
b) s prostorem pro více než 2 000 prasat na porážku (nad 30 kg); nebo
c) s prostorem pro více než 750 prasnic.

Tento dokument se vztahuje zejména na následující zemědělské postupy a činnosti:

• řízení výživy drůbeže a prasat;
• příprava krmiv (mletí, míchání a uskladnění);
• chov (umístění) drůbeže a prasat;
• sběr a uchovávání hnoje;
• zpracování hnoje;
• aplikace hnojiv na poli;
• uskladnění uhynulých zvířat.

Tyto závěry o BAT se nevztahují na následující procesy nebo činnosti:

• likvidace uhynulých zvířat; na ni se může vztahovat BREF pro jatka a průmysl zpracovávající
jejich vedlejší produkty (SA);

Pro činnosti upravené tímto BREF mají dále význam další referenční dokumenty:

Referenční dokumenty Činnost

Spalování odpadů (WI) Spalování hnoje

Průmysl zpracování odpadů (WT) Kompostování a anaerobní digesce hnoje

Obecné principy monitorování (ROM) Monitorování emisí do ovzduší a vody

Ekonomie a mezisložkové vlivy (ECM) Ekonomické a mezisložkové vlivy technik

Omezování emisí ze skladování (EFS) Skladování materiálů a manipulace s nimi

Energetická účinnost (ENE) Obecné aspekty energetické účinnosti

Průmysl potravin, nápojů a mléka (FDM) Výroba krmiv
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Pokud se tyto závěry o BAT týkají uskladnění a aplikace hnoje, nemají dopad na ustanovení
směrnice Rady 91/676/EHS1.

Pokud se tyto závěry o BAT týkají uskladnění a likvidace uhynulých zvířat a zpracovávání
a aplikace hnojiv, nemají dopad na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1069/20092.

Tyto závěry o BAT platí bez ohledu na další příslušné předpisy, např. ohledně dobrých životních
podmínek zvířat.

Definice

Pro účely těchto závěrů o BAT platí tyto definice.

Použitý termín Definice

Podle libosti Zajištění volného přístupu ke krmivům nebo vodě, což zvířeti umožní, aby
si samo regulovalo přísun potravy podle svých biologických potřeb.

Prostor pro zvíře Prostor poskytnutý každému zvířeti v chovném sytému s ohledem na maxi-
mální kapacitu provozu.

Ochranné zpracování půdy
Jakýkoli způsob obdělávání půdy, který na poli nechává posklizňové zbytky
(například kukuřičné stonky nebo strniště) před zasetím dalších plodin, aby
se snížilo riziko eroze půdy a její úbytek.

Stávající hospodářství Hospodářství, které není nové.
Stávající provoz Provoz, který není novým provozem.

Hospodářství Zařízení určené čl. 3 odst. 3 směrnice 2010/75/EU, v němž probíhá chov
prasat nebo drůbeže.

Hnůj Kejda a/nebo tuhý hnůj.

Nové hospodářství
Hospodářství poprvé povolené po zveřejnění těchto závěrů o nejlepších do-
stupných technikách nebo úplná náhrada hospodářství po zveřejnění těchto
závěrů o nejlepších dostupných technikách.

Nový provoz

Provoz poprvé povolený v místě hospodářství po zveřejnění těchto závěrů
o nejlepších dostupných technikách nebo úplná náhrada provozu na stá-
vajících základech po zveřejnění těchto závěrů o nejlepších dostupných
technikách.

Provoz

Součást hospodářství, kde probíhá jeden z následujících procesů nebo čin-
ností: chov dobytka, uskladnění hnoje, zpracování hnoje. Provoz tvoří jediná
budova (nebo zařízení) a/nebo nezbytné zařízení pro provádění procesů nebo
činností.

Citlivý receptor

Oblast se zvláštní potřebou ochrany proti nepříznivým vlivům, jako jsou:
– Obytné oblasti.
– Oblasti, v nichž se provádějí lidské činnosti (např. školy, zařízení denní
péče, rekreační oblasti, nemocnice nebo pečovatelské domy).
– Citlivé ekosystémy/oblasti.

Kejda
Výkaly a moč smíchané nebo nesmíchané s podestýlkovým materiálem
a vodou, kdy je obsah sušiny v tekutém hnoji nejvýše asi 10 %, který vlivem
gravitace odtéká a lze jej odčerpat.

1Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě (Úř. věst. L 300,
14.11.2009, s. 1).
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Použitý termín Definice

Tuhý hnůj Výkaly a moč smíchané nebo nesmíchané s podestýlkovým materiálem,
který vlivem gravitace neodtéká a nelze jej odčerpat.

Trus Výkaly drůbeže.
Celkový amoniakální du-
sík

Amoniakální-N (NH4-N) a jeho sloučeniny včetně kyseliny močové, které
se snadno rozpadají na NH4-N.

Celkový dusík Celkový dusík, vyjádřený jako N, obsahuje volný amoniak a amoniak (NH4-
N), dusitany (NO2-N), dusičnany (NO3-N) a organické sloučeniny dusíku.

Celkový vyloučený dusík Celkový dusík vyloučený z metabolických procesů zvířete prostřednictvím
moči a výkalů.

Celkový fosfor Celkový fosfor, vyjádřený jako P2O5, zahrnuje veškeré anorganické i orga-
nické sloučeniny fosforu, rozpuštěné nebo vázané na částice.

Celkový vyloučený fosfor Celkový fosfor vyloučený z metabolických procesů zvířete prostřednictvím
moči a výkalů.

Odpadní voda
Dešťová voda běžně smísená s hnojem, voda odvedená po očištění ploch
(např. podlah) a vybavení a voda odvedená z provozu systémů čištění vzdu-
chu. Lze ji označovat i jako znečištěnou vodu.

Definice pro některé kategorie zvířat

Použitý termín Definice

Plemenná drůbež Mateřský kmen (samci i samice) chovaný ke kladení vajec pro líhnutí kuřat.
Brojleři Kuřata chovaná pro produkci masa.
Plemenná drůbež pro broj-
lery

Mateřský kmen (samci i samice) chovaný ke kladení vajec pro produkci
brojlerů.

Kojící prasnice Prasnice mezi perinatálním obdobím a odstavením selat.

Prasata na výkrm
Prasata chovaná obvykle od živé hmotnosti 30 kg po porážku nebo první
zapuštění. Tato kategorie je včetně prasat v předvýkrmu, výkrmu a neza-
puštěných prasniček.

Březí prasnice Zabřezlé prasnice včetně prasniček.
Nosnice Dospělé slepice pro snášku vajec po 16 až 20 týdnech věku.
Prasnice k připuštění Prasnice připravené k zapuštění a před zabřeznutím.

Prasata Živočich druhu prasete jakéhokoliv věku, chovaný pro plemenitbu nebo
výkrm.

Selata Prasata od narození do odstavení.

Drůbež

Slepice (kuřata), krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti
a koroptve, chované nebo držené v zajetí pro reprodukci, pro produkci masa
nebo konzumních vajec nebo pro dodávku k doplnění stavu volně žijící
zvěře.

Kuřice
Malá kuřata do stáří pro snášení vajec. Při chovu pro produkci vajec se kuřice
stává nosnicí, když začne snášet vejce ve stáří 16 až 20 týdnů. Při chovu pro
odchov se samice i samci kuřat definují jako kuřice do 20 týdnů věku.

Prasnice Samice prasat během chovných období páření, březosti a kojení.

Odstávčata Malá prasata chovaná od odstavu po výkrm, obvykle chovaná od živé hmot-
nosti přibližně 8 kg až 30 kg.
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Obecné poznámky

Techniky uvedené a popsané v těchto závěrech o BAT nejsou ani normativní, ani vyčerpávající.
Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního
prostředí.

Není-li uvedeno jinak, závěry o BAT jsou obecně použitelné.

Není-li uvedeno jinak, hladiny emisí související s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL)
pro emise do vzduchu uváděné v těchto závěrech o nejlepších dostupných technikách odkazují
na množství látek na prostor pro zvíře, za všechny chovné cykly provedené během jednoho roku
(tj. kg látek/ap/rok).

Veškeré hodnoty koncentrací vyjádřené jako hmotnost emisí látky na objem vzduchu odkazuje
na standardní podmínky (suchý plyn při teplotě 273,15 k a atmosferický tlak 101,3 kPa).
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5.1 Všeobecné závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

Kromě těchto všeobecných závěrů o BAT platí také závěry BAT pro daný obor nebo proces uvedené
v kapitole 5.2 a 5.3.

5.1.1 Systémy environmentálního řízení (EMS)

BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zmírnění celkového vlivu hospodářství na ži-
votní prostředí je zavedení a dodržování systému environmentálního řízení (EMS), jehož součástí
jsou všechny tyto prvky:

1. angažovanost vedoucích pracovníků včetně vrcholného vedení;

2. vedením stanovená environmentální politika, jejíž součástí je neustálé zdokonalování ekolo-
gického provozu zařízení ze strany vedoucích pracovníků;

3. plánování a zavádění nezbytných postupů, hlavních a dílčích cílů ve spojení s finančním
plánováním a investicemi;

4. zavádění postupů se zvláštním důrazem na:

(a) strukturu a odpovědnost;
(b) odbornou přípravu, informovanost a odbornou způsobilost;
(c) komunikaci;
(d) zapojení zaměstnanců;
(e) dokumentaci;
(f) účinnou kontrolu postupů;
(g) programy údržby;
(h) připravenost na mimořádné situace a reakce na ně;
(i) zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.

5. kontrola výsledků a provádění nápravných opatření se zvláštním důrazem na:

(a) monitorování a měření (viz též referenční zprávu JRC o monitorování emisí ze zařízení
podle IED – ROM);

(b) nápravná a preventivní opatření;
(c) vedení záznamů;
(d) nezávislý (pokud možno) vnitřní nebo vnější audit, kterým se zjistí, zda EMS odpovídá

plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován.

6. přezkumné řízení EMS, který provádí vrcholné vedení, a posouzení, zda je systém i nadále
vhodný, přiměřený a účinný;

7. sledování vývoje čistších technologií;

8. zohlednění environmentálních dopadů konečného vyřazení zařízení z provozu ve fázi návrhu
nového provozu a po dobu jeho fungování;

9. pravidelné používání porovnávání v rámci odvětví (např. odvětvový referenční dokument
EMAS).
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Všeobecné závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

Zejména pro odvětví intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mají nejlepší dostupné techniky
zahrnovat i následující vlastnosti v EMS:

10. zavedení plánu pro řízení hluku (viz BAT 9);

11. zavedení plánu pro řízení zápachu (viz BAT 12).

Technické aspekty, které jsou důležité pro použitelnost

Rozsah (např. míra podrobnosti) a charakter EMS (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný)
se vztahuje k povaze, rozsahu a složitosti hospodářství a k rozsahu dopadů, kterémůžemít na životní
prostředí.

5.1.2 Zásady dobrého hospodaření

BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou umožňující vyloučení nebo snížení dopadu na životní
prostředí a zlepšení celkové užitkovosti je použití všech níže uvedených technik.

Technika Použitelnost

a Správné umístění provozu/hospodářství a prostorové
rozmístění činností pro tyto účely:

• omezení přepravy zvířat a materiálů (včetně
hnoje);

• zajištění vhodné vzdálenosti od citlivých receptorů
vyžadujících ochranu;

• posouzení převažujících klimatických podmínek
(např. větru a srážek);

• zvážení kapacity možného budoucího vývoje hos-
podářství;

• zamezení znečištění vody.

Nemusí být obecně použitelná pro stávající
provozy/hospodářství.

b Vzdělávání a školení zaměstnanců, zejména v těchto
oblastech:

• příslušné předpisy, chov hospodářských zvířat,
zdraví a životní podmínky zvířat, nakládání s hno-
jem, bezpečnost práce;

• přeprava a aplikace hnoje do polí;

• plánování činností;

• nouzové plánování a řízení;

• opravy a údržba zařízení.

Obecně použitelné.
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Technika Použitelnost

c Příprava nouzového plánu pro řešení neočekávaných
emisí a nehod, jako je znečištění vodních ploch.
Toto znamená například:

• plán hospodářství s uvedením odvodňovacích sys-
témů a zdrojů vody/odpadů;

• akční plány reagující na některé možné události
(např. požáry, prosakování nebo zhroucení jímek
kejdy, neřízený odtok z otevřených skládek hnoje,
rozlití oleje);

• dostupné vybavení pro nakládání s událostmi zne-
čištění (např. zařízení pro těsné uzavření odtoků,
zahrazení, norné stěny pro rozlitý olej).

Obecně použitelné.

d Pravidelná kontrola, oprava a údržba konstrukcí a vy-
bavení, jako je:

• jakékoli známky poškození, opotřebení nebo úniku
z jímek kejdy;

• čerpadla na kejdu, míchací zařízení, odlučovače,
zavlažovače;

• systémy pro přísun vody a krmiv;

• systém ventilace a snímače teploty;

• sila a přepravní zařízení (např. ventily, trubice);

• systémy čištění vzduchu (např. pravidelná pro-
hlídka).

Může sem patřit i čistota hospodářství a ochrana proti
škůdcům.

Obecně použitelné.

e Uskladnění uhynulých zvířat tak, aby se zajistila pre-
vence nebo snížení emisí.

Obecně použitelné.

5.1.3 Řízení výživy

BAT 3. Aby se snížil celkový obsah vyloučeného dusíku a následné emise amoniaku při dodr-
žování výživových potřeb zvířat, mají nejlepší dostupné techniky využívat takové složení stravy
a takovou výživovou strategii, jež zahrnuje jednu z níže uvedených technik nebo jejich kombinaci.

Technika(1) Použitelnost

a Snižovat obsah hrubých proteinů použitím stravy s vy-
váženým obsahem dusíku podle energetických potřeb
a stravitelných aminokyselin.

Obecně použitelné.

b Vícefázové krmení se složením stravy uzpůsobené
podle zvláštních požadavků produkčního období.

Obecně použitelné.

c Přidávání řízených množství esenciálních aminokyse-
lin ke stravě s nízkým obsahem hrubých proteinů.

Použitelnost může být omezena, pokud
nejsou ekonomicky dostupná krmiva s níz-
kým obsahem proteinů. Syntetické amino-
kyseliny nejsou použitelné pro organickou
živočišnou výrobu.
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Technika(1) Použitelnost

d Používání povolených krmivových přísad omezujících
celkový vyloučený dusík.

Obecně použitelné.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.10.1. Informace o účinnosti technik pro snižování emisí
amoniaku lze převzít z uznávaného evropského nebo mezinárodního pokynu, např. dokument
s pokyny UNECE o „Možnostech omezování amoniaku“.

Tabulka 5.1: Celkový vyloučený dusík související s nejlepšími dostupnými technikami

Parametr Kategorie zvířat
Celkový vyloučený dusík související
s nejlepšími dostupnými technikami(1)(2)
(kg vyloučeného N/ap/rok)

Celkový vyloučený
dusík vyjádřený jako
N.

Odstávčata 1,5–4,0
Prasata na výkrm 7,0–13,0
Prasnice (včetně selat) 17,0–30,0
Nosnice 0,4–0,8
Brojleři 0,2–0,6
Kachny 0,4–0,8
Krůty 1,0–2,3(3)

(1) Spodní hranice lze dosáhnout pomocí kombinace technik.
(2) Celkový vyloučený dusík související s nejlepšími dostupnými technikami neplatí pro kuřice
nebo plemennou drůbež, u všech druhů drůbeže.
(3) Horní hranice rozsahu souvisí s chovem krocanů.

Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 24. Hladina celkového vyloučeného dusíku souvisejícího
s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná pro ekologickou živočišnou výrobu a pro
chov výše neuvedených druhů drůbeže.

BAT 4. Aby se snížil celkový vyloučený fosfor při dodržování výživových potřeb zvířat, mají
nejlepší dostupné techniky využívat takové složení stravy a takovou výživovou strategii, jež zahrnuje
jednu z níže uvedených technik nebo jejich kombinaci.

Technika(1) Použitelnost

a Vícefázové krmení se složením stravy uzpůsobené
podle zvláštních požadavků produkčního období.

Obecně použitelné.

b Používání povolených krmivových přísad omezujících
celkový vyloučený fosfor (např. fytáza).

Fytáza nemusí být použitelná v případě
ekologické živočišné výroby.

c Používání vysoce stravitelných anorganických fosfo-
rečnanů pro částečnou náhradu běžných zdrojů fosforu
v krmivu.

Obecně použitelná s omezeními souvise-
jícími s dostupností vysoce stravitelných
anorganických fosforečnanů.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.10.2.
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Tabulka 5.2: Celkový vyloučený fosfor související s nejlepšími dostupnými technikami

Parametr Kategorie zvířat
Celkový vyloučený fosfor související
s nejlepšími dostupnými technikami(1)(2)
(kg vyloučeného P2O5/ap/rok)

Celkový vyloučený
fosfor vyjádřený jako
P2O5.

Odstávčata 1,2–2,2
Prasata na výkrm 3,5–5,4
Prasnice (včetně selat) 9,0–15,0
Nosnice 0,10–0,45
Brojleři 0,05–0,25
Krůty 0,15–1,00

(1) Spodní hranice lze dosáhnout pomocí kombinace technik.
(2) Celkový vyloučený fosfor související s nejlepšími dostupnými technikami neplatí pro kuřice
nebo plemennou drůbež, u všech druhů drůbeže.

Příslušnémonitorování je uvedeno v BAT 24. Hladina celkového vyloučeného fosforu souvisejícího
s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná pro ekologickou živočišnou výrobu a pro
chov výše neuvedených druhů drůbeže.

5.1.4 Účinné využívání vody

BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání vody je použití kombinace
níže uvedených technik.

Technika Použitelnost

a Vedení záznamů o používání vody. Obecně použitelné.
b Detekce a oprava úniků vody. Obecně použitelné.
c Používání vysokotlakých čističů na čištění ustájení

zvířat a vybavení.
Nepoužitelné pro drůbežářské provozy
využívající suché čištění.

d Volba a používání vhodného vybavení (např. niplo-
vých nebo kloboukových napáječek, vodních žlabů)
pro konkrétní kategorii zvířat při zajištění dostupnosti
vody (ad libitum).

Obecně použitelné.

e Ověření a (podle potřeby) pravidelná úprava kalibrace
zařízení na pitnou vodu.

Obecně použitelné.

f Opakované používání neznečištěné dešťové vody
na čištění.

Nemusí být použitelná pro stávající hospo-
dářství kvůli vysokým nákladům.
Použitelnost mohou omezit rizika biolo-
gické bezpečnosti.
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5.1.5 Kontaminace odpadní vodou

BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) umožňující omezení produkce odpadní vody je po-
užití kombinace níže uvedených postupů.

Technika(1) Použitelnost

a Minimalizace znečištěných ploch. Obecně použitelné.
b Minimalizace používání vody. Obecně použitelné.
c Oddělení neznečištěné dešťové vody od toku odpadní

vody, která vyžaduje vyčištění.
Nemusí být použitelná pro stávající hospo-
dářství.

(1) Popis techniky je uveden v kapitole 5.4.1.

BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou umožňující omezení kontaminace vody odpadní vodou
je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Odvod odpadní vody do zvláštní nádrže nebo do jímky
kejdy.

Obecně použitelné.

b Vyčištění odpadní vody. Obecně použitelné.
c Aplikace odpadní vody např. v rámci zavlažovacího

systému, jako je postřikovač, pojízdný zavlažovač, cis-
ternový vůz, aplikátor kontinuálně plněný pomocí ha-
dice.

Použitelnost může být omezena kvůli ome-
zené dostupnosti vhodných pozemků v sou-
sedství hospodářství.
Použitelná pouze pro odpadní vodu s pro-
kazatelně nízkou mírou znečištění.

(1) Popis techniky je uveden v kapitole 5.4.1.

5.1.6 Účinné využívání energie

BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání energie v rámci hospodářství
je použití kombinace níže uvedených technik.

Technika(1) Použitelnost

a Vysoce účinný ohřev/chlazení a systémy ventilace. Nemusí být použitelná pro stávající hospo-
dářství.

b Optimalizace ohřevu/chlazení a ventilace a jejich ří-
zení, zejména v případě používání systémů čištění
vzduchu.

Obecně použitelné.

c Izolace stěn, podlah a/nebo stropů ustájení zvířat. Nemusí být použitelná pro provozy využí-
vající přirozenou ventilaci. Izolace nemusí
být použitelná pro stávající provozy kvůli
konstrukčním omezením.

d Používání úsporného osvětlení. Obecně použitelné.
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Technika(1) Použitelnost

e Použití tepelných výměníků. Lze použít jeden z násle-
dujících systémů:

1. vzduch-vzduch;

2. vzduch-voda;

3. vzduch-země.

Tepelné výměníky vzduch-země lze použít
pouze tehdy, když je k dispozici dostatečný
prostor kvůli značné ploše pozemku.

f Používání tepelných čerpadel pro regeneraci tepla. Použitelnost tepelných čerpadel na základě
regenerace geotermálního tepla je omezena
při používání vodorovných potrubí, jelikož
vyžadují dostupný prostor.

g Regenerace tepla s vyhřívanou a chlazenou podlahou
s podestýlkou (systém Combideck).

Nelze použít pro chov prasat.
Použitelnost závisí na možnosti instalovat
uzavřené podzemní úložiště obíhající vody.

h Použití přirozené ventilace. Nelze použít v provozech s centrální ven-
tilací. V provozech chovu prasat to nemusí
být použitelné pro:

• systém ustájení s podestýlkou v teplém
podnebí;

• systémy ustájení bez podestýlky nebo
bez zakrytých, izolovaných boxů (např.
boudy) v chladném podnebí.

v provozech chovu drůbeže to nemusí být
použitelné:

• během počáteční fáze chovu, mimo
chov kachen;

• kvůli extrémním podnebním podmín-
kám.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.2.

5.1.7 Emise hluku

BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím hluku nebo, není-li to
možné, jejich snižování, je v rámci systému environmentálního řízení (viz BAT 1) vytvořit a zavést
plán řízení hluku, který zahrnuje následující prvky:

i. protokol s popisem příslušných opatření a lhůt;

ii. protokol monitorování hluku;

iii. plán opatření v případě zjištěného výskytu hluku;

iv. program snižování hluku směřující např. k určení zdroje či zdrojů hluku, provádění měření emisí
hluku, zjištění podílu jednotlivých zdrojů a zavedení opatření k předcházení hluku nebo jeho
snížení;

v. kontrola událostí souvisejících s hlukem z minulosti a jejich náprav a rozšíření znalostí o udá-
lostech souvisejících s hlukem.
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Použitelnost

BAT 9 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování hlukem citlivých receptorů nebo kde je
takové riziko opodstatněné.

BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím hluku nebo, není-li to
možné, jejich snižování, je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika Popis Použitelnost

a Zajištění vhodné
vzdálenosti
mezi provo-
zem/hospodářstvím
a citlivými recep-
tory.

Ve fázi projektování provozu/hospodářství
se zajistí vhodné vzdálenosti mezi provo-
zem/hospodářstvím a citlivými receptory za po-
moci použití minimálních standardních vzdále-
ností.

Nemusí být obecně pou-
žitelná pro stávající pro-
vozy/hospodářství.

b Umístění zařízení. Hladiny hluku lze omezit těmito kroky:

i. zvýšení vzdálenosti mezi zdrojem a příjem-
cem (umístěním zařízení tak daleko od citli-
vých receptorů, jak je to možné);

ii. minimalizace délky potrubí pro přívod kr-
miv;

iii. umístění nádob na krmiva a sil na krmiva tak,
aby se minimalizoval pohyb vozidel po hos-
podářství.

V případě stávajících pro-
vozů může být přemístění
zařízení znemožněno ne-
dostatkem místa nebo pří-
lišnými náklady.

c Operativní opat-
ření:

Mezi ně patří například taková opatření:

i. uzavírání dveří a velkých otvorů v budovách
zejména během krmení, pokud to je možné;

ii. zkušená obsluha zařízení;

iii. neprovozování hlučných činností v noci a bě-
hem víkendů, pokud je to možné;

iv. opatření pro kontrolu hlučnosti během
údržby;

v. používání dopravníků a šneků s plnou kapa-
citou, pokud je to možné;

vi. udržování venkovních shrnovaných ploch
na minimum, aby se omezil hluk od mani-
pulátorů.

Obecně použitelné.

d Zařízení s nízkou
hlučností.

Sem patří například následující vybavení:

i. ventilátory s vysokou účinností, pokud přiro-
zená ventilace není možná nebo dostatečná;

ii. čerpadla a kompresory;

iii. krmivový systém, který omezuje stimulaci
před krmením (např. násypky, pasivní adli-
bitní dávkovače, kompaktní dávkovače).

BAT 7.d.iii se používá jen
v chovech prasat.
Pasivní adlibitní dávko-
vače se používají pouze
tehdy, když je zařízení nové
nebo vyměněné nebo když
zvířata nevyžadují ome-
zený přísun krmiv.
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Technika Popis Použitelnost

e Zařízení pro kont-
rolu hluku.

To zahrnuje:

i. regulátory hluku;

ii. izolace proti vibracím;

iii. uzavření hlučného vybavení (např. přípravny
krmiva, pneumatických dopravníků);

iv. zvuková izolace budov.

Použitelnost může být
omezena dostupným pro-
storem a otázkami ochrany
zdraví a bezpečnosti.
Nelze použít pro materiály
pohlcující hluk, které brání
účinnému čištění provozu.

f Snížení hluku. Šíření hluku lze omezit tím, že se mezi zdroje
hluku a jeho příjemce umístí překážky.

Nemusí být obecně použi-
telné z důvodů biologické
bezpečnosti.

5.1.8 Emise prachu

BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snižování emisí prachu z ustájení zvířat
je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Snižování prašnosti uvnitř budov s hospodářskými zví-
řaty. Pro tento účel lze použít kombinaci následujících
technik:
1. Používání hrubší podestýlky (např. dlouhá sláma
nebo hobliny namísto řezané slámy);

Dlouhou slámu nelze použít u kejdových
systémů.

2. Aplikace čerstvé podestýlky pomocí bezprašného
podestýlání (např. ručně);

Obecně použitelné.

3. Používání adlibilního krmení Obecně použitelné.
4. Používání vlhkého krmiva, peletovaného krmiva
nebo přidávání mastných surovin nebo pojidel do su-
chých krmivových systémů;

Obecně použitelné.

5. Vybavení skladišť suchých krmiv s pneumatickým
plněním odlučovači prachu;

Obecně použitelné.

6. Navrhování a provoz systému ventilace s nízkou
rychlostí vzduchu v celé budově.

Použitelnost může být omezena s ohledem
na životní podmínky zvířat.

b Snižování koncentrací prachu uvnitř budov pomocí
jedné z následujících technik:
1. Vodní mlha; Použitelnost může být omezena z důvodu

nižší pocitové teploty u zvířat během po-
střiku, zejména v citlivých fázích života zví-
řat nebo v chladném či vlhkém podnebí.
Použitelnost může být omezena i u někte-
rých systémů s tuhým hnojem na konci
chovného období z důvodu vysokých emisí
amoniaku.

2. Rozstřikování oleje; Použitelné pouze v drůbežářských provo-
zech s kusy staršími než přibližně 21 dní.
Použitelnost v provozech pro nosnice může
být omezena kvůli riziku znečištění zaří-
zení v hale.
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Technika(1) Použitelnost

3. Ionizace. Nemusí být použitelná v provozech s pra-
saty nebo ve stávajících drůbežárnách kvůli
technickým nebo ekonomickým důvodům.

c Čištění výstupního vzduchu pomocí systému čištění
vzduchu, jako je:
1. Odlučovač vody; Použitelné pouze v provozech s tunelovou

ventilací.
2. Suchý filtr; Použitelné pouze v drůbežárnách s tunelo-

vou ventilací.
3. Vodní pračka; Tato technika nemusí být obecně použitelná

z důvodu vysokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

4. Mokrá kyselinová pračka;
5. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr);
6. Dvoufázový nebo trojfázový sytém čištění vzduchu;
7. Biofiltr. Použitelné pouze pro kejdové provozy.

Pro umístění filtračních sad je nutná dosta-
tečná plocha mimo budovu se zvířaty.
Tato technika nemusí být obecně použitelná
z důvodu vysokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.3 a 5.4.11.

5.1.9 Emise pachových látek

BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení vzniku zápachu nebo, není-
li to možné, omezování šíření zápachu z hospodářství, jsou v rámci systému environmentálního
řízení (viz BAT 1) vytváření, zavádění a pravidelná revize plánu omezování zápachu, který zahrnuje
následující prvky:

i. protokol s popisem příslušných opatření a lhůt;

ii. protokol monitorování zápachu;

iii. program opatření v případě zjištěného výskytu zápachu;

iv. program prevence a snižování zápachu směřující např. k určení zdroje či zdrojů zápachu, prová-
dění měření emisí zápachu (viz BAT 26), zjištění podílu jednotlivých zdrojů a zavedení opatření
k předcházení zápachu nebo jeho snížení;

v. kontrola událostí souvisejících se zápachem z minulosti a jejich náprav a rozšíření znalostí
o událostech souvisejících se zápachem.

Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 26.

Použitelnost

BAT 12 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování zápachem citlivých receptorů nebo
kde je takové riziko opodstatněné.
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BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení nebo, není-li to možné, snížení
emisí pachových látek z hospodářství nebo jejich dopadu je použití kombinace níže uvedených
technik.

Technika(1) Použitelnost

a Zajištění vhodné vzdálenosti mezi provo-
zem/hospodářstvím a citlivými receptory.

Nemusí být obecně použitelná pro stávající
hospodářství/provozy.

b Použití systému ustájení, který zavede jednu z násle-
dujících zásad nebo jejich kombinaci:

• udržování zvířat a povrchů v čistotě a suchu (např.
prevence rozsypání krmiv, prevence výskytu vý-
kalů v lehací oblasti na částečně roštových podla-
hách);

• omezování emisní plochy hnoje (např. použití ko-
vových nebo plastových roštů, kanálků s menší ne-
zakrytou plochou hnoje);

• časté odklízení hnoje do vnějšího (zakrytého) skla-
diště hnoje;

• snižování teploty hnoje (např. chlazením kejdy)
a vnitřního prostředí;

• snižování proudění vzduchu a jeho rychlosti nad
povrchem hnoje;

• udržování podestýlky suché a v aerobních podmín-
kách v podestýlkových systémech.

Snižování teploty vnitřního prostředí, prou-
dění vzduchu a rychlosti nemusejí být pou-
žitelné kvůli otázkám welfare zvířat.
Odstraňování kejdy proplachováním nelze
z důvodu vysokého zápachu použít u hos-
podářství s prasaty, jež se nacházejí v blíz-
kosti citlivých receptorů.
Viz použitelnost pro ustájení zvířat
v BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33
a BAT 34.

c Optimalizace podmínek uvolňování emisí do ovzduší
z ustájení zvířat pomocí jedné z následujících technik
nebo jejich kombinace:

• zvyšování výstupní výšky (např. odpadní vzduch
nad úrovní střechy, výdechy, odvod odpadního
vzduchu přes vrchol, nikoli skrz spodní části stěn);

• zvyšování rychlosti proudění vzduchu ventilačního
zařízení při vertikálním výstupu;

• účinné umístění vnějších překážek, vznik turbu-
lence v proudění odcházejícího vzduchu (např. ve-
getace);

• přidávání vychylovacích krytů do výstupních ot-
vorů ve spodních částech stěn, aby se odpadní
vzduch odvedl směrem k zemi;

• rozptýlení odpadního vzduchu na straně ustájení
směřující mimo citlivý receptor;

• nasměrování podélné osy hřebene budovy s při-
rozenou ventilací napříč k převažujícímu směru
větru.

Zarovnání osy vrcholu není použitelné
u stávajících provozů.
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Technika(1) Použitelnost

d Používání sytému čištění vzduchu, jako je:

1. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný
filtr);

2. Biofiltr;

3. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzdu-
chu.

Tato technika nemusí být obecně použitelná
z důvodu vysokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.
Biofiltr je použitelný pouze pro kejdové
provozy.
U biofiltru je pro umístění filtračních sad
nutná dostatečná plocha mimo budovu
se zvířaty.

e Použití jedné z následujících technik uskladnění hnoje
nebo jejich kombinace:
1. Zakrytí kejdy nebo tuhého hnoje během skladování; Viz použitelnost BAT 16.b pro kejdu.

Viz použitelnost BAT 14.b pro tuhý hnůj.
2. Umístění úložiště s ohledem na všeobecný směr
větru nebo přijetí opatření pro snížení rychlosti větru
v okolí a nad úložištěm (např. stromy, přírodní clony);

Obecně použitelné.

3. Minimalizace pohybů s kejdou. Obecně použitelné.
f Zpracování hnoje pomocí jedné z následujících tech-

nik, aby se omezily emise pachových látek během apli-
kace (nebo před ní):
1. Aerobní digesce (provzdušňování) kejdy; Viz použitelnost BAT 19.d.
2. Kompostování tuhého hnoje; Viz použitelnost BAT 19.f.
3.Anaerobní digesce. Viz použitelnost BAT 19.b.

g Použití jedné z následujících technik aplikace hnoje
do půdy nebo jejich kombinace:
1. Pásové rozmetadlo, mělký injektor nebo hloubkový
injektor pro aplikaci kejdy;

Viz použitelnost BAT 21.b, BAT 21.c nebo
BAT 21.d.

2. Zapravení hnoje v co nejkratší době. Viz použitelnost BAT 22.
(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.4 a 5.4.11.
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5.1.10 Emise ze skladu tuhého hnoje

BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší ze skladu tuhého
hnoje je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Snižování poměru mezi emisní plochou a objemem
hromady tuhého hnoje.

Obecně použitelné.

b Zakrývání hromad tuhého hnoje. Obecně použitelné v případě, že hnůj vysy-
chá nebo se předem suší v ustájení zvířat.
Nemusí být použitelné pro nevysušený tuhý
hnůj v případě častého přidávání na hro-
madu.

c Skladování sušeného tuhého hnoje v zakrytém ob-
jektu.

Obecně použitelné.

(1) Popis techniky je uveden v kapitole 5.4.5.

BAT15. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení nebo, není-li tomožné, snížení emisí
do půdy a vody ze skladu tuhého hnoje je použití kombinace technik uvedených níže v následujícím
pořadí podle priority.

Technika(1) Použitelnost

a Skladování sušeného tuhého hnoje v zakrytém ob-
jektu.

Obecně použitelné.

b Použití betonového úložiště pro uskladnění tuhého
hnoje.

Obecně použitelné.

c Skladování tuhého hnoje na pevné nepropustné zemi
vybavené odvodňovacím systémema záchytnou nádrží
pro odtékající látky.

Obecně použitelné.

d Výběr skladu s dostatečnou kapacitou pro přecho-
vávání tuhého hnoje v obdobích, kdy není aplikace
možná.

Obecně použitelné.

e Uložení tuhého hnoje v hromadách mimo povrchové
nebo podzemní vodní toky, do nichž by odtékající látky
mohly proniknout.

Použitelné pouze pro dočasné hromady
na poli, jejichž umístění se každý rok mění.

(1) Popis techniky je uveden v kapitole 5.4.5.
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5.1.11 Emise z úložiště kejdy

BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížení emisí amoniaku do ovzduší z úložiště
kejdy je použití kombinace níže uvedených technik.

Technika(1) Použitelnost

a Vhodné plánování a řízení úložiště kejdy pomocí kom-
binace následujících technik:
1. Snižování poměru mezi emisní plochou a objemem
úložiště kejdy.

Nemusí být obecně použitelná pro stávající
úložiště.
Příliš vysoká úložiště kejdy nemusí být po-
užitelná kvůli vysokým nákladům a bez-
pečnostním rizikům.

2. Omezení rychlosti vzduchu a výměny vzduchu
na povrchu kejdy pomocí nižší hladiny naplnění úlo-
žiště;

Nemusí být obecně použitelná pro stávající
úložiště.

3. Minimalizace pohybů s kejdou. Obecně použitelné.
b Zakrytí úložiště kejdy. Pro tento účel lze použít jednu

z následujících technik:
1. Pevné zakrytí; Nemusí být použitelné u stávajících pro-

vozů kvůli ekonomickým důvodům a kon-
strukčním vyžadujícím dodatečnou zátěž.

2. Pružné zakrytí; Pružné zakrytí nelze použít v oblastech, kde
převažující povětrnostní podmínky mohou
ohrozit jejich konstrukci.

3. Plovoucí zakrytí, například:

• plastové pelety;

• lehký sypaný materiál;

• plovoucí pružné zakrytí;

• geometrické plastové dlaždice;

• vzduchem huštěný kryt;

• přirozená krusta;

• sláma.

Použití plastových pelet, lehkých sypaných
materiálů a geometrických plastových dlaž-
dic není použitelné pro kejdu s přirozenou
krustou.
Míchání kejdy během homogenizace, pl-
nění a vyprazdňování může být omezením
pro použití některých plovoucíchmateriálů,
které mohou způsobit sedimentaci nebo za-
blokování čerpadel.
Přirozená krusta nemusí být použitelná
v chladném podnebí nebo u kejdy s níz-
kým obsahem sušiny.
Přirozená krusta není použitelná u úložišť,
kde míchání, plnění nebo vypouštění kejdy
znemožňuje vznik stabilní přirozené krusty.

c Zvýšení kyselosti kejdy. Obecně použitelné.
(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.6.1 a 5.4.12.3.
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BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z úložiště kejdy
se zemními okraji (laguna) je použití kombinace níže uvedených technik.

Technika(1) Použitelnost

a Minimalizace promíchávání kejdy. Obecně použitelné.
b Zakrytí úložiště kejdy se zemními okraji (laguny)

pružným nebo plovoucím krytem, jako jsou:

• pružné plastové plachty;

• lehký sypaný materiál;

• přirozená krusta;

• sláma.

Plastové plachty nemusí být použitelné
u velkých stávajících lagun z konstrukčních
důvodů.
Sláma a lehké sypané materiály nemusí být
použitelné u velkých lagun, kde proudění
větru neumožňuje trvale zakrýt celou plo-
chu laguny.
Použití lehkých sypaných materiálů není
použitelné pro kejdu s přirozenou krustou.
Míchání kejdy během homogenizace, pl-
nění a vyprazdňovánímůže zabránit použití
některých plovoucích materiálů, které mo-
hou způsobit sedimentaci nebo zablokování
čerpadel.
Přirozená krusta nemusí být použitelná
v chladném podnebí nebo u kejdy s níz-
kým obsahem sušiny.
Přirozená krusta není použitelná u lagun,
kde míchání, plnění nebo vypouštění kejdy
znemožňuje vznik stabilní přirozené krusty.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.6.1.

BAT 18. Nejlepší dostupnou prevencí emisí do půdy a vody z jímky kejdy, z potrubí a z úložiště
nebo úložiště se zemními okraji (laguny) je použití kombinace níže uvedených technik.

Technika(1) Použitelnost

a Používání úložišť odolných vůči mechanickým, che-
mickým a tepelným vlivům.

Obecně použitelné.

b Výběr úložiště s dostatečnou kapacitou na přechová-
vání kejdy v obdobích, kdy není aplikace možná.

Obecně použitelné.

c Konstrukce nepropustných zařízení a vybavení pro
sběr a přepravu kejdy (např. jímky, kanály, odtoky,
čerpací stanice).

Obecně použitelné.

d Skladování kejdy v úložištích se zemními okraji (la-
guny) s nepropustnou základnou a stěnami např. s po-
užitím jílu nebo plastového obložení (nebo dvojitého
obložení).

Obecně použitelné pro laguny.

e Instalace systému pro detekci úniku, např. s použitím
geotextílie, drenážní vrstvy a drenážního potrubí.

Použitelné pouze pro nové provozy.

f Kontrola neporušenosti konstrukce úložišť alespoň
jednou ročně.

Obecně použitelné.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.3.1.1 a 5.4.6.2.
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5.1.12 Zpracování hnoje v rámci hospodářství

BAT 19. Při zpracovávání hnoje v rámci hospodářství je nejlepší dostupnou technikou, jak lze
omezit emise dusíku, fosforu, pachových látek amikrobiálních patogenů do ovzduší a vody a usnad-
nit ukládání nebo aplikaci hnoje do půdy, zpracovávání hnoje pomocí jedné z níže uvedených technik
nebo jejich kombinací.

Technika(1) Použitelnost

a Mechanická separace kejdy.
Sem patří např.:

• Šnekový separátor;

• Dekantační-odstředivý se-
parátor;

• Flokulace-koagulace;

• Separace pomocí sít;

• Filtrační lis.

Použitelné pouze v těchto případech:

• je-li požadováno snížení obsahu dusíku a fosforu kvůli omezené
dostupné ploše pro použití hnoje;

• nelze-li hnůj přepravovat pro aplikaci za přijatelné náklady.

Použití polyakrylamidu jako flokulantu nemusí být možné kvůli
riziku vzniku akrylamidu.

b Anaerobní digesce hnoje v bi-
oplynové instalaci.

Tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých
nákladů na zavádění.

c Použití vnějšího tunelu na su-
šení trusu.

Použitelné pouze pro trus z provozů pro nosnice. Nelze použít
ve stávajících provozech bez trusných pásů.

d Aerobní digesce (provzduš-
nění) kejdy.

Použitelná pouze tehdy, když je před aplikací zásadní snížit pa-
togeny a zápach. V chladném podnebí může být obtížné udržet
požadovanou úroveň provzdušňování během zimy.

e Nitrifikace-denitrifikace
kejdy.

Nepoužitelné pro nové provozy/hospodářství. Použitelné pouze pro
stávající provozy/hospodářství, kdy je eliminace dusíku nezbytná
kvůli omezené dostupné ploše pro aplikaci hnoje.

f Kompostování tuhého hnoje. Použitelné pouze v těchto případech:

• nelze-li hnůj přepravovat pro aplikaci za přijatelné náklady;

• je-li před aplikací zásadní snížit patogeny a zápach;

• v rámci hospodářství je dostatek místa pro zřízení pásových
hromad.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.7.
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5.1.13 Aplikace hnoje do půdy

BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou prevence nebo případně omezení emisí dusíku, fosforu
a mikrobiálních patogenů do půdy a vody z aplikace hnoje je použití všech níže uvedených technik.

Technika

a Vyhodnocení plochy pro aplikaci hnoje a zjištění rizik splavení, přičemž je nutno zvážit:

• typ půdy, stav a sklon pole;

• klimatické podmínky;

• meliorace a zavlažování pole;

• střídání plodin;

• vodní zdroje a pásma ochrany vodních zdrojů.

b Zajištění dostatečné vzdálenosti mezi plochami pro aplikaci (s ponecháním neobdělaného pásu
půdy) a:

1. oblastí, kde je riziko splavení do vody, jako jsou vodní toky, prameny, vrty atd.;

2. sousedních pozemků (včetně živých plotů).

c Neaplikování hnoje do půdy vmístech značného rizika stékání. Hnůj se nesmí aplikovat především
tehdy, pokud:

1. pole je zaplavené, zmrzlé nebo zasněžené;

2. podmínky půdy (např. nasycení či zhutnění půdy) v kombinaci se sklonem pole nebomeliorací
pole jsou takové, že hrozí vysoké nebezpečí splavení nebo meliorace;

3. splavení lze předvídat podle očekávaných dešťových srážek.

d Upravení množství aplikovaného hnoje s ohledem na obsah dusíku a fosforu v hnoji a s ohledem
na parametry půdy (např. obsah živin), sezónní požadavky plodin a podmínky počasí a stav pole,
které by mohly způsobit stékání.

e Sladění aplikace hnoje do půdy s požadavky plodin na přísun živin.
f Pravidelná kontrola pole pro aplikaci, aby se odhalily jakékoli známky odtékání a bylo možno

v případě potřeby náležitě zareagovat.
g Zajištění vhodného přístupu k úložišti hnoje a účinného nakládání hnoje bez jakéhokoli úniku.
h Kontrola strojů pro aplikaci hnoje do půdy, které musejí být v dobrém provozním stavu a nastavené

na správnou dávku aplikovaného hnoje.
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BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z aplikace kejdy
je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Ředění kejdy, doplněné o takové postupy, jako je níz-
kotlaký systém zavlažování vodou.

Nepoužitelné pro vzrostlé plodiny určené
ke spotřebě v syrovém stavu kvůli nebez-
pečí kontaminace.
Nepoužitelné, pokud typ půdy neumožňuje
rychlé vsáknutí ředěné kejdy do půdy.
Nepoužitelné, pokud plodiny nevyžadují
zavlažování.
Použitelné pro pole se snadným napojením
na hospodářství pomocí potrubí.

b Pásový aplikátor, pomocí jedné z následujících tech-
nik:

1. Vlečné hadice;

2. Vlečné botky.

Použitelnost může být omezena, pokud je
příliš vysoký obsah slámy v kejdě nebo po-
kud je obsah sušiny v kejdě vyšší než 10 %.

Vlečná botka není použitelná na orné půdě
pro rostoucí přesně seté plodiny.

c Mělký injektor (otevřená štěrbina). Nelze použít na kamenité, mělké nebo zhut-
nělé půdě, kde je obtížné dosáhnout rovno-
měrného průniku.
Použitelnost může být omezena, pokud
hrozí poškození plodin od strojů.

d Hloubkový injektor (uzavřená štěrbina). Nelze použít na kamenité, mělké nebo zhut-
nělé půdě, kde je obtížné dosáhnout rovno-
měrného průniku a účinného uzavření štěr-
biny.
Nelze použít během vegetačního období
plodin.
Nelze použít na travním porostu, pokud
se nepřechází na ornou půdu nebo na opě-
tovné setí.

e Zvýšení kyselosti. Obecně použitelné.
(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.8.1 a 5.4.12.3.

BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou pro snížení emisí amoniaku do ovzduší z aplikace hnoje
do půdy je zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době.

Popis

Zapravení hnoje aplikovaného na povrch půdy se provádí buď zaoráním, nebo jiným kultivačním
vybavením, jako jsou radličkové nebo diskové brány, podle typu půdy a podmínek. Hnůj se dokonale
smíchá s půdou nebo zaorá.

Aplikaci tuhého hnoje provádí vhodné rozmetadlo (např. rozmetací ústrojí rotační, zadní roz-
metadlo, kombinované rozmetadlo). Aplikace kejdy se provádí podle BAT 21.
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Použitelnost

Nelze použít na travních porostech a u šetrných postupů obdělávání půdy bez přechodu na ornou
půdu nebo při opětovném setí. Nelze použít na obdělávanou půdu s plodinami, které by mohly
utrpět při zapravování hnoje. Zapravení kejdy není použitelné po aplikaci s pomocí mělkých
či hloubkových injektorů.

Tabulka 5.3: Časový rozestup související s nejlepší dostupnou technikou mezi aplikací hnoje a zapravením
do půdy

Parametr Časový rozestup související s nejlepší dostupnou technikou mezi aplikací hnoje
a zapravením do půdy (v hodinách)

Doba 0(1)–4(2)

(1) Spodní část rozpětí odpovídá okamžitému zapravení.
(2) Horní část rozpětí může být až 12 hodin, pokud podmínky nejsou vhodné pro rychlejší zapravení,
např. pokud lidské a technické zdroje nejsou hospodárně dostupné.

5.1.14 Emise z celého výrobního procesu

BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou pro snižování emisí amoniaku z celého výrobního procesu
pro chov prasat (včetně prasnic) nebo drůbeže je odhad nebo výpočet snížení emisí amoniaku
z celého výrobního procesu pomocí nejlepší dostupné techniky používané v rámci hospodářství.

5.1.15 Sledování emisí a parametrů procesu

BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou je sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených
v hnoji, a to pomocí jedné z následujících technik, alespoň s níže uvedenou frekvencí.

Technika(1) Frekvence Použitelnost

a Výpočty pomocí hmotnostní bi-
lance dusíku a fosforu podle
přísunu krmiv, obsahu hrubých
proteinů ve stravě, celkového
fosforu a užitkovosti zvířat.

Jednou ročně u každé kategorie
zvířat.

Obecně použitelné.

b Odhad s použitím analýzy hnoje
zaměřené na celkový obsah du-
síku a fosforu.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.9.1.
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BAT 25. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí amoniaku do ovzduší pomocí jedné
z následujících technik alespoň s níže uvedenou frekvencí.

Technika(1) Frekvence Použitelnost

a Odhad s použitím hmotnostní
bilance podle vyloučení a cel-
kového dusíku (nebo celkového
amoniakálního dusíku) v každé
fázi zpracovávání hnoje.

Jednou ročně u každé kategorie
zvířat.

Obecně použitelné.

b Výpočet koncentrace amoniaku
a míry ventilace s pomocí po-
stupů norem ISO, národních
či mezinárodních norem nebo ji-
ných postupů, které zaručí data
srovnatelné vědecké kvality.

Při každé výrazné změně ale-
spoň u jednoho z následujících
parametrů:

a) druh hospodářských zvířat
chovaných v hospodářství;

b) systém ustájení.

Použitelné pouze pro emise
z každého ustájení.
Nelze použít v provozech
s nainstalovaným systémem
čištění vzduchu. V takovém
případě platí BAT 28.
Z důvodu nákladnosti mě-
ření nemusí být tato technika
obecně použitelná.

c Odhad s použitím emisních fak-
torů.

Jednou ročně u každé kategorie
zvířat.

Obecně použitelné.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.9.2.

BAT 26. Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné sledování emisí pachových látek do ovzduší.

Popis

Emise pachových látek lze sledovat těmito postupy:

• Normy EN (např. pomocí dynamické olfaktometrie podle normy EN 13725 s cílem určit
koncentraci pachových látek).

• Při použití alternativních postupů, u kterých nejsou dostupné žádné normy EN (např. mě-
ření/odhad expozice zápachu, odhad vlivu zápachu), lze použít normy ISO, národní či jiné
mezinárodní normy, které zaručí data srovnatelné vědecké kvality.

Použitelnost

BAT 26 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování zápachem citlivých receptorů nebo
kde je takové riziko opodstatněné.
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BAT27. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí prachu z každého ustájení zvířat pomocí
jedné z následujících technik alespoň s níže uvedenou frekvencí.

Technika(1) Frekvence Použitelnost

a Výpočet měřící koncentraci pra-
chu a míru ventilace s pomocí
postupů normy EN nebo jiných
postupů (ISO, národní či mezi-
národní), které zaručí data srov-
natelné vědecké kvality.

Jednou ročně. Použitelné pouze pro emise pra-
chu z každého ustájení.
Nelze použít v provozech s na-
instalovaným systémem čištění
vzduchu. V takovém případě
platí BAT 28.
Z důvodu nákladnosti měření
nemusí být tato technika obecně
použitelná.

b Odhad s použitím emisních fak-
torů.

Jednou ročně. Z důvodu nákladnosti zjišťování
faktorů emisí nemusí být tato
technika obecně použitelná.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.9.1 a 5.4.9.2.

BAT 28. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí amoniaku, prachu a pachových látek
z každého ustájení zvířat vybaveného systémemčištění vzduchu pomocí všech následujících technik
alespoň s níže uvedenou frekvencí.

Technika(1) Frekvence Použitelnost

a Kontrola účinnosti systému čiš-
tění vzduchu pomocí měření
amoniaku, zápachu nebo prachu
v provozních podmínkách hos-
podářství a podle předepsaného
protokolu měření a s použitím
postupů normy EN nebo jiných
postupů (ISO, národní či mezi-
národní) zaručujících data srov-
natelné vědecké kvality.

Jednou. Nepoužitelné, pokud proběhla
kontrola systému čištění vzdu-
chu v kombinaci s podobným
systémem ustájení a provozními
podmínkami.

b Kontrola účinnosti funkce sys-
tému čištění vzduchu (např. prů-
běžným zaznamenáváním pro-
vozních parametrů nebo použi-
tím systémů alarmu).

Denně. Obecně použitelné.

(1) Popis technik je uveden v kapitole 5.4.9.3.
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BAT 29. Nejlepší dostupnou technikou je sledování parametrů procesu alespoň jednou ročně.

Parametr Popis Použitelnost

a Spotřeba vody. Záznamy např. pomocí vhod-
ných měřičů nebo faktur.
Hlavní procesy se spotřebou
vody v ustájeních (čištění, kr-
mení atd.) lze sledovat oddě-
leně.

Oddělené sledování hlavních
procesů spotřebovávajících vodu
nemusí být použitelné pro stá-
vající hospodářství v závislosti
na konfiguraci rozvodné vodo-
vodní sítě.

b Spotřeba elektrické energie. Záznamy např. pomocí vhod-
ných měřičů nebo faktur.
Spotřeba elektřiny v ustáje-
ních se sleduje odděleně od
jiných provozů v rámci hos-
podářství. Hlavní procesy ná-
ročné na elektřinu v ustá-
jeních (vyhřívání, ventilace,
osvětlení atd.) lze sledovat
odděleně.

Oddělené sledování hlavních
procesů náročných na elektřinu
nemusí být použitelné pro stá-
vající hospodářství v závislosti
na konfiguraci rozvodné sítě
elektrické energie.

c Spotřeba paliva. Záznamy např. pomocí vhod-
ných měřičů nebo faktur.

Obecně použitelné.

d Počet naskladněných a vysklad-
něných zvířat případně včetně
porodů a úhynu.

Záznamy např. pomocí stáva-
jících registrů.

e Spotřeba krmiv. Záznamynapř. pomocí faktur
nebo stávajících registrů.

f Produkce hnoje. Záznamy např. pomocí stáva-
jících registrů.

5.2 Závěry o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov
prasat

5.1.16 Emise amoniaku z chovu prasat

BAT 30. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu
prasat je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Kategorie zvířat Použitelnost

a Jedna z následujících technik, kte-
rou se zavede jedna z následujících
zásad nebo jejich kombinace:
i. snížení plochy, z níž se amoniak

uvolňuje;
ii. zvýšení četnosti odstraňování

kejdy (hnoje) na venkovní úlo-
žiště;

iii. oddělení moči od výkalů;
iv. zajištění čisté a suché pode-

stýlky.
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Technika(1) Kategorie zvířat Použitelnost

0. Hluboká jímka (v případě plně
či částečně roštové podlahy) pouze
v případě použití v kombinaci
s dalším opatřením pro zmírňování,
např.:
• kombinace technik pro řízení
výživy;

• systém čištění vzduchu;
• snižování pH kejdy;
• chlazení kejdy.

Všechna prasata Nepoužitelné pro nové provozy, po-
kud hluboká jímka není v kombi-
naci se systémem čištění vzduchu,
chlazením kejdy nebo snižováním
pH kejdy.

1. Podtlakový systém pro časté od-
straňování kejdy (v případě plně
nebo částečně roštových podlah).

Všechna prasata Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.2. Zkosené stěny v kejdovém kanále

(v případě plně či částečně roštové
podlahy).

Všechna prasata

3. Systém shrnování pro časté od-
straňování kejdy (v případě plně
nebo částečně roštových podlah).

Všechna prasata

4. Časté odstraňování kejdy propla-
chováním (v případě plně nebo čás-
tečně roštových podlah).

Všechna prasata Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.
Pokud se tekutá složka kejdy po-
užívá k proplachování, nemusí být
tato technika kvůli vysokému zá-
pachu během proplachování použi-
telná u hospodářství, jež se nachá-
zejí v blízkosti citlivých receptorů.

5. Redukovaná kejdová jímka (v pří-
padě částečně roštové podlahy).

Prasnice k připuštění
a březí prasnice

Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.

Prasata na výkrm

6. Celopodestýlkový systém (v pří-
padě plných betonových podlah).

Prasnice k připuštění
a březí prasnice

Systémy s tuhým hnojem nejsou po-
užitelné pro nové provozy, pokud
nejsou opodstatněné z důvodu ži-
votních podmínek zvířat.
Nemusí být použitelné pro pro-
vozy s přirozenou ventilací umís-
těné v teplém podnebí a ve stávají-
cích provozech s nucenou ventilací
pro odstávčata a prasata na výkrm.
BAT 30.a7 může vyžadovat dostup-
nost velkého prostoru.

Odstávčata
Prasata na výkrm

7. Ustájení v kotcích s individuál-
ními boudami/boxy (v případě čás-
tečně roštové podlahy).

Prasnice k připuštění
a březí prasnice
Odstávčata
Prasata na výkrm

8.Hluboká podestýlka (v případě pl-
ných betonových podlah).

Odstávčata
Prasata na výkrm

9.Konvexní podlaha a oddělené ka-
nály na kejdu a vodu (v případě čás-
tečně roštových kotců).

Odstávčata Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.

Prasata na výkrm
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Technika(1) Kategorie zvířat Použitelnost

10. Kotce s podestýlkou s kombi-
novaným generováním hnoje (kejda
a tuhý hnůj).

Kojící prasnice Nelze použít ve stávajících provo-
zech bez plných betonových podlah.

11. Krmné/lehací boxy na plné pod-
laze (v případě kotců s podestýl-
kou).

Prasnice k připuštění
a březí prasnice

12. Vanové jímky na kejdu (v pří-
padě plně či částečně roštové pod-
lahy).

Kojící prasnice Obecně použitelné.

13. Sběr hnoje ve vodě.
Odstávčata

Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.

Prasata na výkrm
14. Klínové pásy na hnůj (v případě
částečně roštové podlahy).

Prasata na výkrm

15. Kombinace kanálů na kejdu
a vodu (v případě plně roštové pod-
lahy).

Kojící prasnice

16. Vnější chodba s podestýlkou
(v případě plných betonových pod-
lah).

Prasata na výkrm Nepoužitelné v chladném podnebí.
Nemusí být všeobecně použitelná
ve stávajících provozech kvůli tech-
nickým nebo ekonomickým důvo-
dům.

b Chlazení kejdy. Všechna prasata Nepoužitelné, pokud:

• nelze opakovaně použít teplo;

• používá se podestýlka.

c Používání systému čištění vzduchu,
jako je:

1. Mokrá kyselinová pračka;

2. Dvoufázový nebo trojfázový
systém čištění vzduchu;

3. Biologická pračka (nebo biolo-
gický skrápěný filtr).

Všechna prasata Nemusí být obecně použitelná z dů-
vodu vysokých nákladů na zavá-
dění.
Použitelná jen v těch stávajících
provozech, kde se používá centrální
ventilace.

d Zvýšení kyselosti. Všechna prasata Obecně použitelné.
e Používání plovoucích balónů

v kejdových kanálech.
Prasata na výkrm Nelze použít v provozech vybave-

ných jímkami se zkosenými stě-
nami a v provozech používají-
cích odstraňování kejdy proplacho-
váním.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.11 a 5.4.12.
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Tabulka 5.4: Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého chovu prasat

Parametr Kategorie zvířat Úroveň emisí související s BAT(1)

(kg NH3/ap/rok)

Amoniak vyjádřený
jako NH3

Prasnice k připuštění
a březí prasnice 0,2–2,7(2)(3)

Kojící prasnice (včetně se-
lat) v kotcích 0,4–5,6(4)

Odstávčata 0,03–0,53(5)(6)

Prasata na výkrm 0,1–2,6(7)(8)

(1) Dolní hranice souvisí s používáním systému čištění vzduchu.
(2) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní
hranice úrovně emisí související s BAT 4,0 kg NH3/ap/rok.
(3) U provozů využívajících BAT 30.a6, 30.a7 nebo 30.a11 je horní hranice úrovně emisí související
s BAT 5,2 kg NH3/ap/rok.
(4) U stávajících provozů využívajících BAT 30.a0 ve spojení s technikou řízení výživy je horní hranice
úrovně emisí související s BAT 7,5 kg NH3/ap/rok.
(5) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní
hranice úrovně emisí související s BAT 0,7 kg NH3/ap/rok.
(6) U provozů využívajících BAT 30.a6, 30.a7 nebo 30.a8 je horní hranice úrovně emisí související
s BAT 0,7 kg NH3/ap/rok.
(7) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní
hranice úrovně emisí související s BAT 3,6 kg NH3/ap/rok.
(8) U provozů využívajících BAT 30.a6, 30.a7, 30.a8 nebo 30.a16 je horní hranice úrovně emisí
související s BAT 5,65 kg NH3/ap/rok.

Úrovně emisí související s BAT nemusejí být použitelné pro ekologickou živočišnou výrobu.
Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 25.
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5.3 Závěry o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov
drůbeže

5.3.1 Emise amoniaku z drůbežáren

5.3.1.1 Emise amoniaku z prostorů pro nosnice, plemennou drůbež pro brojlery nebo kuřice

BAT 31. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého
prostoru pro nosnice, plemennou drůbež pro brojlery nebo kuřice je použití jedné z níže uvedených
technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Odstraňování trusu s pomocí pásů (v případě obohace-
ného nebo neobohaceného klecového systému) s ale-
spoň:

• jedním odstraněním týdně se sušením vzduchem;
nebo

• dvěma odstraněními týdně bez sušení vzduchem.

Obohacené klecové systémy nejsou použi-
telné pro kuřice a plemennou drůbež pro
brojlery.
Neobohacené klecové systémy nejsou pou-
žitelné pro nosnice.

b V případě systému bez klecí:
0. Systém nucené ventilace a méně časté odstraňování
trusu (v případě hluboké podestýlky s trusným ka-
nálem) pouze při použití v kombinaci s dodatečným
opatřením pro zmírnění, např.:

• dosahování vysokého obsahu sušiny v trusu;

• systém čištění vzduchu.

Nelze použít v nových provozech, pokud
nejsou v kombinaci se systémem čištění
vzduchu.

1. Trusný pás nebo shrnovač na trus (v případě hluboké
podestýlky s trusným kanálem).

Použitelnost u stávajících provozůmůže být
omezena požadavkem na komplexní revizi
systému ustájení.

2. Nucené sušení trusu vzduchem pomocí trubek
(v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem).

Tuto techniku lze použít pouze v provozech
s dostatečným prostorem pod rošty.

3. Nucené sušení trusu vzduchem s použitím perforo-
vané podlahy (v případě hluboké podestýlky s trusným
kanálem).

Z důvodu vysokých zaváděcích nákladů
může být použitelnost u stávajících provozů
omezená.

4. Trusné pásy (v případě voliéry). Použitelnost ve stávajících provozech závisí
na šířce haly.

5. Nucené sušení podestýlky pomocí vnitřního vzdu-
chu (v případě plné podlahy s hlubokou podestýlkou).

Obecně použitelné.

c Používání systému čištění vzduchu, jako je:

1. Mokrá kyselinová pračka;

2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzdu-
chu;

3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný
filtr).

Nemusí být obecně použitelná z důvodu vy-
sokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.11 a 5.4.13.1.
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Tabulka 5.5:Úrovně emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého prostoru pro nosnice

Parametr Typ ustájení Úroveň emisí související s BAT
(kg NH3/ap/rok)

Amoniak vyjádřený jako
NH3

Klecový systém 0,02–0,08
Systém bez klecí 0,02–0,13(1)

(1) U stávajících provozů, které používají systém nucené ventilace a méně časté odstraňování hnoje
(v případě hluboké podestýlky s trusným kanálem), ve spojení s opatřením pro dosažení vysokého
obsahu sušiny v hnoji, činí horní hranice úrovně emisí související s BAT 0,25 kg NH3/ap/rok.

Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 25. Úrovně emisí související s BAT nemusejí být
použitelné pro ekologickou živočišnou výrobu.

5.3.1.2 Emise amoniaku z chovu brojlerů

BAT 32. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu
brojlerů je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Nucená ventilace a neprosakující systém napájení (v
případě plné podlahy s hlubokou podestýlkou).

Obecně použitelné

b Systém nuceného sušení podestýlky pomocí vnitřního
vzduchu (v případě plné podlahy s hlubokou podestýl-
kou).

Pro stávající provozy závisí použitel-
nost systémů nuceného sušení vzduchem
na výšce stropu.
Systémy nuceného sušení vzduchem ne-
musejí být použitelné v teplém podnebí
v závislosti na vnitřní teplotě.

c Přirozená ventilace vybavené neprosakujícím systé-
mem napájení (v případě plné podlahy s hlubokou
podestýlkou).

Přirozená ventilace nelze použít v provo-
zech s centrální ventilací.
Přirozená ventilace nemusí být použitelné
v počáteční fázi chovu brojlerů a z důvodu
extrémních klimatických podmínek.

d Podestýlka na trusnémpásu a nucené sušení vzduchem
(v případě systémů se stupňovitými podlahami).

U stávajících provozů závisí použitelnost
na výšce bočních stěn.

e Vyhřívané a chlazené podlahy s podestýlkou (v pří-
padě systému Combideck).

U stávajících provozů závisí použitelnost
na možnosti instalovat uzavřené podzemní
úložiště obíhající vody.

f Používání systému čištění vzduchu, jako je:

1. Mokrá kyselinová pračka;

2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění
vzduchu;

3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný
filtr).

Nemusí být obecně použitelná z důvodu vy-
sokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.11 a 5.4.13.2.
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Tabulka 5.6: Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého chovu brojlerů
s konečnou hmotností do 2,5 kg

Parametr Úroveň emisí související s BAT(1)(2)

(kg NH3/ap/rok)

Amoniak vyjádřený jako NH3 0,01–0,08
(1) Úroveň emisí spojená s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná v následujících
typech hospodářství: extenzivní způsob-chov v drůbežárně, volný výběh, tradiční volný výběh a volný
výběh-plná svoboda v souladu s nařízením Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro
drůbeží maso (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46).
(2) Dolní hranice souvisí s používáním systému čištění vzduchu.

Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 25. Úrovně emisí související s BAT nemusejí být
použitelné pro ekologickou živočišnou výrobu.

5.3.1.3 Emise amoniaku z chovu kachen

BAT 33. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu
kachen je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Jedna z následujících technik využívajících přirozenou
či nucenou ventilaci:
1. Časté přidávání steliva (v případě plné podlahy s hlu-
bokou podestýlkou nebo hluboké podestýlky ve spo-
jení s roštovou podlahou).

U stávajících provozů s hlubokou podestýl-
kou ve spojení s roštovou podlahou závisí
použitelnost na tvaru stávající konstrukce.

2. Časté odstraňování trusu (v případě plně roštové
podlahy).

Použitelné pouze pro chov pižmovky velké
(Cairina Moschata), a to z hygienických
důvodů.

b Používání systému čištění vzduchu, jako je:

1. Mokrá kyselinová pračka;

2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění
vzduchu;

3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný
filtr).

Nemusí být obecně použitelná z důvodu vy-
sokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.11 a 5.4.13.3.
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5.3.1.4 Emise amoniaku z chovu krůt

BAT 34. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu
krůt je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika(1) Použitelnost

a Přirozená nebo nucená ventilace s neprosakujícím sys-
témem napájení (v případě plné podlahy s hlubokou
podestýlkou).

Přirozená ventilace nelze použít v provo-
zech s centrálním ventilací.
Přirozená ventilace nemusí být použitelné
v počáteční fázi chovu nebo z důvodu ex-
trémních klimatických podmínek.

b Používání systému čištění vzduchu, jako je:

1. Mokrá kyselinová pračka;

2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění
vzduchu;

3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný
filtr).

Nemusí být obecně použitelná z důvodu vy-
sokých nákladů na zavádění.
Použitelná jen v těch stávajících provozech,
kde se používá centrální ventilace.

(1) Popis technik je uveden v kapitolách 5.4.11 a 5.4.13.4.
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5.4 Popis technik

5.4.1 Techniky pro omezování emisí z odpadní vody

Technika Popis

Minimalizace používání vody. Objem odpadní vody lze snížit pomocí takových technik, jako je před-
běžné čištění (např. mechanické suché čištění) a vysokotlaké čištění.

Oddělení dešťové vody od toku
odpadní vody, která vyžaduje
vyčištění.

Oddělení se provádí tak, že se zavede samostatný sběr v podobě řádně
navržených a udržovaných drenážních systémů.

Úprava odpadní vody. Čištění lze provádět pomocí sedimentace nebo biologickým čištěním.
U odpadní vody s nízkýmobsahemnečistot lze provádět čištění pomocí
mokřin, rybníků, umělých močálů, vsakovacích jam atd. k separaci
před biologickým čištěním lze použít systém prvotního propláchnutí.

Aplikace odpadní vody např.
v rámci zavlažovacího systému,
jako je postřikovač, pojízdný za-
vlažovač, cisternový vůz, apliká-
tor kontinuálně plněný pomocí
hadice.

U toků s odpadní vodou lze nastavit usazování, např. v jímkách či
lagunách, než se aplikují. Výslednou tuhou frakci lze také aplikovat.
Vodu lze odčerpat z jímek a přesunout do potrubí směřujícího např.
do postřikovače nebo pojízdného zavlažovače, který pak aplikuje vodu
nízkým tempem. Zavlažování lze také provádět pomocí zařízení s ří-
zenou aplikací tak, aby se zajistila nízká trajektorie (nízký způsob
aplikace) a tvorba velkých kapek.

5.4.2 Techniky pro účinné využívání energie

Technika Popis

Optimalizace ohřevu/chlazení
a ventilace a jejich řízení,
zejména v případě používání
systémů čištění vzduchu.

Zde se zohledňují požadavky na životní podmínky zvířat (např. kon-
centrace nečistot v ovzduší, příslušné teploty) a lze toho dosahovat
několika opatřeními:

• automatizace a minimalizace proudění vzduchu, přičemž se zacho-
vává oblast s tepelnou pohodou pro zvířata;

• ventilátory s co nejnižší specifickou spotřebou energie;

• průtočný odpor se udržuje na co nejnižší úrovni;

• frekvenční měniče a elektronicky komutované motory;

• úsporné ventilátory řízené podle koncentrace CO2 v zařízení;

• správné rozložení zařízení pro topení/chlazení a ventilaci, teplot-
ních snímačů a samostatných vytápěných oblastí.

Izolace stěn, podlah nebo stropů
ustájení.

Izolační materiál může být přirozeně neprostupný nebo může mít ne-
prostupnou vrstvu. Prostupné materiály jsou vybaveny parotěsnou zá-
branou, jelikož vlhkost je zásadní příčinou zhoršování kvality izolač-
ních materiálů.
Variantou izolačního materiálu pro drůbežářské provozy mohou být
termo-reflexní membrány vyrobené z laminovaných plastových fólií,
které zabrání úniku vzduchu a vlhkosti v ustájení.
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Technika Popis

Používání úsporného osvětlení. Vyšší úspornosti osvětlení lze dosáhnout těmito kroky:

i. Výměna běžných wolframových žárovek nebo jiných málo účin-
ných žárovek za účinnější osvětlení, jako jsou zářivky, sodíková
světla či LED osvětlení.

ii. Používání zařízení pro úpravu frekvence mikro-záblesků, stmívačů
pro umělé osvětlení, snímačů nebo pohybových spínačů pro ovlá-
dání osvětlení.

iii. Umožnění přístupu většímu množství přírodního světla, např. po-
mocí průduchů nebo střešních oken. Přírodní světlo musí být v rov-
nováze s možnými tepelnými ztrátami.

iv. Používání plánů svícení s využitím proměnlivého období svícení.

Použití tepelných výměníků.
Lze použít jeden z následujících
systémů:

• vzduch-vzduch;

• vzduch-voda;

• vzduch-země.

U tepelného výměníku vzduch-vzduch pohlcuje vstupní vzduch teplo
z vystupujícího vzduchu z provozu. Může se skládat z desek z anodo-
vého hliníku nebo z PVC trubek.
U tepelného výměníku vzduch-voda proudí voda hliníkovými žebry
ve výstupním potrubí a pohlcuje teplo z vystupujícího vzduchu.
U tepelného výměníku vzduch-země prochází čerstvý vzduch podzem-
ními trubkami (např. v hloubce přibližně dva metry) a využívá nízkých
sezónních výkyvů teplot v půdě.

Používání tepelných čerpadel
pro regeneraci tepla.

Teplo se pohlcuje z různých médií (voda, kejda, země, vzduch atd.)
a převádí se na jiné místo prostřednictvím kapaliny proudící v uza-
vřeném okruhu pomocí principu cyklu zpětného chlazení. Teplo lze
použít k výrobě čištěné vody nebo k zásobení topného systému nebo
chladicího systému.
Tato technika může absorbovat teplo z různých okruhů, jako je systém
ochlazování kejdy, geotermální energie, čisticí voda, fermentory na bi-
ologické zpracování kejdy nebo výfukové plyny motorů na bioplyn.

Regenerace tepla s vyhřívanou
a chlazenou podlahou s pode-
stýlkou (systém Combideck).

Jeden uzavřený vodní okruh je instalován pod podlahou a další je zabu-
dovaný hlouběji a ukládá přebytečné teplo nebo je vrací podle potřeby
do drůbežárny. Tepelné čerpadlo propojuje oba vodní okruhy.
Na začátku chovného období se podlaha vytápí uloženým teplem tak,
aby podestýlka zůstala suchá a nedocházelo ke kondenzaci vlhka; bě-
hem druhého chovného cyklu vytvářejí ptáci přebytečné teplo, které
se uchovává ve skladovacím okruhu a ochlazuje se podlaha, což zpo-
maluje rozklad kyseliny močové omezováním mikrobiální činnosti.

Použití přirozené ventilace. Přirozená ventilace v ustájení zvířat je způsobována tepelnými účinky
nebo prouděním vzduchu.Ustájení zvířatmůže obsahovat otvory v hře-
beni a podle potřeby i ve štítu kromě ovladatelných otvorů v bočních
stěnách. Otvory mohou být vybaveny sítěmi chránícími před větrem.
Během teplého počasí lze využívat pomoci ventilátorů.
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5.4.3 Techniky pro snižování emisí prachu

Technika Popis

Vodní mlha Voda se rozstřikuje z trysek pod vysokým tlakem a vznikají jemné
kapičky, které pohlcují teplo a vlivem gravitace padají na zem, kde
zvlhčují částice prachu, které tímto ztěžknou a vlivem toho také padají
na zem. Je nezbytné předejít vzniku vlhkého nebo mokrého steliva.

Ionizace V hale se vytvoří elektrostatické pole vytvářející záporné ionty. Pra-
chové částice proudící vzduchem jsou nabíjené volnými zápornými
ionty; částice se shromažďují na zemi a na plochách místnosti vlivem
gravitační síly a přitažlivosti elektrostatického pole.

Rozstřikování oleje Z trysek uvnitř haly je rozstřikován čistý rostlinný olej. Pro postřik
lze používat směs vody a cca 3 % rostlinného oleje. Prachové částice
v okruhu se vážou na kapky oleje a ukládají se ve stelivu. na stelivo
se také nanáší slabá vrstva rostlinného oleje, aby nedocházelo k emisím
prachu. Je nezbytné předejít vzniku vlhkého nebo mokrého steliva.

5.4.4 Techniky pro snižování emisí pachových látek

Technika Popis

Zajištění vhodné vzdálenosti
mezi provozem/hospodářstvím
a citlivými receptory.

Ve fázi projektování provozu/hospodářství se vhodné vzdálenosti mezi
provozem/hospodářstvím a citlivými receptory zajistí pomocí použití
minimálních standardních vzdáleností nebo se provedemodel rozptylu,
aby se dalo předvídat/simulovat koncentraci zápachu v okolních ob-
lastech.

Zakrytí kejdy nebo tuhého hnoje
během skladování.

Viz popis v kapitole 5.4.5 pro tuhý hnůj.
Viz popis v kapitole 5.4.6 pro kejdu.

Minimalizace promíchávání
kejdy.

Viz popis v kapitole 5.4.6.1.

Aerobní digesce (provzdušňo-
vání) tekutého hnoje/kejdy.

Viz popis v kapitole 5.4.7.

Kompostování tuhého hnoje.
Anaerobní digesce.
Pásový aplikátor, mělký injek-
tor nebo hloubkový injektor pro
aplikaci kejdy.

Viz popis v kapitole 5.4.8.1.

Zapravení hnoje co nejdříve po
aplikaci.

Viz popisy v oddíle BAT 22.
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5.4.5 Techniky pro snižování emisí ze skladu tuhého hnoje

Technika Popis

Skladování sušeného tuhého
hnoje v zakrytém objektu.

Zakrytý objekt obvykle představuje jednoduchou konstrukci s nepro-
stupnou střechou a podlahou, s dostatečnou ventilací, aby nedocházelo
k anaerobním podmínkám, a přístupovými vraty pro dopravu. Sušený
drůbeží hnůj (např. stelivo od brojlerů a nosnic, vzduchem sušený trus
nosnic zachycené na pásech) se přepravuje pásy nebo nakladači z drů-
bežárny do zakrytého objektu, kde jej lze skladovat po dlouhou dobu
bez rizika možného opětovného navlhnutí.

Použití betonového úložiště pro
uskladnění tuhého hnoje.

Základová deska z vodotěsného betonu, kterou lze kombinovat se stě-
nami o třech stranách a krytem, např. zastřešením nad hnojem, plastem
se stabilizací vůči UV atd. Podlaha je svažitá (např. 2 %) k přednímu
odvodnímu žlábku. Tekuté části a jakékoli stékání způsobené deštěm
se shromažďují v nepropustné betonové jímce a následně se zpracová-
vají.

Skladování tuhého hnoje
na pevné nepropustné zemi
vybavené odvodňovacím sys-
témem a záchytnou nádrží pro
odtékající látky.

Úložiště je vybaveno pevnou neprostupnou podlahou, drenážním sys-
témem, jako jsou žlaby, a připojeno k nádrži pro sběr tekutých částí
a odtékajících látek vlivem deště.

Výběr úložiště s dostatečnou ka-
pacitou na přechovávání hnoje
v obdobích, kdy není aplikace
možná.

Období, kdy je aplikace hnoje povolena, závisí na místních klimatic-
kých podmínkách a legislativě atd.; je tedy nutné mít úložiště s dosta-
tečnou kapacitou.
Dostupná kapacita také umožňuje upravit dobu aplikace podle poža-
davků plodin na dusík.

Uložení tuhého hnoje v hro-
madách na poli mimo povr-
chové nebo podzemní vodní
toky, do nichž by odtékající látky
mohly proniknout.

Tuhý hnůj se skladuje přímo na půdě na poli před aplikací po omezenou
dobu (např. pár dní nebo několik týdnů). Místo uložení se mění ale-
spoň jednou ročně a musí se nacházet co možná nejdále od povrchové
a podzemní vody.

Snižování poměru mezi emisní
plochou a objemem hromady
hnoje.

Hnůj lze zhutňovat nebo lze použít úložiště ohraničené stěnami ze tří
stran.

Zakrývání hromad tuhého hnoje. Lze použít materiály jako plastové kryty stabilní vůči UV, rašelinu, pi-
liny nebo dřevěné hobliny. Těsné kryty snižují výměnu vzduchu a ae-
robní rozklad v hromadě hnoje, což vede ke snižování emisí do ovzduší.

5.4.6 Techniky pro omezování emisí z úložiště kejdy

5.4.6.1 Techniky pro omezování emisí amoniaku z úložišť kejdy a úložišť se zemními okraji

Technika Popis

Snižování poměru mezi emisní
plochou a objemem úložiště
kejdy.

U obdélníkových úložišť kejdy odpovídá poměr výšky a plochy hod-
notě 1:30–50. U kruhových úložišť se příznivých rozměrů nádrží do-
sahuje při poměru výška-průměr 1:3 až 1:4.
Boční stěny úložiště kejdy mohou mít větší výšku.

Omezení rychlosti větru a vý-
měny vzduchu na povrchu kejdy
pomocí nižší hladiny naplnění.

Zvýšením volného boku (délka mezi hladinou kejdy a horním okrajem
úložiště kejdy) nezakrytého úložiště se dosahuje lepší ochrany proti
větru.
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Technika Popis

Minimalizace pohybu s kejdou. Minimalizace pohybu s kejdou. Tento postup zahrnuje:

• naplnění úložiště pod úroveň;

• vypouštění co možná nejblíže k základně úložiště;

• prevence zbytečné homogenizace a cirkulace kejdy (před vyprázd-
něním úložiště kejdy).

Pevné zakrytí. Střecha nebo poklop, která může být z betonu, sklolaminátových pa-
nelů nebo polyesterových plátů s rovnou plochou nebo s kuželovitým
tvarem, položené na betonových nebo ocelových nádržích a hnojných
jámách. Je řádně utěsněné a „těsné“ tak, aby se minimalizovala vý-
měna vzduchu a nedocházelo k průniku deště a sněhu.

Pružné zakrytí. Celtový kryt: Kryt s centrální nosnou tyčí a podpěrami vedoucími
od vrcholu. Textilní membrána se rozprostře přes podpěry a upevní
k výztuži na okraji. Nezakryté otvory musejí zůstávat co nejmenší.
Kupolovitý kryt: Kryt se zahnutým konstrukčním rámem nainstalo-
vaný nad kruhovými úložišti s pomocí ocelových součástí a sešrou-
bovaných spojů. Plochý kryt: Kryt tvořený pružným a samonosným
kompozitním materiálem přidržovaným pomocí háčků na kovové kon-
strukci.

Plovoucí kryty

• Přirozená krusta.

Krustová vrstva se může utvořit na povrchu kejdy s dostatečným obsa-
hem sušiny (alespoň 2 %) v závislosti na druhu pevných látek v kejdě.
Aby byla krusta účinná, musí být silná, nepřerušená a musí zakrý-
vat celý povrch kejdy. Úložiště se plní zespoda pod hladinou, jakmile
se krusta utvoří, aby nedošlo k jejímu narušování.

• Sláma.

Sekaná sláma se přidává do kejdy a vzniká krusta s obsahem slámy.
Tento postup je vhodný pro případy, kdy je obsah sušiny vyšší než
4 % až 5 %. Doporučuje se tloušťka vrstvy alespoň 10 cm. Proudění
vzduchu lze omezit přidáním slámy v okamžiku přidávání kejdy. Bě-
hem roku je nutné vrstvy slámy částečně nebo zcela obnovit. Úložiště
se plní zespoda pod hladinou, jakmile se krusta utvoří, aby nedošlo
k jejímu narušování.

• Plastové pelety.

Polystyrenové koule o průměru 20 cm a hmotnosti 100 g se používají
k zakrytí povrchu kejdy. Je nezbytné pravidelně vyměňovat poškozené
prvky a doplňovat je na nezakrytých místech.

• Lehký sypaný materiál.

Na povrch kejdy se přidávají takové materiály jako LECA (lehký ex-
pandovaný jílový agregát), produkty na bázi LECA, perlit nebo zeolit,
které vytvářejí plovoucí vrstvu. Doporučuje se tloušťka vrstvy alespoň
10–12 cm. Slabší vrstva může být účinná u menších částic LECA.

• Plovoucí pružné zakrytí.

Plastové plovoucí kryty (např. celty, plachta, fólie) se položí přes po-
vrch kejdy. Kryt na místě udržují nainstalované plováky a trubky, které
zároveň udržují volný prostor pod krytem. Tuto techniku lze kombi-
novat se stabilizačními prvky a konstrukcemi, aby se umožnil svislý
pohyb. Nezbytná je ventilace, jakož i odstraňování dešťové vody z horní
strany.

• Geometrické plastové dlaž-
dice.

Plovoucí šestiboké tvary se automaticky rozmístí po povrchu kejdy.
Lze zakrýt asi 95 % povrchu.
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Technika Popis

• Vzduchem huštěný kryt.

Kryt vyrobený z PVC podepřený nafukovací kapsou, která plave
nad kejdou. Látka se upevní kotevními lany k sousední kovové kon-
strukci.

• Pružné plastové plachty.

Neprodyšné plastové plachty stabilizované vůči UV záření (např.
HDPE) jsou upevněny na okrajích a nesené plováky. Předchází se tím
přetáčení krytu při přidávání kejdy, jakož i k jeho odnesení větrem.
Kryty lze také doplnit o sběrové potrubí pro odstraňování plynů, dal-
šími údržbovými otvory (např. pro použití homogenizačního vybavení)
a systémem pro sběr dešťové vody a její odvod.

5.4.6.2 Techniky pro omezování emisí do půdy a vody z úložišť kejdy

Technika Popis

Použití úložišť odolných vůči
mechanickým, chemickým a te-
pelným vlivům.

Lze použít vhodné směsi betonu a v mnoha případech i obložení
betonových stěn nebo neprodyšné vrstvy na ocelových plátech.

Výběr úložiště s dostatečnou ka-
pacitou na přechovávání hnoje
v obdobích, kdy není aplikace
možná.

Viz kapitola 5.4.5.

5.4.7 Techniky pro zpracování hnoje v rámci hospodářství

Technika Popis

Mechanická separace kejdy. Separace tekutých a pevných částí s odlišným obsahem sušiny, např.
pomocí šnekových separátorů, dekantačních-odstředivých separátorů,
separace pomocí sít a filtrových lisů. Separaci lze podpořit koagulací-
vločkováním pevných částic.

Anaerobní digesce hnoje v bio-
plynové instalaci.

Anaerobní mikroorganismy rozkládají organickou složku hnoje v uza-
vřeném fermentoru za nepřítomnosti kyslíku. Vzniká plyn, který
se shromažďuje a slouží k výrobě energie, např. výrobě tepla, kombi-
novaného tepla a energie nebo paliva pro vozidla. Část vzniklého tepla
se během tohoto procesu regeneruje. Pevný zbytek (digestát) lze pou-
žívat jako hnojivo (s dostatečně tuhým digestátem po kompostování).
Tuhý hnůj lze společně digestovat s kejdou nebo jinými ko-substráty,
přičemž se musí zajistit obsah sušiny do hodnoty 12 %.

Použití vnějšího tunelu na sušení
trusu.

Trus se shromažďuje z hal pro nosnice a odstraňuje se pomocí pásů,
které jej dopravují ven do vyhrazené uzavřené stavby; jejich součástí
musí být řada perforovaných a překrývajících se pásů, které tvoří tunel.
Na pásy se vhání teplý vzduch, který vysuší trus asi za dva až tři dny.
Tunel se odvětrává vzduchem odváděným z hal pro nosnice.

Aerobní digesce (provzdušňo-
vání) kejdy.

Biologický rozklad organických látek v aerobních podmínkách. Ulo-
žená kejda se provzdušňuje pomocí ponořených nebo plovoucích pro-
vzdušňovačů v nepřetržitém nebo sekvenčním režimu. Provozní pro-
měnné jsou řízeny tak, aby nedošlo k odstranění dusíku, např. tím,
že pohyb kejdy zůstává co nejmenší. Zbytek lze používat jako hnojivo
(kompostované či nikoli) po zahuštění.
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Nitrifikace/denitrifikace kejdy. Část organického dusíku se přeměňuje na amoniak. U amoniaku pro-
bíhá pomocí nitrifikačních bakterií okysličení na dusitany a dusičnany.
Pomocí anaerobních období lze dusičnany za přítomnosti organického
uhlíku převést na N2. V sekundární jímce se usazuje kal, jehož část
se opět použije v provzdušňovací jímce. Zbytek lze po koncentraci
používat jako hnojivo (kompostované či nikoli).

Kompostování tuhého hnoje. Řízený aerobní rozklad tuhého hnoje pomocí mikroorganismů vytvá-
řející konečný produkt (kompost) dostatečně stabilní pro přepravu,
ukládání a aplikace. Dochází k omezování zápachu, mikrobiálních pa-
togenů a obsahu vody v hnoji. Tuhé součásti kejdy lze také kompostovat.
Přívod kyslíku se zajišťuje mechanickým překopáváním nebo nucenou
ventilací hromad. Použít lze i bubny a kompostovací nádrže. Biologické
inokulum, zelená rezidua nebo jiný organický odpad (např. digestát)
lze kompostovat společně s tuhým hnojem.

5.4.8 Techniky pro aplikaci hnoje do půdy

5.4.8.1 Techniky pro aplikaci kejdy

Technika Popis

Ředění kejdy Poměr ředění voda:kejda je 1:1 až 50:1. Obsah sušiny v ředěné kejdě je
méně než 2 %. Používat lze i pročištěnou tekutou složku z mechanické
separace kejdy a digestát z anaerobní digesce.

Nízkotlaký zavlažovací vodní
systém

Ředěná kejda se vstřikuje do potrubí se zavlažovací vodou a čerpá
se pod nízkým tlakem do zavlažovacího systému (např. rozprašovačem
nebo pojízdným zavlažovačem).

Pásový aplikátor (vlečná hadice) Řada pružných hadic visí z širokého ramene namontovaného na cis-
terně s kejdou. Hadice vypouštějí kejdu na úrovni země v širokých
rovnoběžných pásech. Lze používat mezi řádkami rostoucích plodin.

Pásový aplikátor (vlečné botky) Kejda se vypouští z pevných trubek, které jsou zakončené kovovými
„botkami“ a jejichž cílem je aplikovat kejdu přímo v úzkých pásech
na povrch země a pod porost plodin. Některé typy vlečných botek
jsou navržené tak, že do půdy vyrývají mělkou rýhu, která napomáhá
infiltraci.

Mělký injektor (otevřená štěr-
bina)

Radličkové nebo diskové brány slouží k nařezávání svislých otvorů
(obvykle v hloubce 4–6 cm) do půdy, čímž vznikají štěrbiny, do nichž
se dávkuje kejda. Vstříknutá kejda se plně nebo částečně umístí pod
povrch země a štěrbiny zůstávají po aplikaci kejdy většinou otevřené.

Hloubkový injektor (uzavřená
štěrbina)

Radličkové nebo diskové brány slouží k obdělávání půdy a ukládání
kejdy, přičemž následně se kejda plně zakryje pomocí přítlačných kol
nebo válců. Hloubka uzavřeného otvoru bývá v rozpětí 10 cm až 20
cm.

Zvýšení kyselosti Viz kapitola 5.4.12.3.
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5.4.9 Techniky pro sledování

5.4.9.1 Techniky pro sledování vylučování N a P

Technika Popis

Výpočty pomocí hmotnostní bi-
lance dusíku a fosforu podle pří-
jmu krmiv, obsahu hrubých pro-
teinů ve stravě, celkového fos-
foru a užitkovosti zvířat.

Hmotnostní bilance se vypočítá pro každou kategorii zvířat chovaných
v rámci hospodářství, a to podle konce chovného cyklu a na základě
následujících rovnic:
Nvylouceny = Nstrava −Nuchovany

Pvylouceny = Pstrava − Puchovany

Nstrava vychází z množství přijaté potravy a z obsahu hrubých proteinů
ve stravě. Pstrava vychází z množství přijaté potravy a z celkového
obsahu fosforu ve stravě. Obsah hrubých proteinů a celkového fosforu
lze zjistit jednou z následujících metod:

• v případě externího přísunu krmiva: v přiložené dokumentaci;

• v případě samozpracovávaného krmiva: odběrem vzorků složek
krmiv ze sila nebo z krmivového systému pro zjištění celkového
obsahu fosforu a hrubých proteinů nebo případně v přiložené do-
kumentaci nebo pomocí standardních hodnot celkového obsahu
fosforu a hrubých proteinů ve složkách krmiv.

Nuchovany a Puchovany lze odhadnout jednou z následujících metod:

• statisticky odvozenými rovnicemi nebo modely;

• standardními faktory uchování u obsahu dusíku a fosforu u zvířat
(nebo u vajec v případě nosnic);

• rozbor obsahu dusíku a fosforu v reprezentativním vzorku zvířat
(nebo vajec v případě nosnic).

Hmotnostní bilance posuzuje zejména jakékoli výrazné změny běžně
používané stravy (např. změna složky krmiva).

Odhad s použitím analýzy hnoje
zaměřené na celkový obsah du-
síku a fosforu.

Podle záznamů týkajících se objemu (u kejdy) nebo hmotnosti (u tu-
hého hnoje) hnoje se změří celkový obsah dusíku a fosforu v repre-
zentativním vzorku hnoje a odhadne se celkové množství vyloučeného
dusíku a fosforu. U systémů s tuhým hnojem se posuzuje také obsah
dusíku ve stelivu. Aby bylo zjištění reprezentativní, musí se provést
odběr alespoň z deseti různých míst a/nebo hloubek, načež se z nich
utvoří vzorek. V případě steliva pro drůbež se odebírá vzorek ze spodní
části steliva.
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5.4.9.2 Techniky pro sledování amoniaku a prachu

Technika Popis

Odhad s použitím hmotnostní
bilance podle vyloučení a cel-
kového dusíku (nebo amoniakál-
ního dusíku) v každé fázi mani-
pulace s hnojem.

Emise amoniaku se odhadnou podle množství dusíku vyloučeného
každou kategorií zvířat a s použitím celkového toku dusíku (nebo
celkového amoniakálního dusíku –TAN) a koeficientů vyprchání (VC)
za každou fázi manipulace s hnojem (ustájení, úložiště, aplikace).
Rovnice použité pro každou z fází zpracovávání hnoje jsou:
Eustajeni = Nvylouceny ·VCustajeni

Euloziste = Nulozeny ·VCuloziste

Eaplikace = Naplikace ·VCaplikace

kde:

E je roční emise NH3 z ustájení, úložiště hnoje nebo aplikace (např.
v kg NH3/ap/rok).

N je roční celkový vyloučený dusík nebo TAN, uložený nebo pou-
žitý při aplikaci (např. v kg N/ap/rok). Pokud je to vhodné, lze
posuzovat i přidaný dusík (např. ve vztahu ke stelivu, recyklaci
kapalin z praček vzduchu) nebo ztráty dusíku (např. ve vztahu ke
zpracování hnoje).

VC je koeficient vyprchání (bezrozměrný, souvisí se systémemustájení,
úložištěm hnoje nebo technikou aplikace), který znázorňuje podíl
TAN nebo celkového N uvolněného do ovzduší.

VC se odvozují z měření navržených a prováděných podle národního
nebo mezinárodního protokolu (např. protokol VERA) a potvrzova-
ných pro hospodářství s totožnou technikou a za obdobných klima-
tických podmínek. Případně lze informace o odvození VC převzít
z evropských nebo jiných mezinárodně uznávaných směrnic.
Hmotnostní bilance posuzuje především jakoukoli výraznou změnu
typu zvířat chovaných v rámci hospodářství nebo technik používaných
pro ustájení, ukládání a aplikaci.
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Technika Popis

Výpočet měřením koncentrace
amoniaku (nebo prachu) a míry
ventilace s pomocí postupů no-
rem ISO, národních či meziná-
rodních norem nebo jiných me-
tod, které zaručí data srovnatelné
vědecké kvality.

Vzorky amoniaku (nebo prachu) se odebírají po dobu nejméně šesti
dní rozložených v období jednoho roku. Dny odběru vzorků jsou roz-
místěny takto:

• Ukategorií zvířat se stabilním vzorcem emisí (např. nosnice) se dny
odebírání vzorků náhodně volí v každém dvouměsíčním období.
Denní průměr se vypočítá jako průměr za všechny dny odebírání
vzorků.

• U kategorií zvířat s lineárním nárůstem emisí za chovný cyklus
(např. prasata na výkrm) se dny odebírání vzorků rovnoměrně
rozloží po období růstu. Aby bylo možno toho dosáhnout, pro-
vede se polovina měření v první půlce chovného cyklu a zbytek
ve druhé půlce chovného cyklu. Dny odebírání vzorků v druhé po-
lovině chovného cyklu se rovnoměrně rozloží po celý rok (stejný
počet měření za sezónu). Denní průměr se vypočítá jako průměr
za všechny dny odebírání vzorků.

• U kategorií zvířat s exponenciálním nárůstem emisí (např. brojleři)
se chovný cyklus rozdělí na tři stejně dlouhá období (stejný po-
čet dní). Jeden den měření spadá do prvního období, dvě měření
do druhého období a tři měření do třetího období. Dny odebírání
vzorků ve třetím období chovného cyklu se navíc rovnoměrně roz-
loží po celý rok (stejný počet měření za sezónu). Denní průměr
se vypočítá jako průměr mediánů hodnot těchto tří období.

Odběr vzorků vychází z období 24 hodin odebírání vzorků a provádí
se na vstupu/výstupu vzduchu. Koncentrace amoniaku (nebo prachu)
ve výstupu vzduchu se změří, upraví podle koncentrace příchozího
vzduchu a denní emise amoniaku (nebo prachu) se odvodí pomocí
měření a násobení ventilace a koncentrace amoniaku (nebo prachu).
Z denního průměru emisí amoniaku (nebo prachu) lze vypočítat roční
průměrné emise amoniaku (nebo prachu) z ustájení zvířat, pokud se vy-
násobí počtem 365 a upraví podle období neobsazenosti.
Ventilace nezbytná pro určení proudění emisí se určí buď výpo-
čtem (např. anemometrem, podle záznamů řídicího systému ventilace)
u ustájení s nucenou ventilací, nebo pomocí sledovacích plynů (vyjma
použití SF6 a jakýchkoli plynů s obsahemCFC) u ustájení s přirozenou
ventilací, která umožňuje správnou směs vzduchu.
U provozů s více vstupy a výstupy vzduchu se sledují jen ty body
pro odebírání vzorků, které se považují za reprezentativní (z hlediska
očekávaného množství emisí).

Odhad s použitím emisních fak-
torů.

Emise amoniaku (nebo prachu) se odhadnou na základě emisních
faktorů odvozených od měření navržených a prováděných podle urči-
tého národního nebo mezinárodního protokolu (např. protokol VERA)
v rámci hospodářství s totožným typem techniky (v souvislosti se sys-
témem ustájení, ukládání hnoje nebo aplikace) a s obdobnými klima-
tickými podmínkami. Případně lze emisní faktory převzít z evropských
nebo jiných mezinárodně uznávaných pokynů.
Použití emisních faktorů posuzuje především jakoukoli výraznou
změnu typu zvířat chovaných v rámci hospodářství nebo technik pou-
žívaných pro ustájení, ukládání a aplikaci.
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5.4.9.3 Techniky pro sledování systémů čištění vzduchu

Technika Popis

Kontrola účinnosti systému čiš-
tění vzduchu pomocí měření
amoniaku, zápachu a/nebo pra-
chu v provozních podmínkách
hospodářství a podle přede-
psaného protokolu měření a s
použitím postupů normy EN
nebo jiných postupů (ISO, ná-
rodní či mezinárodní) zaruču-
jících data srovnatelné vědecké
kvality.

Ověřování se provádí pomocí měření amoniaku, zápachu nebo prachu
ve vstupním i vystupujícím vzduchu a všech dalších parametrů vhod-
ných pro provoz (např. rychlost proudění vzduchu, pokles tlaku, tep-
lota, hladina pH, vodivost). Měření probíhají za letních klimatických
podmínek (období alespoň osmi týdnů s ventilací > 80 % maximální
ventilace) a za zimních klimatických podmínek (období alespoň osmi
týdnů s ventilací < 30 %maximální ventilace) s reprezentativním říze-
ním a plnou kapacitou ustájení a pouze tehdy, pokud uplynulo vhodné
časové období (např. čtyři týdny) od poslední výměny čistící vody. Lze
použít různé metody odběru vzorků.

Kontrola účinnosti funkce sys-
tému čištění vzduchu (např. prů-
běžným zaznamenáváním pro-
vozních parametrů nebo použi-
tím systémů alarmu).

Používání elektronické knihy záznamů pro záznam všech dat měření
a provozních dat za období 1–5 let. Zaznamenané parametry závisí
na druhu použitého systému čištění vzduchu a mohou obsahovat:

1. pH a vodivost kapaliny pro čištění;

2. proudění vzduchu a pokles tlaku systému snižování emisí;

3. provozní dobu čerpadla;

4. spotřebu vody a kyseliny.

Další parametry je možno zaznamenat ručně.

5.4.10 Řízení výživy

5.4.10.1 Techniky pro snižování vyloučeného dusíku

Technika Popis

Snižovat obsah hrubých proteinů
použitím stravy s vyváženým
obsahem dusíku podle energe-
tických potřeb a stravitelných
aminokyselin.

Snižování přílišného přísunu hrubých proteinů tak, aby nedocházelo
k překračování doporučených hodnot. Strava je vyvážená podle poža-
davků zvířete na energii a stravitelné aminokyseliny.

Vícefázové krmení se slože-
ním stravy uzpůsobené podle
zvláštních požadavků produkč-
ního období.

Směs krmiv přesněji odpovídá požadavkůmzvířete v souvislosti s ener-
gií, aminokyselinami a minerály v závislosti na hmotnosti zvířete nebo
fázi produkce.

Přidávání řízených množství
esenciálních aminokyselin
ke stravě s nízkým obsahem
hrubých proteinů.

Určité množství krmiv bohatých na proteiny se nahradí krmivy s níz-
kým obsahem proteinů, aby se dále omezil obsah hrubých proteinů.
Stravu doplňují syntetické aminokyseliny (např. lysin, methionin, thre-
onin, tryptofan, valin), aby nedocházelo k úbytku v profilu aminoky-
selin.

Používání povolených krmivo-
vých přísad omezujících celkový
vyloučený dusík.

Povolené látky (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003(1)), mikroorganismy nebo přípravky, jako jsou enzymy
(např. NSP enzymy, proteázy) nebo probiotika se přidávají do krmiva
nebo do vody, aby se dosáhlo příznivého vlivu na účinnost krmiv např.
zlepšováním stravitelnosti krmiv nebo ovlivněním flóry v trávicím
ústrojí.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových
látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).
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5.4.10.2 Techniky pro snižování vyloučeného fosforu

Technika Popis

Vícefázové krmení se slože-
ním stravy uzpůsobené podle
zvláštních požadavků produkč-
ního období.

Krmivo se skládá ze směsi, která přesněji odráží požadavky zvířete
na fosfor v závislosti na hmotnosti zvířete nebo fázi produkce.

Používání povolených krmivo-
vých přísad omezujících celkový
vyloučený fosfor (např. fytáza).

Povolené látky (podle nařízení (ES) č. 1831/2003), mikroorganismy
nebo přípravky, jako jsou enzymy (např. fytáza) nebo probiotika se při-
dávají do krmiva nebo do vody, aby se dosáhlo příznivého vlivu na účin-
nost krmiv např. zlepšováním stravitelnosti fosforu v podobě kyseliny
fytové v krmivu nebo ovlivněním flóry v trávicím ústrojí.

5.4.11 Techniky pro řízení emisí do ovzduší z ustájení zvířat

Technika Popis

Biofiltr Výstupní vzduch se vede filtračním ložem organického materiálu,
jako je kůra nebo dřevěná štěpka, hrubá kůra, kompost nebo raše-
lina. Filtrační materiál vždy zůstává vlhký průběžným postřikováním
povrchu. Částice prachu a zápachové složky vzduchu pohlcuje mokrý
film a okysličují se nebo je rozkládají mikroorganismy žijící na navlh-
čeném ložném materiálu.

Biologická pračka (nebo biolo-
gický skrápěný filtr)

Věžový filtr s inertním materiálem, který se obvykle udržuje v trvale
vlhkém stavu vlivem postřikování vodou. Nečistoty z ovzduší se pohl-
cují v kapalné fázi a následně je rozkládají mikroorganismy usazené
na filtračních prvcích. Lze dosáhnout snížení amoniaku v rozsahu 70%
až 95 %.

Suchý filtr Výstupní vzduch se žene na membránu vyrobenou např. z vícevrst-
vého plastu umístěného před posledním stěnovým ventilátorem. Pro-
cházející vzduch je vystaven značným změnám směru, což způsobuje
separaci částic odstředivou silou.

Dvoufázový nebo trojfázový
systém čištění vzduchu

U dvoufázového systému se první fáze (mokrá kyselinová pračka) ob-
vykle kombinuje s biologickou pračkou (druhá fáze). U trojfázového
systému se první fáze tvořená vodní pračkou obvykle kombinuje s dru-
hou fází (mokrá kyselinová pračka) následovanou biologickým filtrem
(třetí fáze). Lze dosáhnout snížení amoniaku v rozsahu 70 % až 95 %.

Vodní pračka Výstupní vzduch se prohání skrz filtrační médium v příčném toku.
Na materiál filtru se neustále stříká voda. Prach se odstraní a usazuje
se ve vodní nádrži, která se před doplněním vyprázdní.

Odlučovače vody Výstupní vzduch se navádí ventilátory dolů do vodní lázně, kde dojde
k navlhčení prachových částic. Proud se pak nasměruje o 180 stupňů
nahoru. Hladina vody se pravidelně doplňuje, čímž se dosahuje kom-
penzace po odpařování.

Mokrá kyselinová pračka Výstupní vzduch se žene do filtru (např. stěna), v němž se rozstřikuje
obíhající okyselená kapalina (např. kyselina sírová). Lze dosáhnout
snížení amoniaku v rozsahu 70 % až 95 %.
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5.4.12 Techniky pro chovy prasat

5.4.12.1 Popis typů podlah a technik pro snižování emisí amoniaku z chovů prasat

Technika Popis

Zcela roštové podlahy Podlaha, kde je celá plocha roštová s použitím kovových, betonových
nebo plastových podlah s otvory, které umožňují propadávání výkalů
a moči do kanálku nebo jímky pod podlahou.

Částečně roštové podlahy Podlaha, která je zčásti plná a zčásti roštová s použitím kovových,
betonových nebo plastových podlah s otvory, které umožňují propadá-
vání výkalů a moči do kanálku nebo jímky pod podlahou. Znečištění
plné podlahy se předchází správným řízením parametrů vnitřního kli-
matu, zejména v teplém období nebo správným výběrem systémů pro
ustájení.

Plná betonová podlaha Podlaha, kde je celá plocha tvořena pevným betonem. Podlahu lze
do určité míry zakrýt stelivem (např. slámou). Podlaha se obvykle
svažuje, aby se usnadnil odvod moči.

Typy podlah uvedené výše se používají v uvedených systémech ustájení, pokud je to vhodné:

Technika Popis

Hluboká jímka (v případě plně
či částečně roštové podlahy)
pouze v případě použití v kom-
binaci s dalším opatřením pro
zmírňování, např.:

• kombinace technik pro řízení
výživy;

• systém čištění vzduchu;

• snižování pH kejdy;

• chlazení kejdy.

Kotce jsou vybaveny hlubokou jímkou pod roštovou podlahou, která
umožňuje ukládání kejdy mezi méně častým odstraňováním. U prasat
na výkrm lze použít přeronový kejdový kanál. Odstraňování kejdy pro
aplikaci nebo na venkovní úložiště probíhá co nejčastěji (např. alespoň
každé dva měsíce), pokud neexistují technická omezení (např. kapacita
úložiště).

Podtlakový systém pro časté od-
straňování kejdy (v případě plně
nebo částečně roštových pod-
lah).

Výpustní otvory v dolní části jímky nebo kanálu jsou připojené k
dopravnímu potrubí, které odvádí kejdu do venkovního úložiště. Kejda
se často odvádí pomocí otevření ventilu nebo zátky v hlavním potrubí
na kejdu, např. jednou nebo dvakrát týdně; vytvoří se mírný podtlak,
který umožní úplné vyprázdnění jímky nebo kanálu. Než systém začne
fungovat správně a podtlak bude účinný,musí se vytvořit určitá hloubka
kejdy.

Zkosené stěny v kejdovém ka-
nále (v případě plně či částečně
roštové podlahy).

Kejdový kanál má průřez do v a výpustný bod je ve spodní části. Sklon
a hladkost povrchu usnadňují vypouštění kejdy. Odstraňování kejdy
se provádí každý týden alespoň dvakrát.

Systém shrnování pro časté od-
straňování kejdy (v případě plně
nebo částečně roštových pod-
lah).

Po stranách centrálního žlabu je kanál do v se dvěma nakloněnými
stranami, s jehož využitím lze moč odvádět do sběrné jímky pomocí
žlabu ve spodní části kejdového kanálu. Z jímky se často (např. denně)
odstraňuje pevná složka kejdy pomocí shrnování. Přidání povrchové
úpravy na stíranou podlahu se doporučuje tak, aby se dosáhlo hlad-
kého/hladšího povrchu.
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Technika Popis

Konvexní podlaha a oddělené
kanály na kejdu a vodu (v pří-
padě částečně roštových kotců).

Kanály na kejdu a vodu jsou umístěné na protějších stranách konvex-
ních a hladkých plných betonových podlah. Vodní kanál je umístěn
pod tou stranou boxu, kde prasata se obvykle krmí a napájejí. Voda
na čištění boxů se může použít k naplnění vodních kanálů. Kanál je
částečně naplněn alespoň 10 cm vody. Kanál na kejdu může být vy-
baven plátovanými žlaby nebo zkosenými stěnami, které se obvykle
proplachují dvakrát denně např. s použitím vody z druhého kanálu nebo
s kapalnou složkou kejdy (obsah sušiny maximálně přibližně 5 %).

Klínové pásy na hnůj (v případě
částečně roštové podlahy).

Klínové pásy na hnůj (ve tvaru písmene V) vedou uvnitř kanálů na hnůj
a zakrývají celou plochu, takže do nich spadávají veškeré výkaly amoč.
Pásy se aktivují alespoň dvakrát denně, aby se odděleně odstranila moč
a výkaly do uzavřených úložišť hnoje. Pásy jsou vyrobeny z plastu
(polypropylen nebo polyetylen).

Redukovaná kejdová jímka (v
případě částečně roštové pod-
lahy).

Kotec je vybaven úzkou jímkou o šířce cca 0,6 m. Jímka může být
umístěna ve vnější chodbě.

Časté odstraňování kejdy propla-
chováním (v případě plně nebo
částečně roštových podlah).

Velmi časté odstraňování (např. jednou nebo dvakrát denně) kejdy
se provádí proplachováním kanálů kapalnou složkou kejdy (obsah su-
šiny nepřesahuje přibližně 5 %) nebo vodou. Kapalná složka kejdy
může být před proplachováním také provzdušněna. Tuto techniku lze
kombinovat s jednotlivými obměnami spodních částí kanálů či jímek,
např. žlaby, potrubím nebo stálou vrstvou kejdy.

Ustájení v kotcích s individuál-
ními boudami/boxy (v případě
částečně roštové podlahy).

V halách s přirozenou ventilací jsou v kotcích uspořádány oddě-
lené funkční prostory. Lehací plocha (asi 50–60 % celkové plochy)
se skládá z vyrovnaného izolovaného betonu se zakrytými, izolova-
nými boudami nebo boxy se závěsným zastřešením, které lze zvednout
nebo spustit pro účely řízení teploty a ventilace. Oblasti pro aktivitu
a krmení se nacházejí na roštové podlaze s jímkou na kejdu pod pod-
lahou a s častým odstraňováním kejdy, např. vakuovým systémem.
na plné betonové podlaze lze používat slámu.

Celopodestýlkový systém (v pří-
padě plných betonových pod-
lah).

Plně betonová podlaha téměř zcela zakrytá vrstvou slámy nebo jiného
lignocelulózového materiálu. U systémů s podestýlkou se často odstra-
ňuje tuhý hnůj (např. dvakrát týdně). Případně se u systému s hlubokou
podestýlkou přidává čerstvá sláma na horní vrstvu a nahromaděný hnůj
se odstraní na konci chovného cyklu. Oddělené funkční oblasti lze or-
ganizovat na oblasti pro ležení, krmení, výběh a vylučování.

Vnější chodba s podestýlkou (v
případě plných betonových pod-
lah).

Malá dvířka umožňují prasatům jít kálet ven na vnější chodbu s be-
tonovou podlahou se stelivem. Hnůj padá do kanálu, odkud je jednou
denně shrnován.

Krmné/lehací boxy na plné pod-
laze (v případě podestýlky).

Prasnice přebývají v kotci rozděleném na dvě funkční oblasti, hlavní
s podestýlkou a řadu boxů pro krmení/ležení na plné podlaze. Hnůj
se zachycuje do slámy nebo jiného lignocelulózového materiálu, který
se pravidelně dodává a vyměňuje.

Sběr hnoje ve vodě. Hnůj se shromažďuje ve vodě na čištění, která se udržuje v hnojném
kanálu, a doplňuje se na hladinu asi 120–150 mm. Zkosené stěny
kanálu jsou volitelné. Po každém chovném cyklu se kanál na hnůj
vyprázdní.

Kombinace kanálů na kejdu
a vodu (v případě plně roštové
podlahy).

Prasnice se chovají na pevném místě (za použití porodních boxů)
se zvláštní oblastí pro vylučování. Jímka na kejdu je rozdělená na širší
vodní kanál v přední části a malý kanál na kejdu v zadní části, a to
s omezenou plochou kejdy. Přední kanál je zčásti naplněn vodou.
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Technika Popis

Vanové jímky na kejdu (v pří-
padě plně či částečně roštové
podlahy).

Prefabrikovaná vana (nebo jímka) se umístí pod roštovou podlahu.
Vana je nejhlubší na jednom konci se sklonem alespoň 3 ◦ ke středo-
vému kanálku na kejdu; Kejda se vypouští, když její hladina dosáhne
cca 12 cm. Pokud existuje vodní kanál, lze vanu rozdělit na část na vodu
a část na kejdu.

Systém s tokem slámy (v případě
plných betonových podlah).

Prasata se chovají v kotcích s plnou podlahou, kde je vyhrazená svažitá
lehací oblast a oblast na vylučování. Zvířata dostávají denně slámu.
Prasata během běžné aktivity zatlačují a přesouvají stelivo dolů po
svahu v kotci (4–10 %) do oblasti pro sběr hnoje. Tuhou složku lze
často (např. denně) odstraňovat shrnovačem.

Kotce s podestýlkou s kom-
binovaným generováním hnoje
(kejda a tuhý hnůj).

Porodní kotce jsou vybavené oddělenými funkčními oblastmi: lehací
oblast, oblast na procházení a vylučování s roštovými nebo perforo-
vanými podlahami, a oblast na krmení s plnou podlahou. Pro selata
se zajistí zakrytá hnízda (doupata) s podestýlkou.Kejda se často odstra-
ňuje pomocí shrnovače. Tuhý hnůj se ručně odstraňuje z oblastí s plnou
podlahou, a to denně. Pravidelně se dodává podestýlka. Systém může
být spojen se venkovním výběhem.

Používání plovoucích balónů
v kejdových kanálech.

Balóny jsou zpola naplněné vodou a jsou ze zvláštní umělé hmoty
s nepřilnavým povrchem, plovou na hladině v kejdových kanálech.

5.4.12.2 Techniky pro ochlazování kejdy

Technika Popis

Potrubí pro chlazení kejdy Snižování teploty kejdy (obvykle méně než 12 °C) se provádí tak,
že se nainstaluje chladicí systém nad kejdou, nad betonovou podla-
hou nebo se zapustí do podlahy. Použitá intenzita chlazení může být
v rozsahu 10 W/m2 až 50 W/m2 u březích prasnic a prasat na výkrm
ustájených na částečně roštové podlaze. Systém tvoří potrubí, v němž
obíhá chladicí médium nebo voda. Potrubí je připojeno k tepelnému
výměníku, kde se obnovuje energie, kterou lze použít k vyhřívání
jiných částí hospodářství. Jímku nebo kanály je nutno často vyprazd-
ňovat kvůli relativně malé ploše potrubí, na které probíhá výměna.

5.4.12.3 Techniky pro snižování pH kejdy

Technika Popis

Zvýšení kyselosti Do kejdy se přidá kyselina sírová, aby se snížilo pH v jímce na kejdu
asi na 5,5. Přidávání lze provést v nádrži, pak následuje provzduš-
nění a homogenizace. Část ošetřené kejdy se načerpá zpět do záchytné
jímky pod podlahou chovné haly. Systém ošetření je plně automati-
zovaný. Před aplikací na kyselé půdě (nebo po něm) může být nutné
přidat vápenec, aby se neutralizovalo pH půdy. Okyselení lze případně
provádět přímo v úložišti kejdy nebo průběžně během aplikace.
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5.4.13 Techniky pro chov drůbeže

5.4.13.1 Techniky pro snižování emisí amoniaku z prostorů pro nosnice a plemennou drůbež
pro brojlery nebo kuřice

Technika Popis

Neobohacený klecový systém Plemenná drůbež pro brojlery se chová v neobohacených klecových
systémech s hřady, stelivem a hnízdem. Kuřice by měly získat do-
statečné zkušenosti s postupy zacházení (např. konkrétní systémy pro
krmení a napájení) a s ekologickými podmínkami (např. přirozené
světlo, hřady, stelivo), aby si mohly zvyknout na hospodářské systémy,
s nimiž se setkají v pozdějším životě. Klece jsou obvykle rozmístěné
na třech nebo více patrech.

Obohacený klecový systém Obohacené klecemají svažitou podlahu, jsou vyrobené ze svařovaného
drátěného pletiva nebo plastových latí a jsou vybavené prvky a větším
místempro krmení, napájení, hnízdění, hrabání, hřadování a sběr vajec.
Kapacita klecí se může lišit od přibližně 10 do 60 ptáků. Klece jsou
obvykle rozmístěné na třech nebo více patrech.

Hluboká podestýlka s trusným
kanálem

Alespoň třetina celkové plochy v hale je pokryta stelivem (např. pískem,
dřevěnými hoblinami, slámou). Zbývající plocha je roštová, v podroš-
tové části je trusný kanál. Prvky pro krmení a napájení jsou umístěné
nad roštovou oblastí. Další konstrukce mohou být uvnitř haly nebo
mimo, například verandy a systémy pro volný výběh.

Voliéry Voliéry jsou rozdělené na různé funkční oblasti pro krmení, napájení,
snášení vajec, hrabání a odpočinek. Užitná plocha se zvyšuje vyvý-
šenými roštovými podlahami umístěnými do řad. Roštová plocha je
v rozpětí 30 % až 60 % celkové podlahové plochy. Zbývající plocha
obsahuje většinou stelivo.
V provozech pro nosnice a plemennou drůbež pro brojlery může být
systém spojen s verandami se systémem pro volný výběh nebo bez něj.

Odstraňování trusu pásy (v pří-
padě obohaceného nebo neo-
bohaceného klecového systému)
s alespoň:

• jedním odstraněním týdně
se sušením vzduchem; nebo

• dvěma odstraněními týdně
bez sušení vzduchem.

Pod klecemi jsou umístěné trusné pásy pro shromažďování trusu. Frek-
vence odstraňování může být jednou týdně (se sušením vzduchem)
nebo větší (bez sušení vzduchem). Sběrný pás může být odvětrávaný
pro účely sušení trusu. Použít lze i vzdušné rázy pro sušení na trusném
pásu.

Trusný pás nebo shrnovač (shr-
novací lopata) na trus (v případě
hluboké podestýlky s trusným
kanálem).

Trus se odstraňuje pomocí shrnovačů (pravidelně) nebo pomocí pásů
(jednou týdně u sušeného hnoje, dvakrát týdně bez sušení).
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Technika Popis

Systém nucené ventilace a méně
časté odstraňování trusu (v pří-
padě hluboké podestýlky s trus-
ným kanálem) pouze při použití
v kombinaci s dodatečným opat-
řením pro zmírnění, např.:

• dosahování vysokého obsahu
sušiny v trusu;

• systém čištění vzduchu.

Systém hluboké podestýlky (popis viz výše) je spojen s méně častým
odstraňováním trusu, např. na konci chovného cyklu. Je zajištěn mini-
mální obsah sušiny v trusu cca 50–60%. Toho lze dosáhnout vhodnými
systémy pro nucenou ventilaci (např. ventilátory a odsáváním vzduchu
na úrovni podlahy).

Nucené sušení trusu vzducho-
vým potrubím (v případě hlu-
boké podestýlky s trusným ka-
nálem).

Systém hluboké podestýlky (popis viz výše) se kombinuje se sušením
trusu pomocí nucené ventilace prováděné potrubím, které rozvádí a
fouká vzduch (např. 17–20 ◦C a 1,2 m3/ks) nad trus uložený pod
roštovou podlahou.

Nucené sušení trusu vzduchem
s použitím perforované podlahy
(v případě hluboké podestýlky
s trusným kanálem)

Systém hluboké podestýlky (popis viz výše) je vybaven perforovanou
podlahou pod trusem, což umožňuje nucené vhánění vzduchu zespodu.
Trus se odstraňuje na konci chovného cyklu.

Trusné pásy (v případě voliéry). Trus se shromažďuje na pásech pod roštovou podlahou a odstraňuje
se alespoň jednou týdně na odvětrávaných nebo neodvětrávaných pá-
sech. Podlahy s podestýlkou a plné podlahy lze kombinovat ve voliérách
pro kuřice.

Nucené sušení podestýlky po-
mocí vnitřního vzduchu (v pří-
padě plné podlahy s hlubokou
podestýlkou).

V systému s hlubokou podestýlkou bez trusného kanálu lze použít
k sušení podestýlky vnitřní systémy recirkulace vzduchu, přičemž
se zachovávají fyziologické potřeby ptáků. Pro tyto účely lze použít
ventilátory, tepelné výměníky nebo ohřívače.

5.4.13.2 Techniky pro omezování emisí amoniaku z hal pro brojlery

Technika Popis

Přirozená nebo nucená ventilace
s neprosakujícím systémem na-
pájení (v případě plné podlahy
s hlubokou podestýlkou).

Budova je uzavřená a řádně izolovaná, vybavená přirozenou nebo nu-
cenou ventilací a lze ji kombinovat s verandou nebo systémem volného
výběhu. Plná podlaha je celá zakrytá stelivem, které lze podle potřeby
dále přidávat. Izolace podlahy (např. beton, jíl, membrána) brání kon-
denzaci vody ve stelivu. Tuhý hnůj se odstraňuje na konci chovného
cyklu. Způsob a funkce systému pitné vody brání průsakům a rozlévání
vody na stelivo.

Systém nuceného sušení pode-
stýlky pomocí vnitřního vzdu-
chu (v případě plné podlahy
s hlubokou podestýlkou).

K sušení podestýlky lze použít vnitřní systémy recirkulace vzduchu,
přičemž se respektují fyziologické potřeby ptáků. Pro tyto účely lze po-
užít ventilátory, tepelné výměníky nebo ohřívače.

Podestýlka na trusném pásu
a nucené sušení vzduchem (v
případě systémů se stupňovitými
podlahami).

Vícepodlažní systémy na patrech vybavených trusnými pásy jsou za-
kryté stelivem. Mezi řadami pater musejí zůstat větrací koridory.
Vzduch je dovnitř přiváděn jedním koridorem a nasměrován na pás
se stelivem a trusem. Stelivo se odstraňuje na konci chovného cyklu.
Systém lze používat ve spojení se samostatnou počáteční fází, kdy
se líhnou kuřata brojlerů a rostou zde po omezenou dobu na pásech
s trusem a stelivem v systému o více patrech.
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Technika Popis

Vyhřívané a chlazené stelivo
na podlaze (v případě systémů
Combideck).

Viz kapitola 5.4.2.

5.4.13.3 Techniky pro omezování emisí amoniaku z hal pro kachny

Technika Popis

Časté přidávání steliva (v pří-
padě plné podlahy s hlubokou
podestýlkou nebo hluboké pode-
stýlky ve spojení s roštovou pod-
lahou).

Stelivo zůstává suché díky častému přidávání (např. denně) čerstvého
materiálu podle potřeby. Tuhý hnůj se odstraňuje na konci chovného
cyklu.
Systém chovu může být vybaven přirozenou nebo nucenou ventilací
a kombinován se systémem volného výběhu.
V případě hluboké podestýlky s roštovou podlahou je podlaha vyba-
vena rošty v oblasti napáječek (asi 25 % celkové podlahové plochy).

Časté odstraňování trusu (v pří-
padě plně roštové podlahy).

Rošty zakrývají kanál, kde se skladuje trus, ten se pak odvádí do ven-
kovního úložiště. Časté odstraňování trusu do venkovního úložiště
je možné:

1. nepřetržitým gravitačním odtékáním;

2. shrnováním s proměnlivou frekvencí.

Systém chovu může být vybaven přirozenou nebo nucenou ventilací
a kombinován se systémem volného výběhu.

5.4.13.4 Techniky pro omezování emisí amoniaku z hal pro krůty

Technika Popis

Přirozená nebo nucená ventilace
s neprosakujícím systémem na-
pájení (v případě plné podlahy
s hlubokou podestýlkou).

Plná podlaha je celá zakrytá stelivem, které lze podle potřeby dále
přidávat. Izolace podlahy (např. beton, jíl) brání kondenzaci vody
ve stelivu. Tuhý hnůj se odstraňuje na konci chovného cyklu. Kon-
strukce a funkce systému pitné vody brání průsakům a rozlévání vody
na stelivo. Přirozená ventilace může být spojena se systémem volného
výběhu.
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Nově vznikající techniky

6.1 Chov drůbeže

6.1.1 Podlahové systémy s nízkou podestýlkou pro brojlery

Popis Brojleři jsou chováni s výrazně sníženou podestýlkou (např. až na 2,5 cm dřevěných
hoblin/pilinové podestýlky, aby se předešlo lézi běháků) na přetlakem provětráváné podlaze, která
snižuje tvorbu amoniaku.

Systém se skládá ze dvou vrstev polymerní podlahy se vzduchovým provětráváním mezi nimi.
Horní vrstva je perforována a podepřena speciálně navrženými kuželovitými strukturami připo-
jenými ke spodní vrstvě, aby bylo možné odvádět vlhkost z trusu drůbeže směrem dolů, což má
za následek sušší hnůj. Stelivo lze vyjmout v souladu s obvyklými postupy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Systém má znatelně snížit emise amoniaku rychlým
sušením hnoje v kombinaci se systémem nucené ventilace. Zrychlené sušení v kombinaci s inert-
ním polymerem umožňuje hnoji udržovat kyselé pH, což vede k velké redukci (kvazi-eliminaci)
amoniaku a populaci potemníka (hlavní chorobný faktor).

Mezisložkové efekty Podlahový systém s nízkou podestýlkou se nemusí u spotřebitelů vyskytovat.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Na univerzitě v Marylandu (USA) bylo
provedeno několik experimentů po dobu pěti let. Výsledky naznačily, že se zlepšením techniky
a rozložení byly získány lepší výsledky pro účinnost krmiva a rychlost růstu. Ačkoli to nebylo
měřeno, hladiny prachu byly významně sníženy.

Motivace pro implementaci V důsledku zlepšeného vnitřního prostředí mohou mít zvířata lepší
užitkovost.

Použitelnost – ekonomie – příklady provozů Nebyly hlášeny žádné informace o nákladech nebo
dostupnosti. Tato technika nemusí být použitelná v EU-28, protože ve Směrnici Rady 2007/43/ES,
která ukládá minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných pro produkci masa, je v odstavci 3,
přílohy I uvedeno, že všechna kuřata musí mít trvalý přístup k podestýlce, která je suchá a drobivá
na povrchu.

Referenční literatura [369]
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6.1.2 Sekvenční krmení drůbeže

Popis Sekvenční krmení je program cyklického krmení dvěma krmivy, jednoho s vysokým obsa-
hem proteinu s nízkou energetickou hodnotou a jednoho s vysokou energetickou hodnotou s nízkým
obsahem proteinu, během jednoho nebo několika dnů. Nutriční rovnováha, která je poskytována
během růstového cyklu, se neliší od standardního krmení, takže sekvenční krmení umožňuje pou-
žití širokého spektra krmných surovin, včetně těch, které je obtížné začlenit do tradičních krmných
receptur [281].

Dosažené přínosy pro životní prostředí Sekvenční krmení umožňuje oddělení dodávky vápníku
od dodávky fosforu, proto by mělo být možné snížit příjem fosforu a jeho uvolňování. Kromě toho
může být také snížen dopad použitých surovin.

Mezisložkové efekty Nebyly poskytnuty žádné informace.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve Francii byl proveden experiment
za účelem zkoumání účinků obsahu energie (2 800 kcal/kg a 3 200 kcal/kg) a bílkovin (230 g/kg
a 150 g/kg) na denní příjem krmiva po dobu 48 hodin cyklu sekvenčního krmení, ve srovnání
se standardní stravou. Příjem krmiva byl podobný jak při sekvenčním krmení, tak u standardní
stravy, ale během první hodiny distribuce bylo krmivo s vysokou energetickou hodnotou nadměrně
konzumováno, ale toto bylo kompenzováno po zbytek dne. Přírůstek nebyl změněn.

Bylo také zjištěno, že mezi složením krmiva a jeho charakteristikami (barva a energetický
obsah) existuje silná vazba a ptáci se mohou naučit rozeznávat druhy krmiva, a proto si sami vybrat
přednostní požití.

Použitelnost Tato technika vyžaduje více výzkumu komerčních aplikací a potenciálních dopadů.

Ekonomika Nebyly poskytnuty žádné informace.

Motivace pro implementaci Tato technika umožňuje velkou flexibilitu ve složení stravy, aby
se snížily náklady na krmivo. Tato technika umožňuje snížit výskyt poruch pohybového ústrojí
zvýšením aktivity zvířat. Zvířata tráví více času klováním méně atraktivního krmiva.

Příklad provozů Nebyly poskytnuty žádné informace.

Referenční literatura [281, 446]
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6.2 Chov prasat

6.2.1 Čištění odpadního vzduchu proudícího pod plně roštovými podlahami

Popis Kromě výstupu pro odvod vzduchu je kotec vybavený odtahem z podroštového prostoru
nad hladinou kejdy. Pouze odpadní vzduch extrahovaný z podlahové jímky je zpracován systémem
čištění vzduchu (např. mokrá pračka vzduchu). Hmotnostní tok vypouštěného vzduchu procháze-
jícího systémem úpravy vzduchu je tedy jen malou částí celkové rychlosti obnovy vzduchu, která
je určena požadavky na čerstvý vzduch u zvířat. Naproti tomu částečný tok směřující do jednotky
úpravy vzduchu obsahuje velkou část látek znečišťujících ovzduší (amoniak a zápach). Odpadní
vzduch procházející nadzemním ventilačním systémem je méně znečištěný a je uvolňován bez jeho
čištění. Plocha otvorů roštů v plně roštové podlaze je snížena o 40 %, aby se zlepšila účinnost
extrakce podlah. Přesto vzhledem k šířce roštové podlahy a rozložení tlaku není možné zcela za-
bránit průchodu vzduchu z podlahového prostoru do nadzemního prostoru. Rozložení systému je
znázorněno na obrázku 6.1 [489].

Obrázek 6.1: Uspořádání ventilačního systému (vlevo) a provedení podlahy (vpravo) se sníženými otvory
roštů

V jiné konfiguraci této techniky je odsávaný vzduch nasáván lineárními výstupními průduchy
umístěnými pod stropem a odsáváním vzduchu pod povrchem kejdy s následným čištěním vzduchu
[620, 671].

Dosažitelné přínosy pro životní prostředí Systém snižuje emise znečišťujících látek v ovzduší.

Mezisložkové efekty Nebyly poskytnuty žádné informace.
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Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Experimentální studie v Dánsku srov-
návající tuto techniku s konvenčním systémem se samotným odtahem ze sekce ukázala, že míra
ventilace jímky pouze 10m3/h/ks podstatně zlepšuje vnitřní prostředí a snižuje emise z výdechů
z místnosti. Zejména se očekává, že se ve srovnání se systémem s pouhou extrakcí ze sekce zabrání
nejméně 70 % emisí amoniaku, 50 % emisí zápachu a 90 % emisí sirovodíku. Naměřené koncent-
race a emise zápachu, sirovodíku a amoniaku jsou uvedeny v tabulce 6.1 pro různé míry ventilace
jímky a umístění sacích bodů ve srovnání s kontrolní sekcí, která má pouze konvenční odsávání.

Tabulka 6.1: Koncentrace a emise zápachu, sirovodíku a amoniaku

Měření Kontrolní
sekce

Experiment 1 Experiment 2
Jímka Sekce Jímka Sekce

Míra ventilace (m3/h/ks) 53 20 43 19 39
Koncentrace zápachu (ouE/m3) 360 820 140 910 170
Emise zápachu (ouE/s na 1 000 kg) 80 64 22 71 27
Koncentrace H2S (ppb) 197 505 70 475 30
Emise H2S (mg H2S/h/ks) 4,3 3,8 1,1 4,0 0,4

Měření Kontrolní
sekce

Experiment 1 Experiment 2
Jímka Sekce Jímka Sekce

Míra ventilace (m3/h/ks) 50 22 33 18 31
Koncentrace NH3(ppm) 7,4 14 1,5 18 1,1
Emise NH3(g NH3-N/h/ks) 7,3 5,2 1,0 6,4 1,1

Měření Kontrolní
sekce

Experiment 1 Experiment 2
Jímka Sekce Jímka Sekce

Míra ventilace (m3/h/ks) 52 10 49 10 48
Koncentrace zápachu (ouE/m3) 480 890 170 1 230 200
Emise zápachu (ouE/s na 1 000 kg) 99 31 33 47 38
Koncentrace H2S (ppb) 246 485 87 777 22
Emise H2S (mg H2S/h/ks) 4,8 2,0 1,4 3,0 0,3

Měření Kontrolní
sekce

Experiment 1 Experiment 2
Jímka Sekce Jímka Sekce

Míra ventilace, m3/h/ks 50 10 43 11 39
Koncentrace NH3, ppm 9,3 20 2,6 27 2,2
Emise NH3, g NH3-N/h/ks 8,2 3,6 2,0 4,7 1,5
Poznámka: Dataměřená při rychlosti odpadní vzdušiny v odtahové rouře ventilace 10m3/h a 20m3/h/ks
(32 prasat v kotci).
Experiment 1: Sací bod pod oblastí kaliště, rychlost odsávání odpadní vzdušiny z jímky 20 m3/h/ks.
Experiment 2: Sací bod pod klidovou oblastí, rychlost odsávání odpadní vzdušiny z jímky 20 m3/h/ks.
Experiment 1: Sací bod pod oblastí kaliště, rychlost odsávání odpadní vzdušiny z jímky 10 m3/h/ks.
Experiment 2: Sací bod pod klidovou oblastí, rychlost odsávání odpadní vzdušiny z jímky 10 m3/h/ks.
Zdroj: [489]

738 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Nově vznikající techniky

Očekává se, že při čištění kolem 20 %maximální ventilační kapacity chovné haly pračkou vzduchu
s 95% účinností redukce amoniaku může být systémem úpravy vzduchu sníženo více než 65 %
celkového emitovaného amoniaku.

V Německu bylo prokázáno, že koncentrace amoniaku ve vzduchu nad roštovou podlahou
dosahují maximálních hodnot asi 4 ppm, když jsou spuštěny jak podlahové, tak nadzemní ventilační
systémy, a asi 2 ppm v zimním období, kdy je používán pouze systém podlahové ventilace. Očekává
se, že emise amoniaku se sníží celkem asi o 70%. Kromě toho jsou sníženy emise prachu a zápachu.
Homogenní pole toku se střední rychlostí proudění vzduchu v celém chovu zvířat lze dosáhnout
optimalizací umístění a rozměrů přívodních a odtahových otvorů. Tím je minimalizován přenos
amoniaku z povrchu kejdy do vzdušiny v chovu zvířat.

Použitelnost Tato technika je použitelná pro systémy ustájení prasat s roštovou podlahou.

Ekonomika Protože musí být vyčištěna pouze část odváděného vzduchu, zmenšuje se rozměr
jednotky úpravy vzduchu a provozní náklady na energii a vodu. Očekává se, že úspora nákladů
bude asi 50 % ve srovnání se standardními systémy úpravy vzduchu.

Motivace pro implementaci Optimalizovaný proud vzduchu snižuje koncentraci amoniaku a dal-
ších znečišťujících látek ve vnitřním vzduchu, což zlepšuje welfare zvířat a bezpečnost při práci.

Příklad provozů Tato technika se vyvíjí pro plnou implementaci. Pozornost je zaměřena na návrh
centrálního systému ventilace jímky pro zajištění rovnoměrné ventilace jímky a dimenzování
částečné ventilace jímky s účinným systémem čištění vzduchu pro vytvoření nákladově efektivního
řešení.

Referenční literatura [489, 620, 671]

6.2.2 Čištění odpadního vzduchu proudícího pod částečně roštovými podlahami se
shrnováním a separací moče

Popis V tomto systému ustájení prasat („systém Perstrup“) je částečný odvod vzduchu pod
podlahou kombinován s interní separací výkalů a moči. Zejména tato technika zahrnuje kotce
s částečně roštovou podlahou a zkosený hnojný kanál se žlábkem pro odvod moči, ze kterého
je hnůj často odstraňován shrnovačem. Částečné odsávání vzduchu z hnojného kanálu se provádí
přímo ventilačním kanálem pod plnou částí kotcové podlahy (viz obrázek 6.2 [490]), zatímco
zbývající odpadní vzduch je odváděn samostatným výstupem v místnosti.

Obrázek 6.2: Výkres částečně roštových podlahových kotců Perstrup
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Odvádění vzduchu pod podlahou je velmi účinné při
snižování koncentrace amoniaku v místnosti.

Mezisložkové efekty Po instalaci interního systému odlučování moči je hlášeno zvýšení emisí
zápachu odpadního vzduchu z podlah.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Ve studii provedené v Dánsku byl systém
v chovu prasat na výkrm vyhodnocen proti systému se samotným kejdovým kanálem (bez separace)
a částečným odsátím pod podlahou, s ohledem na koncentrace amoniaku a zápachu, emise z hnoje
a účinnost separace. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.2.

Tabulka 6.2: Průměrné koncentrace a emise amoniaku a zápachu měřené při pokusech s podlahovou
ventilací

Parametr Jednotky Systém ustájení
Kejdový kanál
bez separace

Kejdový kanál se
separací

Koncentrace amoniaku v místnosti (ppm) 0,3 0,3
Koncentrace amoniaku pod podlahou (ppm) 5,6 5,5
Emise amoniaku na sekci (g NH3-N/h) 59 60
Koncentrace zápachu v místnosti (ouE/m3) 483 (388–601) 474 (381–589)
Koncentrace zápachu pod podlahou (ouE/m3) 737 (609–890) 913 (757–1 102)
Emise zápachu (ouE/s na 1 000 kg) 313 (266–368) 363 (309–426)
Poznámka: 95% interval spolehlivosti uveden v závorkách.
Zdroj: [490]

Statistická analýza neprokázala žádné rozdíly v emisích amoniaku mezi kontrolní místností a míst-
ností vybavenou interní separací. Koncentrace amoniaku v místnosti však byly velmi nízké ve srov-
nání s odpadním vzduchem pod rošty kvůli velmi efektivnímu odsávání pod podlahou. V průměru
byla koncentrace NH3 v místnosti pod 0,5 ppm a asi 10 krát nižší než ve vývodech pod podlahou.
Závěrem lze říci, že povrch kejdy pod rošty byl hlavním zdrojem emisí amoniaku.

Ukázalo se také, že i při rychlosti ventilace pod 20 % maximální kapacity, tj. 20m3/h/ap, bylo
odsávání podlahového vzduchu velmi účinné. Bývalé dánské studie ukázaly, že průměrná rychlost
vzduchu 0,1–0,2 m/s skrz rošty je zásadní pro dosažení účinného odsávání z podlahy. Při rychlosti
ventilace 20m3/h/ap lze v chovu prasat Perstrup vypočítat rychlost vzduchu 0,14m/s.

S účinným odsáváním pod podlahou může být více než 90 % emisí amoniaku shromážděno
pouze v 20 % maximální ventilační kapacity.

Na druhé straně byly emise zápachu v místnosti s interní separací o 16 % vyšší kvůli vyšším
koncentracím zápachu ve výstupech z odsávání podroštového vzduchu.

Interní separace moči vykazovala vysokou účinnost separace; zejména shromážděný tuhý
hnůj obsahoval v průměru 22 % sušiny nebo 93 % z celkového množství sušiny. Obsah sušiny
v pevné frakci byl však příliš nízký a množství tuhého hnoje bylo příliš velké (53 % z celkového
množství), aby byl systém ekonomicky životaschopný. Je nutné další zlepšení, aby se zvýšil obsah
sušiny a snížilo se množství hnoje shromážděného v pevné frakci na méně než 25 % z celkového
množství.
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Motivace pro implementaci V oblastech, kde jsou zemědělci povinni přepravovat kejdu na velké
vzdálenosti, existujemotivace ke snížení objemů kejdy. Přirozené oddělení kejdy uvnitř chovu zvířat
sníží přepravovaný objem. Pokud je pro snížení amoniaku nainstalována pračka vzduchu, budou
náklady podstatně nižší.

Referenční literatura [490]

6.2.3 Systém ustájení s téměř nulovými emisemi

Popis Systém ustájení prasat s téměř nulovými emisemi (NZES), jehož prostřednictvím lze tvorbu
a uvolňování znečišťujících látek v ovzduší snížit na nulu. Toho je dosaženo kombinací různých
opatření týkajících se zpracování kejdy (chlazení kejdy s periodickým odstraňováním shrnováním),
konstrukce budovy (jedna hala ve velkokapacitním chovu s velkým objemem vzduchu) a ventilace
(vysoce účinná ventilace). Systém čištění odpadního vzduchu je také nainstalován. Systém také
kombinuje konstrukční prvky, které nabízejí výhody týkající se dobrých životních podmínek zvířat
(např. plně automatické dávkování kukuřičné siláže, která se má použít jako pracovní materiál
a nabízí více prostoru pro prasnici). K dispozici jsou také krmné kotce pro březí prasnice, aby se
minimalizovalo napětí a agresivita ve skupinovém ustájení.

Několik stávajících opatření, která jsou nyní kombinována, jsou následující:

• Kejda pod roštovou podlahou je chlazena vodovodními trubkami, které jsou uzavřeny v be-
tonu s kanály (viz obrázek 6.3 [623]). Zchlazení kejdy na přibližně 15 °C velmi účinně
snižuje tvorbu látek znečišťujících ovzduší, zejména amoniaku. Tepelná čerpadla umožňují
regeneraci odebraného tepla, např. pro hnízdo selat. To způsobuje významnou úsporu energie.

Obrázek 6.3: Schéma chlazení kejdy v mělkých kanálech a vyhřívané oblasti selat

• Kejdové kanály jsou mělké. Přibližně třikrát týdně se kejda odstraní systémem shrnování.
Tímto způsobem se snížímnožství kejdy uvnitř stájového prostoru a tím i emise znečišťujících
látek do ovzduší na minimum.

• Stavba stájového objektu (budova je tvarována tak, že střecha také tvoří strop a různé pro-
dukční oblasti jsou umístěny pouze v jednom prostoru) nabízí třikrát větší objem vzduchu
na zvíře než konvenční systémy ustájení prasat (viz obrázek 6.4 [623]). To vede k výrazně
nižší míry ventilace, a tím umožňuje úsporu energie. Kromě toho, jak teplo stoupá, tento
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systém ustájení umožňuje nepřetržité odvádění tepla z oblasti zvířat, což má za následek
nižší teploty v oblasti kejdy.

Obrázek 6.4: Chovná hala pro březí prasnice se systémem ustájení prasat s téměř nulovými emisemi
s konstrukčním principem „střecha-strop“

• Certifikovaný systém čištění vzduchu odstraňuje nejméně 70 % amoniaku, zápachu a prachu
z odpadního vzduchu. V důsledku nižších mír ventilace a koncentrace škodlivých plynů
je možné zmenšit velikost jednotky pro úpravu odpadních plynů. To snižuje využití zdrojů
(energie, voda a pomocný materiál) a snižuje investiční a provozní náklady

Dosažené přínosy pro životní prostředí Emise amoniaku, zápachu a prachu jsou sníženy
na velmi nízkou úroveň.

Integrovaná koncepce ventilace a výměny tepla umožňuje významné úspory energie. Využití
zdrojů pro provoz čištění odpadního vzduchu (energie, voda a pomocné materiály) je sníženo.

Nižší vnitřní teplota vede k lepší kvalitě vnitřního vzduchu díky nižší koncentraci škodlivých
plynů.

Ekonomika Ve srovnání se standardními systémy se očekávají nižší náklady na výstavbu budov
pro selata na základě sofistikované konstrukce střechy, návrhu jedné místnosti a mělkých kanálů
hnoje.

Nižší úrovně znečišťujících látek v ovzduší a nižší míra ventilace povede ve srovnání s běžnými
systémy k nižším investicím a nižším provozním nákladům na úpravu odpadního vzduchu.

Celý systém je navržen tak, aby minimalizoval mzdové náklady.

Motivace pro implementaci Systém nabízí výhody v oblasti dobrých životních podmínek zvířat
a pracovních podmínek díky zlepšené kvalitě vnitřního ovzduší a klimatu ustájení. Zvířatům je
poskytováno mnohem více prostoru, než je zákonem vyžadováno. Očekává se, že zlepšení dobrých
životních podmínek zvířat v kombinaci s lepším klimatem ustájení povede ke zlepšení užitkovosti.
Zaměstnanci by navíc měli trpět méně infekcemi dýchacích cest, např. způsobené amoniakem.

Snížení celkových emisí na nulu poskytuje možnost umístit větší jednotky pro ustájení zvířat
v blízkosti obytných oblastí a přírodních rezervací.

Očekává se, že se úmrtnost selat sníží, zejména u prostorného kotce, protože chlazené okolí
prasnice přinutí selata rychle se pohybovat zpět do svého hnízda.
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Očekává se, že poskytnutím „ochranných krmných boxů“ se sníží stres a agrese u březích
prasnic. Kromě toho bude v porodním oddělení značně zlepšeno řízení tím, že budou všechny
porodní kotce v jedné místnosti.

Příklad provozů První projekt ustájení byl zahájen a je ve výstavbě (2013).

Referenční literatura [623]

6.2.4 Fotokatalytické nátěrové barvy na bázi oxidu titaničitého

Popis Katalytický nátěr na bázi oxidu titaničitého (TiO2) lze použít k povlakování stěn ustájení
prasat za účelem snížení vnitřní koncentrace amoniaku a jeho uvolnění do venkovního prostředí.

Prostřednictvím fotokatalytické oxidace může TiO2 degradovat amoniak ve vodných roztocích
a ve vzduchu, což vede k produkci N2, N2O nebo NO a vody pomocí jedné ze tří následujících
hlavních reakcí:

2NH3 + 1, 5O2 = N2 + 3H2O

2NH3 + 2O2 = N2O + 3H2O

2NH3 + 2, 5O2 = 2NO + 3H2O

Fotokatalýza je zrychlená fotoreakce v přítomnosti katalyzátoru sestávajícího z chemické transfor-
mace substrátu, aniž by došlo k samotné transformaci.

Mezisložkové efekty V bezpečnostním listu dostupném od výrobců se uvádí, že barvy nemají
negativní vliv na zdraví zvířat a obsluhy.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Provozní experimenty testovaly rozdíl v koncentraci
amoniaku mezi stájemi natřenými konvenční barvou a ostatními natřenými barvou z TiO2. Prů-
měrná denní koncentrace amoniaku byla nižší při úpravě barvou z TiO2 o 1,65 mg/m3. Účinnost
redukce amoniaku ošetřením barvou byla 30,5 %. Měření skleníkových plynů byla také nižší
v chovech potažených barvami TiO2.

Ekonomika Náklady na ošetření povrchu 150m2 nátěrem TiO2 při 70 g/m2 jsou 126 EUR.
Odhaduje se tedy, že náklady na snížení 1 kg amoniaku budou 3,1 EUR.

Referenční literatura [286]
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6.2.5 Alternativní porodní kotce

Popis VeVelké Británii byl v rámci projektu PigSAFE (Piglet and SowAlternative Farrowing En-
vironment) vyvinut alternativní porodní kotec pro vnitřní ustájení. V tomto systému nejsou prasnice
omezeny ve svém pohybu a jsou zde zabudované konstrukční prvky, které poskytují dostatečnou
ochranu selat. Kromě toho neexistují žádná praktická omezení týkající se typů obohacování, které
lze komerčně použít k umožnění chování při vytvoření hnízda. Porodní systém zahrnuje plochu
na hnízdo se slámou a ochrannými prvky selat, vyhřívané podložky, roštovou plochu pro kálení
a dávkovací krmítko pro prasnici (viz obrázek 6.5 [449]).

Obrázek 6.5: Ilustrace rozvržení alternativního porodního kotce pro prasnice

Dosažené přínosy pro životní prostředí Nebyly poskytnuty žádné informace.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Tento systémbyl původně hodnocen ve dvou
hospodářstvích proti konvenčním porodním kotcům pod stejným obchodním řízením. U prvního
hospodářství byl systém implementován na částečně roštové podlaze s minimálním přidáním slámy
a v druhém na slaměné podlaze s roštovým hnojným kanálem. V obou lokalitách byly výsledky
slibné s žádnými významnými rozdíly v užitkovosti mezi alternativními kotci a konvenčními kotci
pro porod (např. pokud jde o úmrtnost živě narozených selat do odstavu a užitkovost prasnic
a selat), nebo ještě lepší výsledky byly dosaženy s designem PigSAFE, například týkající se práce
při provádění každodenních postupů chovu.
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Ekonomika Modelování výrobních nákladů různých systémů ustájení prasnic pro kojící prasnice
naznačovalo, že náklady na produkci prasat používajících systém PigSAFE by byly přibližně o
3,5 % vyšší než při použití standardních porodních kotců, přičemž by se předpokládala rovnocenná
užitkovost prasat a zohledňovaly by se kapitálové i provozní náklady (krmiva, práce, stelivo atd.). To
je způsobeno vyššími investičními náklady spojenými s vyššími nároky na prostor (téměř dvojná-
sobek) a složitější konstrukcí kotce v designu PigSAFE. Jakékoli zlepšení užitkovosti prasat (např.
sníženou úmrtností selat, zvýšenou hmotností odstavu nebo opětnýmmnožením prasnic) by snížilo
rozdíl v nákladech. Orientační kapitálové náklady se údajně pohybují kolem 5 000 EUR/ap a cel-
kové roční náklady na systém kolem 580 EUR/ap/rok ve srovnání s 3 600 EUR/ap a 420 EUR/ap/rok
pro konvenční systém kotců na porod (hodnoty v EUR podle směny 1 EUR = 0,88 GBP).

Motivace pro implementaci Systémmůže nabídnout lepší alternativu dobrých životních podmí-
nek pro ustájení během porodu a kojení a zahrnuje funkce, které sladí behaviorální potřeby zvířat
s dobrou mírou přežití selat a praktičností hospodářství.

Příklad provozů Alternativní kotce jsou instalovány ve dvou komerčních zemědělských pro-
dukčních systémech za účelem jejich vyhodnocení.

Referenční literatura [448]
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6.3 Zpracování hnoje

6.3.1 Kombinace biologického zpracování hnoje a stripování amoniaku

Popis Systém zpracování hnoje je založen na kombinaci mechanické separace a biologické úpravy
s následnou separací dusíku stripováním amoniaku (viz obrázek 6.6 [224]).

V prvním stupni zpracování se kejda rozdělí na pevné a kapalné frakce pomocí řady mecha-
nických a flokulačních procesů. Surová kejda se čerpá z dočasné skladovací nádrže na filtrační
pásový lis, který odstraňuje 1–2 % obsahu sušiny. Kapalná frakce se pak zpracuje s polymery, aby
se zvýšila flokulace a sedimentace zbývající sušiny. Sediment z flokulace a pevné látky z pásového
lisu se pak dále dělí pomocí šroubového lisu na frakci pevných vláken, která obsahuje většinu
fosforu ze surové kejdy (> 90 %). Kapalná frakce opouštějící tento stupeň zpracování má obsah
sušiny asi 1 %.

Dalším stupněm je aerobní biologické zpracování prováděné v čisticích nádržích zapojených
do série za účelem oddělení dusíku od kapalné frakce (viz kapitola 4.12.3.1.1). Plyny uvolňované
během aerobní biologické aktivity se shromažďují a vedou ke kyselinové pračce vzduchu s kyselinou
sírovou. Teplo produkované během biologického ošetření může být zachováno.

Po biologickém zpracování se provádí stripování NH3 provedením řady opakovaných cyklů
stripování. Nejprve je biologicky zpracovaná kapalná frakce stripována vzduchem bez chemického
použití, aby se využilo zvýšení pH dosaženého biologickým zpracováním. První stripování snižuje
pufrovací kapacitu kejdy v důsledku odstraňování amoniaku a uhličitanu, a tím snižuje potřebné
chemické přísady.

Před druhým stripováním se pH stripovaného odtoku zvýší přidáním chemikálií, jako je MgO,
Ca(OH)2 nebo NaOH. Mohou být provedeny další stripovací cykly, zvyšující se o přírůstky pH,
dokud není dosaženo požadované úrovně amoniaku v kapalné frakci. Vzduch ze stripovací věže
je veden do kyselinové pračky, které je nezávislá na pračce použité pro výše popsané biologické
zpracování.

Po stripování je zpracovaný odpad zbaven dusíku a fosforu a může být přímo aplikován na
půdu nebo dále frakcionován, pokud se organická hmota vysráží přidáním malého množství sí-
ranu železitého. Konečnými produkty celého procesu (včetně frakcionace) jsou fosforová hnojiva,
koncentrát NH4SO4 jako kapalné hnojivo a zavlažovací voda.

Obrázek 6.6: Schematické znázornění kombinovaného systému úpravy včetně kroku separace pevné látky,
postupu biologického zpracování a fází stripování amoniaku
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Dosažené přínosy pro životní prostředí Pevná frakce ze separačního procesu obsahuje vysoké
hladiny fosforu (> 90 %) a je snadno transportovatelná na delší vzdálenosti. Finální odpadní voda
po aeraci a stripování amoniaku je zcela bez zápachu a bez patogenních organismů.

Kombinace různých procesů v sekvenci (aerobní biologické zpracování, stripování vzduchu
a chemické čištění) umožňuje účinné odstraňování amoniaku s minimálním chemickým použitím.

Mezisložkové efekty K provozu systému je nutná elektrická energie.

Environmentální výsledky a provozní údaje Hlášené údaje o redukci dusíku pomocí stripovací
sekvence jsou shrnuty v tabulce 6.3.

Tabulka 6.3: Obsah živin ve výsledných frakcích po vícestupňovém biologickém a chemickém zpracování
hnoje

Nezpracovaná kejda (1)
Celkový P Rozpustný P Celkový N NH4-N NO3-N
(kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3)
0,72 0,26 2,40 1,90 0,00

Separovaná frakce P
(%) (%) (%) (%) (%)
2,00 0,51 0,64 0,09 0,01

Roztok NH4SO4 NA
(%)

NA
14,00

Oddělená voda
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (%)
0–1 0 0–50 0–30 0

(1) Sušina 3,14 %.
Poznámka: NA = nelze použít.
Zdroj: [500]

Použitelnost Pro použití ve stávajících nebo nových hospodářstvích není hlášeno žádné omezení.

Ekonomika V závislosti na velikosti a systému se mohou náklady na instalaci lišit
od 150 000 EUR do 200 000 EUR. S očekávanou životností 15 let a amortizací 5 % by se
roční investiční náklady pohybovaly kolem 18 330 EUR.

Motivace pro implementaci Separace snižuje náklady na skladování, přepravu a aplikaci hnoje,
které jsou klíčovými faktory v intenzivních chovných oblastech.

Referenční literatura [224, 401, 500, 622]
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6.3.2 Separace fosforu srážedlem na bázi sádry

Popis Sraženina na bázi sádry a oxidu hořečnatého se smíchá s kejdou (2–6 kg na tunu kejdy
v závislosti na obsahu sušiny v kejdě) nebo tuhým hnojem. Po reakci se rozpuštěný fosfor v kejdě
vysráží jako sůl kadmia a hořčíku a usadí se s vláknitým fosforem na dně úložiště kejdy. Obě
frakce mohou být čerpány z nádrže odděleně: kapalná frakce (bohatá na dusík a draslík) může být
aplikována tam, kde není zapotřebí hnojení fosforem a sedimentová frakce (bohatá na fosfor) může
být transportována na pole, kde je požadován fosfor.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Je dosaženo cílenější rovnováhy hnojení fosforem.
Účinnější využití fosforu v zemědělství povede ke snížení ztrát fosforu ve vodě. Podle předběžných
výsledků srážení také snižuje vyprchání amoniaku.

Mezisložkové efekty Přídavek sádry do kejdy nebo hnoje může zvýšit potenciál generování
H2S [624].

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje V závislosti na teplotě kejdy bude frakci-
onace a sedimentace fosforu trvat mezi 3 dny až 3 týdny.

Pouze konvenční zemědělské stroje jsou nutné. Sraženina se zpracovává v pytlích o hmotnosti
600–700 kg a může být aplikována vysokozdvižným vozíkem a míchána míchací vrtulí (1 až
10 hodin v závislosti na objemu kejdy). Sádra a MgO lze přidat ze samostatných sáčků. Obě frakce
jsou čerpány z nádrže transportním čerpadlem, přepravovány a aplikovány konvenčním rozmetacím
zařízením.

Použitelnost Použitelnost může být omezena z důvodu možnosti škodlivých emisí H2S; je ne-
zbytné posouzení rizik.

Ekonomika Nejsou zapotřebí žádné zvláštní investice. Ve srovnání s konvenčním zpracováním
kejdy zahrnují dodatečné náklady suroviny a práci navíc díky aplikaci srážedla. Ziskovost procesu
závisí na ceně potřebných chemikálií a přepravní vzdálenosti fosforového depozitu.

Motivace pro implementaci Fosfor z hnoje lze aplikovat do těch polí, v nichž by plodiny měly
prospěch z hnojení fosforem. Kapalná frakce s nízkým obsahem fosforu se aplikuje na pole bohatá
na fosfor, která se obvykle nacházejí v blízkosti chovů, zatímco vláknitá frakce by se mohla
přepravovat za rozumnou cenu a aplikovat na vzdálenější pole s nižším obsahem fosforu v půdě.
Při aplikaci na poli působí sádra a MgO pro rostliny jako zdroje kadmia, hořčíku a sodíku.

Referenční literatura [225]
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6.3.3 Elektrooxidace/Elektrokoagulace

Popis Účelem elektrooxidační techniky je oxidovat složky jako je organická hmota v anodě
elektrochemického reaktoru pomocí vnějšího elektrického proudu. Elektrokoagulační technika
spočívá v destabilizaci suspendovaných, emulgovaných nebo rozpuštěných částic ve vodním médiu
pomocí elektrického proudu. Elektřina podporuje agregaci koloidních částic stejným způsobem
jako chemická činidla v konvenčním procesu koagulace-flokulace.

Techniky se používají samostatně nebo kombinují následujícím způsobem:

• Oxidace: Jako elektrody se používají hliník a železo. Elektrolýzou vody vzniká „rodící se“
aktivní kyslík na anodách, které oxidují materiál v suspenzi, což vede k degradaci různých
organických komplexů. Tímto způsobem není třeba přidávat do kapaliny velké množství
chemikálií nebo přivádět O2 ke katodám. K udržení účinnosti oxidace je nutná předchozí
mechanická filtrace kejdy.

• Flotace: Elektrolýza vody také generuje vodík na katodě, která vytváří malé bubliny stou-
pající na povrch a nesoucí dříve suspendované spojené částice.

• Koagulace: Hliníkové a železné elektrody, které lze použít v anodě, se rozpustí jako
„obětované elektrody“. Fe+2 je například rozpuštěn v kejdě a působí jako koagulační či-
nidlo, což vede k oddělení organické hmoty od vody a tvorbě malých vloček. Vstřikování
flokulantu do výstupního potrubí reaktoru způsobí zvýšení velikosti vloček. Následně mo-
hou být tyto vločky odebrány z kapalné fáze pomocí nějakého separačního zařízení, jako je
pásový filtr. Výstupem elektrokoagulace může být také vstup do elektrooxidace.

Přítomnost koloidních organických látek může narušit účinnost oxidace.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Pro elektrooxidaci je uvedeno vysoké odstranění COD
a konverze organického dusíku na N-NH4. Tato technika také nabízí možnost degradace znecitli-
vující látky, jako jsou fenoly, bez přidání činidla nebo obětování elektrody.

Když se na separovanou kejdu (1,1–1,3 % celkových pevných látek) působí elektro-koagulační
technikou v kombinaci s pásovýmfiltrem (např. filtrační lis), udává se poměr koncentrovaný v pevné
frakci pro TSS a celkový P > 99%, pro celkový N > 60% a pro COD > 90%. Jak je běžné u technik
separace pevná látka-kapalina, živiny (dusík, fosfor a draslík) jsou koncentrovány v pevné frakci,
což zvyšuje schopnost správy hnoje.

Při kombinovaném použití technik jsou organické látky a sloučeniny dusíku odstraněny z pro-
dukovaného odpadu.

Mezisložkové efekty Při elektrochemickém zpracování kejdy existuje potenciální riziko emisí
NH3 a zápachu. Obětované elektrody při koagulaci by měly být pravidelně vyměňovány.

Údaje o vlivuna životní prostředí a provozní údaje Tabulka 6.4 poskytuje přehled charakteristik
látky pocházející z kejdy prasat před a po ošetření.
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Tabulka 6.4: Příklad úrovní koncentrace získaných před a po ošetření prasečí kejdy elektro-koagulací

Parametr Koncentrace
v prasečí kejdě

Koncentrace
v pevné frakci

Koncentrace
v odpadu

(mg/l) (mg/kg) (mg/l)

COD 68 700 84 200 1 053
BOD 8 120 10 400 449
Celkový N 4 650 1 258 478
NH4-N 3 630 981 538
Celkový P 4 970 2,52 0,85
Ca NI NI 16
Mg NI NI 43
K NI NI 734
Pb 0,41 5,6 < 0,02
Cd 0,17 6,5 < 0,01
Cr 0,09 12 < 0,05
Cu 48 98 < 0,02
Ni 0,49 < 2 0,10
Hg < 0,001 < 0,1 < 0,001
Zn 67 154 < 0,02
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [256]

Další výsledky experimentů z laboratorních pokusů s kejdou jsou uvedeny níže.

Tabulka 6.5: Účinnost kombinace elektro-koagulace a elektrooxidace v laboratorních pokusech

Parametr Koncentrace v kejdě Koncentrace v odpadu Účinnost
(mg/l) (mg/l) (%)

COD 12 300 86 99,3
Celkový N 6 200 22 99,9
N–NH4 4 350 4 99,9
Zdroj: [594]

Ekonomika Provozní náklady uvedené pro mobilní jednotku, včetně separace a elektro-
koagulace/flotace, se uvádějí ve výši 12 EUR/m3 kejdy.

Příklad provozů Mobilní systém ve Vlásmku, který pracuje s kapacitou 60 000 m3/rok po dobu
8 hodin denně.

Referenční literatura [256, 594]
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6.3.4 Vysrážení struvitu

Popis Cílem této techniky je získat dusík a fosfor z kejdy ve formě amorfní hořečno-dusičnan-
fosfátové soli nazývané struvit (MgNH4PO4 · 6H2O). Přirozeně se vyskytuje ve výkalech moř-
ských ptáků, což je cenné a hnojivo pomalu uvolňující dusík pro polní plodiny. Vytváří se jako
kalcifikovaná látka v potrubích v čistírnách odpadních vod, ale může být také získána ze zvířecího
hnoje pomocí krystalizačního procesu a znovu použita samostatně.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Koncentrace živin, která může zlepšit hospodaření
s hnojem/kejdou, zejména v oblastech s přebytkem živin.

Mezisložkové efekty Míchání potřebuje malé množství další energie.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Pro získání struvitu ze zvířecího hnoje
musí být obsah hořčíku zvýšen šestkrát (zavedením iontu Mg+2, například ve formě Mg(OH)2

nebo MgCl2 · 6H2O) a obsahu fosforu násobícím faktorem tři nebo čtyři přidáním v rozpustné
formě. Výsledný krystalizovaný kal v reaktoru se na konci procesu snadno odstraní. K vynucení
procesu je často nutné upravení pH (8,5–10).

Použitelnost Vysrážení fosfátů z prasečí kejdy se zdá obtížné, protože 90 % fosfátů v prasečí
kejdě není přítomno v rozpustné formě. Proto je vždy nutné předchozí biologické nebo chemické
ošetření. Použitelnost je omezená, protože není považována za nákladově efektivní ve srovnání
s aerobní digescí a mechanickou fázovou separací pro podobnou rychlost odstraňování dusíku
a fosforu.

Ekonomika Investiční náklady z pilotního provozu na výrobu prasečí kejdy se uvádějí v rozmezí
4,85 EUR až 7,25 EUR za m3. V zařízení schopném denně zpracovávat 10m3 prasečího hnoje lze
provozní náklady na elektrickou energii odhadnout na 500 až 1 000 EUR ročně. Celkové náklady
na chemikálie potřebné k vysrážení 1m3 kejdy prasat (za předpokladu, že koncentrace dusíku
v hnoji je 8 kg na m3), se uvádějí ve výši 48 EUR [203]. Je nepravděpodobné, že by komerční
hodnota konečného produktu pokryla investiční a provozní náklady. Byl zvažován modifikovaný
proces srážení, kde fosfor je závažnou místní znečišťující látkou.

Motivace pro implementaci Struvit lze použít přímo jako hnojivo s pomalým uvolňováním
živin. Sušený struvit může v závislosti na koncentraci živin představovat příjem 200 EUR za tunu.
Struvit se vysráží jako krystaly, které lze odstranit jako suchý produkt, který lze přepravovat jako
stabilní hnojivo. To je výhodné tam, kde je důležité odstranění fosforu.

Příklad provozů Uvádí se, že tato technika se používá v Nizozemsku v provozech na zpracování
hnoje (v hnoji skotu je polovina fosfátů v rozpustné formě).

Referenční literatura [203, 256, 594]
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6.4 Aplikace hnoje na poli

6.4.1 P index

Popis Účelem indexu P je posoudit riziko uvolňování fosforu do povrchových vod a/nebo měřit
obsah fosforu v půdě, čímž se zabrání nadměrnému hromadění fosforu v půdách.

Index je empirický model pro zvážení několika rizikových parametrů do kombinovaného rizi-
kového faktoru. Vypočítává se každoročně pomocí specifických parametrů pro dané pole. Kromě
požadavků plodin na fosfor se ve vzorci berou v úvahu například také odtokové složky (na základě
zkoušek v půdě, rychlost a metoda aplikace hnoje), jakož i vnitřní drenážní komponenty (např. pří-
tomnost drenáže, průtok vody drenáží, doplňování povrchové vody do podpovrchového toku, testy
půdy). Index P dále bere v úvahu parametry, jako je eroze vrstev a krystalů, obohacování fosforem,
celkový obsah fosforu v půdě, filtrační proužek, dodávka sedimentu, vzdálenost k vodnímu toku,
dlouhodobá biotická dostupnost fosforu ve formě částic v ekosystému povrchové vody atd.

Dosažené přínosy pro životní prostředí Index je nástroj, kterýmá pomoci projektantům ochrany
přírody, majitelům půdy a uživatelům půdy vyhodnotit riziko vstupu fosforu do povrchových vod
z konkrétního místa, a určit, které faktory představují nejvyšší rizika.

Údaje o vlivu na životní prostředí a provozní údaje Metodika indexu P na vnitrostátní nebo
regionální úrovni by měla být upřednostňována, protože významnost parametrů a související riziko
ztráty fosforu se mezi regiony a zeměmi liší. Praktické příklady jsou uvedeny níže.

Dánsko: výzkumníci vyvinuli index P, který byl testován ve spolupráci se zemědělskou poraden-
skou službou s pozitivními výsledky. Indexový nástroj je založen na základě webu a skládá
se z předem vypočtených map P indexu pokrývajících celé Dánsko a nástrojů pro plánování
snižování fosforu. Hlavními výzvami, kterým se musí před implementací na úrovni hospo-
dářství čelit, je nedostatek údajů (zejména o stavu fosforu v půdách) a potřeba dalšího ověření
modelu. Uživatelské rozhraní vyžaduje určitou praxi díky předchozím znalostem.

Finsko: vědci mají dobré zkušenosti a kompetence v hodnocení rizik ztrát fosforu pomocí mode-
lování a výzkumu eroze. Přesto zatím nebyl vyvinut žádný index P.

Německo: v roce 2010 byly vyvinuty a zavedeny dva nástroje jako úřední předpisy: „mapy rizik
spojené s povinným používáním pěstitelských postupů“ a „výpočet bilance P“. Tato měření
P nejsou podobná indexu P, ale zaměřují se na rovnováhu P a jsou považována za pokročilejší
než pouhá norma P.

Norsko: byl vyvinut index P, který dobrovolně používají zemědělci a jejich poradci. Ve své struk-
tuře je jednoduchý a efektivní, má úvodní prezentaci prostřednictvímwebového nástroje a byl
prokázán v praxi. Zemědělci a jejich poradci si mohou vyzkoušet účinky různých postupů
správy na výpočet indexu P.

Švédsko: index P byl vyvinut a testován v praxi, ale dosud nebyl implementován v zemědělských
postupech. Velké množství výchozích údajů a požadovaný individuální software odrazovaly
od praktické implementace systému na úrovni hospodářství. Na druhé straně je stávající
švédská regulace maximální hustoty zvířat v kombinaci s paušální normou P uznávána
ve výzkumné komunitě jako velmi účinný způsob, jak se vyhnout vysokým přebytkům
fosforu.

UK: index P se používá k vyjádření stavu fosforu v půdách ve vztahu k požadavkům na plodiny
při plánování hnojení [500].

Referenční literatura [619]
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Kapitola 7

Závěrečné poznámky a doporučení
do budoucnosti

Časový plán procesu přezkumu

Klíčové milníky procesu přezkumu jsou shrnuty v tabulce 7.1.

Tabulka 7.1: Klíčové milníky procesu přezkumu BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

Klíčový milník Datum

Reaktivace TWG 13. března 2008
Výzva o požadavky 8. května 2008
Úvodní schůzka 29. června – 1. července 2008
Sběr dat leden 2010
První návrh revidovaného BREF IRPP 14. března 2011
Konec období pro komentáře k prvnímu návrhu
(2 000 obdržených připomínek) 20. května 2011

Druhý návrh revidovaného BREF IRPP 1. srpna 2013
Konec období pro komentáře k druhému návrhu
(2 737 obdržených připomínek) 21. října 2013

Finální schůzka TWG 17.–21. listopadu 2014

Během procesu přezkumu bylo provedeno více než 10 návštěv v šesti členských státech EU, které
zahrnovaly hospodářství různých velikostí, konfigurací a úrovní složitosti.

Zdroje informací a informační mezery

Během přezkumu BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (BREF IRPP) předložilo TWG
přibližně 4 700 připomínek. Sběr údajů poskytl velký základ pro data o emisích a technikách
používaných v hospodářstvích. Všechny tyto dokumenty byly posouzeny EIPPCB. V důsledku
toho je v revidovaném BREF IRPP odkazováno na více než 710 dokumentů (viz Seznam použité
literatury).

Stupeň shody dosažený během výměny informací

Ohledně závěrů o BAT bylo dosaženo vysokého stupně shody. Byly však vzneseny některé nesou-
hlasné názory, jak je popsáno v následující tabulce.
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Tabulka 7.2: Rozdílné názory

BAT Člen TWG Vyjádření rozdílného názoru

BAT 30 Německo a Evropský úřad
pro životní prostředí

Německo a Evropský úřad pro životní prostředí vyjádřily
nesouhlasný názor, že použitelnost systémů čištění vzduchu
pro nové provozy pro výkrm prasat by měla být stanovena
jako „obecně použitelná“.

BAT 30 Německo, Dánsko, Nizozemsko,
Švédsko, Finsko aEvropský úřad
pro životní prostředí

Německo, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Finsko a Evrop-
ský úřad pro životní prostředí vyjádřily nesouhlasný názor,
domnívají se, že horní hranicí rozsahu BAT-AEL pro emise
amoniaku do ovzduší z chovu pro výkrm prasat by měla být
2,2 kg NH3/ap/rok.

BAT 15 Německo a Nizozemsko Německo a Nizozemsko vyjádřily nesouhlasný názor, že
použitelnost techniky „Uložení tuhého hnoje v hromadách
mimo povrchové nebo podzemní vodní toky, do nichž by
odtékající látky mohly proniknout“, by měla být změněna
na „Použitelné pouze jako přímá logistická příprava pro
aplikaci na pole po omezenou dobu (např. čtyři týdny bez
zakrytí a tři měsíce se zakrytím) a s vhodným podkladem
pro snížení rizik znečištění. Umístění polních hromad by
se mělo měnit nejméně každý rok. Vždy musí být zajištěna
dostatečná skladovací kapacita v hospodářství podle BAT
13.d“.

BAT 22 Německo, Nizozemsko a Evrop-
ský úřad pro životní prostředí

Německo, Nizozemsko a Evropský úřad pro životní pro-
středí vyjádřily nesouhlasný názor tím, že navrhly vypustit
poznámku pod čarou (2) v tabulce 5.3 související s časovým
rozestupem spojeným s BAT mezi aplikací tuhého hnoje
nebo kejdy a zapravením do půdy.

BAT 30 Evropský úřad pro životní pro-
středí, Rakousko, Finsko, Dán-
sko a Nizozemsko

Evropský úřad pro životní prostředí, podporovaný Rakous-
kem, Finskem a Dánskem, vyjádřil nesouhlasný názor, že
systémy ustájení s plně roštovými podlahami by se neměly
vztahovat na nové provozy pro výkrm prasat a odstávčat.
Nizozemsko podporuje rozdílný názor pouze u prasat na vý-
krm.

Konzultace fóra a následný formální postup přijímání závěrů o BAT

V souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice předložilo fórum na svém zasedání dne 19. října 2015 stanovisko
k návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov
drůbeže nebo prasat:

1. Fórum přivítalo návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT)
pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, který předložila Komise.

2. Fórum bere na vědomí diskuse, které se konaly na jeho zasedání dne 19. října 2015, a souhlasí
s tím, že změny návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT)
pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, jak je navrženo v příloze A, by měly být zahrnuty
do závěrečného dokumentu.

3. Fórum znovu potvrzuje připomínky v příloze B, které představují názory některých členů
fóra, ale u nichž v rámci fóra neexistuje shoda, která by je zahrnula do konečného dokumentu.
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Závěrečné poznámky a doporučení do budoucnosti

PotéKomise při přípravě návrhu prováděcího rozhodnutíKomise, kterým se stanoví závěry o nejlep-
ších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, zohlednila stanovisko
fóra podle článku 13 IED. Výbor IED podle článku 75 na své schůzi dne 3. října 2016 vydal kladné
stanovisko k tomuto návrhu prováděcího rozhodnutí Komise.

Následně bylo dne 15. února 2017 přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302, kterým
se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže nebo
prasat a které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. Věst. L 43, 21.2. 2017,
str. 231–279).

Doporučení pro budoucí práci

Výměna informací odhalila řadu problémů, u nichž by měly být další informace shromážděny
během příštího přezkumného řízení BREF IRPP. Mezi tyto problémy patří potřeba:

• Shromažďovat údaje o vlivu produktivity prasnic za rok (tj. počet odkojených selat vyprodu-
kovaných na prasnici za rok) na celkový vyloučený dusík.

• Shromažďovat více kontextuálních informací (např. management zvířat, nutriční opatření)
spojených s emisemi amoniaku během chovu prasnic k připuštění a březích prasnic.

• Přezkoumat problém plně roštových podlah v ustájení prasat, zejména s ohledem na budoucí
vývoj právního rámce EU a vědecké důkazy týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

• Provést další šetření účinnosti kyseliny benzoové pro snížení emisí NH3.

• Shromažďovat údaje o účincích okyselení kejdy na úrodnost půdy podle typu půdy a klimatu.

• Shromažďovat údaje o emisích amoniaku a souvisejících technikách ustájení používaných
při chovu kachen a krůt (včetně rozlišení mezi krůtami a krocany).

• Shromažďovat údaje o emisích amoniaku z ekologické živočišné výroby, na které se vztahuje
nařízení 834/2007, o alternativních chovných systémech pro drůbež.

• Přezkoumat problém používání biologických a chemických přísad a shromáždit další infor-
mace (např. od EFSA).

• Shromažďovat informace o monitorování prachu a stanovení emisních faktorů specifických
pro různé systémy ustájení.

• Shromáždit údaje o emisích prachu a zápachu s příslušnými informacemi, aby bylo možné
posoudit možnost stanovení BAT-AEL pro emise prachu a/nebo zápachu ze zvířat v průběhu
příštího přezkumného řízení BREF IRPP.

• Shromažďovat údaje o emisích amoniaku ze skladování hnoje a aplikace do půdy.

• Okamžitě zlepšit kvalitu a srovnatelnost údajů o emisích vykazovaných pomocí monito-
rovacích metod založených na národních nebo mezinárodních protokolech (např. protokol
VERA).

• Klíčovým tématem příštího přezkumného řízení BREF IRPP bude velmi dobře navržený
a dohodnutý dotazník pro shromažďování údajů o emisích a souvisejících informacích.

• Shromažďovat informace o dopadech dočasného skladování tuhého hnoje v terénu na kvalitu
povrchových a podzemních vod a stav živin v půdě.
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• Shromažďovat informace a údaje o technikách spojených s chovem pernaté zvěře, slepic,
křepelek a hus.

• Studovat informace o vztahu mezi výživou a emisemi zápachu z ustájení prasat.

• Shromažďovat více informací o volných ustajovacích systémech pro prasnice v připouštěcí
části a pro kojící prasnice.

• Získat více informací o účinnosti doplňkových látek při vylučování dusíku a fosforu.

• Studovat vliv na životní prostředí celého hospodářství shromažďováním údajů o nadbytku
dusíku a fosforu a regeneraci živin.

Navrhovaná témata pro budoucí výzkum a vývoj

Komise spouští a podporuje prostřednictvím svých programů výzkumu a technologického rozvoje
řadu projektů zabývajících se čistými technologiemi, novými technologiemi zpracování a recyklace
odpadních vod a strategiemi managementu. Tyto projekty by mohly být užitečným přínosem pro
budoucí přezkumná řízení BREF. Čtenáři se tedy vyzývají, aby informovali Evropský úřad pro
IPPC o všech výsledcích výzkumu, které jsou relevantní pro oblast působnosti tohoto dokumentu
(viz také pátá část předmluvy tohoto dokumentu).
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Kapitola 8

Glosář pojmů

Účelem tohoto glosáře je usnadnit porozumění informací obsažených v dokumentu. Zde uvedené
pojmy nejsou právními definicemi (i když některé z nich semohou shodovat s definicemi uvedenými
v evropských právních předpisech) a jejich cílem je pomoci čtenáři pochopit některé klíčové pojmy
v souvislosti s jejich používáním v oblasti nejlepších dostupných technik.

Glosář je rozdělen do následujících kapitol:

I. ISO kódy států

II. Měnové jednotky

III. Předpony jednotek, členění a zápis čísel

IV. Jednotky a míry

V. Chemické prvky

VI. Chemické vzorce

VII. Zkratky

VIII. Technické pojmy
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I. ISO kódy států

ISO kód Členský stát(1)

AT Rakousko
BE Belgie
CZ Česká republika
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
FI Finsko
FR Francie
IE Irsko
IT Itálie
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
SE Švédsko
UK Velká Británie
(1) Pořadí členských států je založeno na abecedním pořadí jejich
ISO kódu.

II. Měnové jednotky

Měna členských států
Kód(1) Stát/Oblast Měna

EUR Oblast Evropy(2) Euro
DKK Dánsko Dánská koruna
GBP Velká Británie Britská libra
(1) Kódy ISO 4217.
(2) Zahrnuje Rakousko, Belgii, Kypr, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Irsko, Itálii,
Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko
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Glosář pojmů

III. Předpony jednotek, členění a zápis čísel

K oddělování celé části čísla od zlomku je v dokumentu využíván znak desetinné čárky a dále tisíce
jsou oddělovány mezerou.
Symbol „~“ (kolem; přibližně) je notace použitá pro označení přibližné hodnoty.
V následující tabulce jsou uvedeny často používané předpony jednotek:

Znak Předpona 10n Slovně Desítkové číslo

k kilo 103 tisíc 1 000
h hekto 102 sto 100
da deka 101 deset 10
– – 1 jedna 1
d deci 10−1 desetina 0,1
c centi 10−2 setina 0,01
m mili 10−3 tisícina 0,001

IV. Jednotky a míry

Značka
jednotky

Název jednotky Veličina
(Znak veličiny)

Převod a komentář

A ampér elektrický proud
atm atmosféra tlak (P) 1 atm = 101 325N/m2

bar bar tlak (P) 1,013 bar = 100 kPa = 1 atm
◦C stupeň Celsiův teplota (T)
◦ stupeň úhel
cfu kolonotvorná

jednotka
počet životaschop-
ných bakterií nebo
houbových buněk

cm centimetr délka
CV Francouzská koňská

síla
výkon

d den čas
db(A)
nebo dBA

decibely A-váhový
filtr

hladina akustického
tlaku

g gram hmotnost
h hodina čas
ha hektar plocha 1 ha = 104 m2

HP koňská síla výkon 1 HP = 746W
J joule energie
K kelvin teplota (T) 0 °C = 273,15K
kcal kilokalorie energie 1 kcal = 4,19 kJ
kg kilogram hmotnost 1 kg = 1 000 g
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Značka
jednotky

Název jednotky Veličina
(Znak veličiny)

Převod a komentář

kJ kilojoule energie 1 kJ = 0,24 kcal
kPa kilopascal tlak
kWh kilowatthodina energie 1 kWh = 3 600 kJ
l litr objem
LAeq ekvivalentní hladina

akustického tlaku
(vážená filtrem
typu A)

hladina akustického
tlaku

lux lux svítivost 1 lux = 1 lm/m2

m metr délka
m2 metr čtvereční plocha
m3 metr krychlový objem
mbar milibar tlak
mg miligram hmotnost 1mg = 10−3 g
min minuta čas
MJ megajoule energie 1 MJ = 1 000 kJ
mm milimetr délka 1mm = 10−3 m
MWh megawatthodina energie
Nm3 normálový metr

krychlový
objem při 101,325 kPa, 273,15K

ouE Evropská pachová
jednotka

koncentrace zápachu

Pa pascal tlak 1 Pa = 1N/m2

ppm částic na milion složení směsí 1 ppm = 10−6

rok rok čas
rpm otáčky za minutu rychlost otáčení, frek-

vence
s sekunda čas
t metrická tuna hmotnost 1 t = 1 000 kg nebo 106 g
t/rok tuna za rok hmotnostní tok

spotřeba materiálu
TEQ nebo
I-TEQ

mezinárodní ekviva-
lent toxicity (dioxiny
a furany)

toxicita

U enzymová jednotka množství enzymu
V volt elektrické napětí (U)

elektrický potenciál
vol-% procento v objemu složení směsí
W watt výkon 1W = 1 J/s
Wh watthodina energie 1 Wh = 3 600 J
wt-% procento v hmotnosti složení směsí
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V. Chemické prvky

Značka Český název

Ca Vápník
Cl Chlor
Cu Měď
F Fluor
Fe Železo
I Jód
K Draslík
N Dusík
Na Sodík
Mg Hořčík
Mn Mangan
P Fosfor
S Síra
Se Selen
Zn Zinek

VI. Chemické vzorce

Chemický vzorec Český název

CH4 Methan
Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý

CO2 Oxid uhličitý
CO Oxid uhelnatý

H2SO4 Kyselina sírová
H2S Sulfan (Sirovodík)
HCl Kyselina chlorovodíková
K2O Oxid draselný

NaOH Hydroxid sodný
N2 Dusík

N2O Oxid dusný
NH3 Amoniak (Čpavek)
NH4 Amonný kation (Amonium)

NH3-N Amoniak (vyjádřený jako N)
NH+

4 -N Amonný kation (vyjádřený jako N)
NO−

2 -N Dusitan (vyjádřený jako N)
NO−

3 Dusičnan
NO−

3 -N Dusičnan (vyjádřený jako N)

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 761



Chemický vzorec Český název

NOX Součet oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého
(NO2), vyjádřený jako NO2

O2 Kyslík
P2O5 Oxid fosforečný (monomer)

PCDD–PCFF Polychlorované dibenzodioxiny –
– Polychlorované dibenzofurany

SF6 Fluorid sírový
SOX Součet oxidu siřičitého (SO2) a oxidu sírového (SO3),

vyjádřený jako SO2

VII. Zkratky

Zkratka Definice

ACNV Automaticky řízená přirozená ventilace
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise l’Énergie

(Agentura pro ekologické transformace)
ap Prostor/místo pro zvíře. V závislosti na parametrech.
BAT Nejlepší dostupné techniky (dle Článku 3 (10) IDE)
BAT-AEL Emisní úrovně spojené s BAT (dle Článku 3 (10) IDE)
BOD Biochemická spotřeba kyslíku
BOD5 Biochemická spotřeba kyslíku měřená pomocí 5 denního testu
BPC Britská rada pro drůbež
BPEX Divize Rady pro rozvoj zemědělství a zahradnictví
BREF Referenční dokument pro nejlepší dostupné techniky
BREF ILF Referenční dokument z roku 2003 o nejlepších dostupných technikách intenzivního

chovu drůbeže a prasat
BREF
IRPP

Referenční dokument o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

CEN Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci)
CHP Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (kogenerace)
COD Chemická spotřeba kyslíku
CP Dusíkaté látky
DAFC Dánská rada pro zemědělství a potraviny
DEFRA Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova (pro Anglii a Wales)
DIN Deutsches Institut für Normung (Německá národní organizace pro normalizaci)
DG Generální ředitelství (Evropské komise)
DM Sušina
ES Evropská komise
ECM REF Referenční dokument o ekonomice a mezisložkových vlivů
EFSA Evropská agentura pro bezpečnost potravin
EIPPCB Evropský úřad pro integrovanou prevenci a kontrolu znečištění
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Zkratka Definice

ELV Mezní hodnota emisí
EMS Systém environmentálního managementu
EMAS Evropský systém pro ekologické řízení a audit (nařízení Rady (ES) č. 1221/2009)
EN Evropská norma nebo evropská norma pro normalizaci přijatá CEN
EPA Agentura na ochranu životního prostředí
EPER Evropský registr emisí znečišťujících látek definovaný v rozhodnutí Rady 2000/479/ES,

nyní nahrazený PRTR
E-PRTR Evropský registr úniků a přenosů znečisťujících látek
ESF Automatický krmný box
EU Evropská unie
EU-15 Členské státy Evropské unie před 1. květnem 2004
EU-25 Členské státy Evropské unie od 1. května 2004 do 31. prosince 2006
EU-27 Členské státy Evropské unie od 1. ledna 2007 do 30. června 2013
EU-28 Členské státy Evropské unie od 1. července 2013
FAO Organizace pro výživu a zemědělství OSN
FCR Poměr konverze krmiva
FEFANA Asociace EU pro speciální krmné složky a jejich směsi
FSF Plně roštová podlaha
FYM Chlévská mrva
GHG Skleníkové plyny
GRP Plast zesílený skelnými vlákny
HDPE Polyethylen s vysokou hustotou
IED Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010

o průmyslových emisích (integrovaná prevence a omezování znečištění (přepracované
znění))

IFIP Institut du porc Recherche et Expertise pour la filière porcine
(Technický institut pro výzkum a vývoj sektoru prasat)

IMPEL Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí
INFOMIL Nizozemské informační centrum pro udělování licencí na ochranu životního prostředí
IPCC Mezivládní panel pro změny klimatu
IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění
Směrnice
IPPC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integro-
vané prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC), která byla nahrazena směrnicí
2010/75/EU o průmyslových emisích (IED)

IRPP Intenzivní chov drůbeže nebo prasat
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci. Také mezinárodní standard přijatý touto

organizací
ITAVI Institut Technique de l’Aviculture (Technický institut drůbeže)
JRC Společné výzkumné středisko
KTBL Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft

(Správní rada pro techniku a výstavbu v zemědělství)
LECA Lehký expandovaný jílový agregát
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Pokračování tabulky z předchozí stránky

Zkratka Definice

LU Dobytčí jednotka
LW Živá váha
MAFF Ministerstvo zemědělství, rybolovu a výživy
NFU National Farmers Union (Národní unie zemědělců)
NPA National Pig Association (Národní asociace vepřového průmyslu)
NSP Neškrobové polysacharidy
NVZ Zranitelná zóna dusičnanů
PE Polyetylen
PSF Částečně roštová podlaha
ROMREF Referenční zpráva o monitorování emisí v zařízení IED
RH Relativní vlhkost
TAN Celkový amoniakální dusík
TGU Termostabilní endo-glykanázová jednotka
TSS Celkové nerozpuštěné látky
TWG Technická pracovní skupina. Skupina odborníků složená ze zástupců členských států,

dotčených průmyslových odvětví, nevládních organizací prosazujících ochranu život-
ního prostředí a Komise pro vypracování a revizi BREF

TXU Termostabilní endo-xylanázová jednotka
UBA Umweltbundesamt (Spolková agentura pro životní prostředí)
UNECE Evropská hospodářská komise OSN
UV Ultrafialový
VDI Verein Deutscher Ingenieure (Sdružení německých inženýrů)
VERA Ověření environmentálních technologií pro zemědělskou výrobu
VOC Těkavé organické sloučeniny
WID Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spa-

lování odpadů (směrnice o spalování odpadu)

VIII. Technické pojmy

Výrazy jsou ve většině případů v souladu s „Glosářem pojmů o nakládání s hnojem 2011“ [636].
Další použité zdroje jsou [445, 494, 648].

Pojem CZ Pojem EN Definice

A
Ad libitum
(dle libosti)

Ad libitum Zajištění volného přístupu ke krmivům nebo vodě, což
zvířeti umožní, aby si samo regulovalo přísun potravy
podle svých biologických potřeb.

Aerobní procesy Aerobic processes Biologické procesy, ke kterým dochází za přítomnosti
kyslíku.

Aerosol Aerosol Pevné vzdušné částice nebo kapičky kapalin.
Aminokyselina Amino acid Chemické jednotky, které se navzájem spojují a tvoří

bílkoviny, mají zásadní význam pro život.
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Amoniak Ammonia Plyn vznikající z močoviny vylučované hospodář-
skými zvířaty (a z kyseliny močové vylučované drů-
beží) a podílející se na okyselování, eutrofizaci a obo-
hacování dusíkem citlivých ekosystémů.

Amonný iont Ammonium Kladně nabitá iontová forma minerálního dusíku pří-
tomná v půdě, hnojivech a hnoji. Není snadno vylu-
hovatelný z půd, protože je vázán půdními částicemi,
ale může být ztracen v povrchovém odtoku a toku
makroporů, kde je pouze omezený kontakt mezi te-
koucí vodou a povrchy půdy. Amonné ionty v půdě se
nitrifikací přeměňují na dusičnany.

Anaerobní procesy Anaerobic processes Biologické procesy, ke kterým dochází za nepřítom-
nosti kyslíku.

B
Bažanti Pheasants Druh pernaté zvěře, který se vyskytuje v mnoha ple-

menech a druzích. Jsou chováni promaso, peří a okras-
nou hodnotu, nebo k vypuštění do volné přírody ke
střelbě.

Bioaerosol Bioaerosol Aerosol obsahující biologické organismy, jako jsou
houby, bakterie, viry a mykotoxiny.

Biochemická
spotřeba kyslíku
(BOD)

Biochemical oxygen
demand (BOD)

Množství rozpuštěného kyslíku požadované mikroor-
ganismy, aby se organická hmota rozložila na oxid
uhličitý a vodu v daném kapalném vzorku při určité
teplotě po určitou dobu. Jednotkou měření je mg O2/l.
V Evropě se BOD obvykle měří po třech (BOD3),
pěti (BOD5) nebo sedmi (BOD7) dnech. Jde o míru
potenciálu (vody) znečištění organických materiálů.

Bouda Kennel Prostor obvykle pro odstávčata. Zahrnuje spací část se
sklopnou střechou, kterou lze zvednout nebo snížit pro
řízení teploty a ventilace.

Box Crate Malý kotec nebo prostor pro hospodářská zvířata,
který umožňuje velmi omezený pohyb.

Brojleři Broilers Kuřata chovaná pro produkci masa.
Březí prasnice Gestating sows Březí prasnice, včetně prasniček.
C
Celkový amoniakální
dusík (TAN)

Total ammoniacal
nitrogen (TAN)

Celkové množství amonného iontu-N (NH4-N) a jeho
sloučenin, včetně kyseliny močové, které se snadno
rozkládá na NH4-N. TAN se často používá jako syno-
nymum pro NH+

4 (za předpokladu, že množství NH3

je zanedbatelné).
Celkový prach Total dust Všechny částice emitované ze zdroje s aerodynamic-

kým průměrem 500 mikrometrů nebo méně.
Celkový dusík podle
Kjeldahla

Total Kjeldahl
nitrogen

Celkové množství organických sloučenin a sloučenin
redukovaného dusíku, s výjimkou dusičnanů (NO3-
N).

Celkový dusík
(nebo celkový N)

Total nitrogen
(or total N)

Celkový dusík, vyjádřený jakoN, zahrnuje volný amo-
niak a amonné ionty (NH4-N), dusitany (NO2-N), du-
sičnany (NO3-N) a organické sloučeniny dusíku.
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Celkový vyloučený
dusík

Total nitrogen
excreted

Celkový dusík vyloučený z metabolických procesů
zvířete močí a výkaly.

Celkový fosfor Total phosphorus Celkový fosfor, vyjádřený jako P2O5, zahrnuje
všechny anorganické a organické sloučeniny fosforu,
rozpuštěné nebo vázané na částice.

Celkový vyloučený
fosfor

Total phosphorus
excreted

Celkový fosfor vyloučený z metabolických procesů
zvířete močí a výkaly.

Celkový obsah
pevných látek (TS)

Total Solids (TS) Sušina.

Celkový obsah
nerozpuštěných látek
(TSS)

Total suspended
solids (TSS)

Hmotnostní koncentrace všech nerozpuštěných látek,
měřená filtrací přes filtry ze skleněných vláken a gra-
vimetrií.

Citlivý receptor Sensitive receptor Oblast, která vyžaduje zvláštní ochranu, například:
• obytné zóny;
• oblasti, kde jsou prováděny lidské činnosti (např.
školy, centra denní péče, rekreační oblasti, nemoc-
nice nebo pečovatelské domy);

• citlivé ekosystémy/stanoviště.

Částečně roštová
podlaha

Partly slatted floor Podlaha, která je částečně plná a částečně roštová.
Běžně se používá v kotcích pro ustájení prasat a je
navržena tak, aby zvířata kálela a močila na roštové
části.

Částice (PM) Particulate matter
(PM)

Ve vzduchu se vyskytující anorganické a organické
pevné nebo kapalné látky (kapičky a aerosoly), které
mohou být přítomny ve vypouštěném vzduchu. Tato
složitá směs se velmi liší velikostí, složením a půvo-
dem.

Čekající prasnice Waiting sows Prasnice čekající na zahřátí před inseminací.
Čelní nakladač Front-end loader Velká lžíce nebo lžíce s vidlemi namontovaná na na-

kládacích ramenech v přední části traktoru sloužící
k manipulaci s tuhým hnojem. Lžíce může mít ně-
kolik krátkých hrotů se zadní deskou nebo se může
skládat z mnoha dlouhých hrotů se zadní deskou.

Čerstvý hnůj Fresh manure Hnůj (tuhý hnůj nebo kejda) ihned po vyjmutí z ustá-
jení hospodářských zvířat.

D
Dávkové skladování Batch storage Způsob skladování hnoje, při kterém se po nashro-

máždění určitého množství hnoje uskladní bez dalších
přídavků „čerstvého“ hnoje.

Deficit vlhkosti půdy Soil moisture deficit Rozdíl mezi množstvím vody ve skutečnosti v půdě
a maximálním množstvím vody, které může půda po-
jmout, aniž by došlo k odtoku.

Definovaný prostor Space allowance Počet nebo tělesná hmotnost zvířat na jednotku plochy
v jejich ustájení.
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Denitrifikace Denitrification Transformace dusičnanů na oxid dusný a plynný du-
sík, nejčastěji bakteriemi. Anaerobní proces, který se
vyskytuje v půdě a ve skladech hnoje a v některých
metodách zpracování po období nitrifikace.

Digestát Digestate Polotuhý nebo tuhý produkt anaerobní digesce
Digestovaná kejda Digested slurry Kejda která prošla procesem anaerobní digesce za po-

užití speciálních zařízení k stabilizaci, pufrování, sní-
žení zápachu a tvorbě bioplynu.

Dobytčí jednotka
(LU)

Livestock unit (LU) Jednotka používaná k porovnání nebo agregaci počtů
zvířat různých druhů nebo kategorií. 1 LU se často
rovná 500 kg živé hmotnosti zvířete. Další ekvivalence
lze definovat podle požadavků na krmivo (nebo někdy
vylučování živin).

Drůbež Poultry Slepice (kuřata), krůty, perličky, kachny, husy, kře-
pelky, holuby, bažanti a koroptve chované nebo držené
v zajetí za účelem chovu, produkce masa nebo vajec
ke spotřebě nebo k doplnění zásob zvěře a lovu.

Dusíkaté látky Crude protein Celková bílkovina v krmivu, odvozená vynásobením
množství dusíku faktorem 6,25, protože průměrný ob-
sah dusíku v bílkovinách je asi 16 %.

E
Emise Emission Přímé nebo nepřímé vypouštění látek, vibrací, tepla

nebo hluku z jednoho nebo více zdrojů provozu do
vzduchu, vody nebo půdy (Článek 3(4) IED).

Emisní faktor Emission factor Úroveň emisí dané znečišťující látky (plynu nebo čás-
tice) ze zdroje (např. z chovu zvířat) do atmosféry.
Může být vyjádřena jako celková hmotnost emitovaná
za časový interval zvířetem (např. kg/rok/ks), místo
zvířete (např. kg/rok/ap) nebo dobytčí jednotku (např.
ouE/s/LU). Mohou být také vyjádřeny v procentech,
např. % celkového amoniakálního dusíku nebo celko-
vého dusíku.

Emisní limity (ELV) Emision limit value
(ELV)

Hmotnost vyjádřená určitými specifickými parametry,
koncentrací a/nebo úrovní emise, která nesmí být pře-
kročena během jednoho nebo více časových období.

Enzymy Enzyme Typ proteinu přítomného v živých organismech, který
katalyzuje (urychluje) chemické změny, aniž by se sám
měnil.

Eroze (půda) Erosion (soil) Degradace a ztráta půdy, zejména ornice, větrem a te-
koucí vodou.

Esenciální
aminokyseliny

Essential amino acids Aminokyseliny, které si rostlina nebo zvíře neumí vy-
robit a musí být přijaty z prostředí nebo potravy.

Eutrofizace Eutrophication Proces obohacování živin ve vodě nebo v půdě, který
vede k vyčerpání kyslíku ve vodních ekosystémech,
ztrátě biologické rozmanitosti atd. Zejména se týká
dopadu emisí amoniaku a NOX na suchozemské eko-
systémy ve velkých částech Evropy.
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Evropská pachová
jednotka (ouE)

European odour unit
(ouE)

Jednotka měření koncentrace zápachu. 1 ouE odpo-
vídá množství odorantu(ů), které po zředění v jed-
nom metru krychlovém neutrálního plynu za stan-
dardních podmínek vyvolá fyziologickou odezvu od
skupiny lidí (práh detekce) ekvivalentní reakci vyvo-
lané jednou evropskou referenční zápachovou hmotou
(EROM) odpařenou v jednom kubickém metru neut-
rálního plynu za standardních podmínek. JednaEROM
odpovídá 123µg n-butanolu.

F
Funkční oblasti Functional areas Oblasti ustajovacího prostoru, které jsou vyhrazeny

pro krmení, napájení, odpočinek nebo zábavě kvůli
přítomnosti specifického vybavení.

Fytáza Phytase Typ enzymu, který uvolňuje anorganický fosfor z or-
ganických forem fosforu (fytátu) v obilnin, a tím zpří-
stupňuje fosfor zvířatům.

H
Hluboká jímka Deep pit Podzemní vodotěsný prostor pro sběr a skladování te-

kutých hnojiv nebo kejdy nebo drůbežího trusu.
Hluboká podestýlka Deep litter Výkaly nebo trus a moč smíchané s velkým množ-

stvím podestýlky (např. sláma, piliny nebo hobliny)
a akumulované po určitou dobu na podlaze chovů.

Hmotnost jatečně
upraveného těla

Carcass weight Mrtvá hmotnost.

Hnojivo Fertiliser Jakákoli organická nebo anorganická látka aplikovaná
na půdu za účelem dodávání jedné nebo více rostlin-
ných živin. Pojem se obecně aplikuje na anorganické
materiály, které jsou komerčně dostupné.

Hnůj Manure Obecný termín pro označení jakéhokoliv organického
materiálu, který dodává organickou hmotu do půdy
spolu s rostlinnými živinami, obvykle v nižších kon-
centracích ve srovnání s minerálními hnojivy.

Hnůj od brojlerů Broiler manure Podestýlka od brojlerů.
Hodnota hnojiva Fertiliser value Hodnota nebo cena hnoje (např. EUR/m3) na základě

nákladů na zajištění stejného množství rostlinných ži-
vin, které obsahuje jako minerální hnojivo. Je třeba
uvést, zda je to založeno na rostlinných živinách nebo
na rostlinném obsahu živin.

Hospodářská zvířata Livestock Domácí zvířata jako dobytek, prasata, drůbež, ovce,
koně a kozy. Jakékoli stvoření chované pro produkci
potravy, vlny, kůže nebo kožešiny nebo pro účely jeho
použití při spásání travních porostů nebo pro účely
zvýšení využitelnosti.

Hospodářství Farm Zařízení ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2010/75/EU,
kde se chovají prasata nebo drůbež.

Hromada na poli Field heap Hromada nebo halda tuhého hnoje uložená na poli
před aplikací na pole.
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Husa Goose Velký vodní pták, někdy chován jako domácí zvíře pro
maso a peří.

Hustota naskladnění Stocking density Živá hmotnost zvířat, která jsou v chovu současně
na metr čtvereční využitelné plochy.

Hygienizace Hygienisation Sanitace.
CH
Chemická spotřeba
kyslíku (COD)

Chemical oxygen
demand (COD)

Množství kyslíku potřebné pro celkovou oxidaci or-
ganických látek na oxid uhličitý. COD je indikátorem
hmotnostní koncentrace chemicky oxidovatelné orga-
nické hmoty (obvykle se týká analýzy oxidací dichro-
manu) podle ISO 15705:2002.

Chlévská mrva Farmyard manure Výkaly a moč smíchané s velkým množstvím pode-
stýlky (obvykle slámy) na podlaze chovu prasat.

Chov s přirozenou
ventilací

Open climate house Chov zvířat pouze s přirozenou ventilací.

I
Izolace Insulation Zabránění průchodu tepla dovnitř nebo ven například

z budovy pro hospodářská zvířata začleněním nevodi-
vého materiálu do stěn a střechy.

Intenzivní chov Intensive production Zemědělství charakterizované vysokými vstupy kapi-
tálu a zdrojů atd., jehož cílem je co nejlépe využít ge-
netický potenciál plodin a hospodářských zvířat k do-
sažení vysokých výstupů.

Ionizace Ionisation V hale se vytváří elektrostatické pole, které produ-
kuje záporné ionty. Cirkulující prachové částice pře-
nášené vzduchem jsou nabíjeny volnými zápornými
ionty; částice jsou shromažďovány na povrchu podlahy
a místnosti gravitační silou a přitažlivostí elektrosta-
tického pole.

J
Jateční hmotnost Slaughter weight Hmotnost živého zvířete bezprostředně před porážkou.
Jímka na hnůj Manure pit Podzemní sklad s vodotěsnou podlahou a stěnami a pl-

ným nebo mřížovým víkem běžně používaným pro
krátkodobé skladování tekutého hnoje, kejdy, špinavé
vody atd. Může být uvnitř nebo vně budovy pro hos-
podářská zvířata.

K
Kačer Drake Samec od kachny.
Kachna Duck Obvykle označuje samici. Samec se nazývá kačer.
Kachňe Duckling Mladá kachna, obvykle méně než 8 týdnů stará.
Kanál Channel Dlouhá vodotěsná komora, často postavená pod roš-

tovou nebo mřížovou podlahou v budově, určená ke
sběru výkalů a moči, kejdy nebo tekutého hnoje před
vypouštěním gravitací do dlouhodobějšího sklado-
vání. Pro zajištění krátkodobého skladování může být
do kanálu zabudováno šoupátko nebo hradidlo. Běžně
se používá v ustájení prasat na výkrm.
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Kanec Boar Nekastrovaný samec prasete po pohlavním dospívání,
určený k chovu.

Kapalná frakce Liquid fraction Během zpracování statkových hnojiv se mohou vysky-
tovat různé stupně oddělování pevných a kapalných
látek, což vede ke vzniku kapalných a pevných frakcí.
Neexistují žádné konkrétní termíny, které by označo-
valy různé typy kapalných frakcí, ale jejich vlastnosti
se liší podle podílu moči, stolice, podestýlky a vody,
které obsahují. Patří mezi ně: i) prosakování nebo od-
vodnění z hnoje v chovech hospodářských zvířat nebo
na betonové povrchy používané hospodářskými zví-
řaty, ii) prosakování nebo odvodnění ze skladů tu-
hého hnoje, iii) kapalina ze sběrného koše v laguně
s kejdou nebo ze skladování kejdy s přeronovou stě-
nou, iv) kapalina pocházející z mechanické separace
kejdy, v) upravená kapalina (nebo supernatant) získaná
z horní vrstvy po usazení kejdy v laguně a vi) zahuš-
těná kapalina zbývající po usazení kejdy v laguně a od-
stranění horní vrstva čištěné kapaliny (supernatant).

Kategorie zvířat Animal category Zvíře podle druhu (prasata, kuřata, kachny, krůty atd.),
pohlaví, věku a rozsahu produkce (chov, růst a výkrm
pro produkci masa nebo vajec).

Kejda Slurry Výkaly a moč smíchané nebo nesmíchané s trochou
podestýlky a trochou vody za vzniku tekutého hnoje
s obsahem sušiny až asi 10 %, který proudí gravitací
a může být čerpán.

Kojící prasnice Farrowing sows Prasnice mezi perinatálním obdobím a odstavem selat.
Kojící prasnice Lactating sow Prasnice, která nedávno porodila a produkuje mléko.
Kolejové řádky Tramline Přesně rozmístěné úzké dráhy ponechané v obilné plo-

dině, například k zajištění vodicích značek kol pro
traktory a stroje používané v následných operacích,
např. aplikace hnojiv.

Kombinovaná výroba
tepla a elektřiny

Combined heat and
power (CHP) plant

Spalovací motor spojený s generátorem elektřiny.
Upravené pro provoz na bioplyn, kogenerační jednotky
produkují teplo rekuperací z chladicího systému mo-
toru a elektřiny.

Kompletní krmná
směs

Complete feed Krmná směs, která je svým složením dostatečná pro
denní dávku.

Koncentrace zápachu Odour concentration Koncentrace směsi odorantu je běžně definována jako
faktor ředění, který se má aplikovat na odpadní
vzduch, aby již nebyl vnímán jako odorant 50 % lidí
ve vzorku populace. Koncentrace zápachu na hranici
detekce je podle definice 1 ouE/m3. Vyjadřuje se v ev-
ropských pachových jednotkách na metr krychlový
vzduchu (ouE/m3) a měří se olfaktometrickými analý-
zami v souladu s evropskou normou CEN (EN 13725).

Koncové techniky End-of-pipe
technique

Technika, která snižuje konečné emise nebo spotřebu
nějakým dalším procesem, ale nemá vliv na hlavní
proces.

770 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Glosář pojmů

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pojem CZ Pojem EN Definice

Kotec Pen Malá ohrada pro hospodářská zvířata, uvnitř chovu
nebo venku.

Krmivo Feed/Feedstuff Jakákoli látka nebo produkt, včetně přísad, ať už zpra-
cované, částečně zpracované nebo nezpracované, ur-
čené k použití ke krmení zvířat.

Krmná aditiva Feed aditives Látky, mikroorganismy nebo přípravky, jiné než
krmná surovina a premixy, které se záměrně přidá-
vají do krmiv nebo do vody za účelem plnění zejména
jedné nebo více funkcí uvedených v čl. 5 odst. 3 naří-
zení (ES) č. 1831/2003.

Krmné směsi Compound feed Směs nejméně dvou krmných surovin, obsahující
nebo neobsahujících doplňkové látky, ke krmení zvířat
ve formě kompletního nebo doplňkového krmiva.

Krmný materiál Feed material Výrobky rostlinného nebo živočišného původu, jejichž
hlavním účelem je uspokojovat výživové potřeby zvířat
v jejich přirozeném stavu, čerstvé nebo konzervované,
a výrobky získané jejich průmyslovým zpracováním,
a organické nebo anorganické látky, též obsahující do-
plňkové látky v krmivech, které jsou určeny k použití
v krmení zvířat buď přímo, nebo po zpracování, nebo
při přípravě krmných směsí nebo jako nosiče premixů.

Krocan Stag Samec od krůty.
Krůta Turkey Velké druhy drůbeže chované pro produkci masa.
Kuřátko Chick Mladý pták, který se má vylíhnout nebo se nově vy-

líhnul.
Kuře Chicken Nejdůležitější druh drůbeže včetně nosnic a brojlerů.
Kuřice Pullets Mladá kuřata do věku pro snášení vajec. Při chovu

na produkci vajec se z kuřice stane nosnice, když začne
snášet vejce ve věku 16 až 20 týdnů. Když slouží
k chovu, jsou samci a samice kuřat definováni jako
kuřice do věku 20 týdnů.

Kyselina močová Urine acid Hlavní konečný produkt metabolismu bílkovin ptáků
(drůbeže).

L
Laguna se zemními
okraji

Earth-banked lagoon Laguna

Likvidace Disposal Jakákoli operace, která není regenerací, i když má
sekundárním důsledkem rekultivaci látek nebo energie
(jak je definována v rámcové směrnici ES o odpadech).
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M
Metabolizovatelná
energie

Metabolisable energy Metabolizovatelná energie (ME) je hrubá energie spo-
třebovaného krmiva minus hrubá energie obsažená
ve výkalech, moči a plynných produktech trávení.
U drůbeže jsou plynné produkty obvykle zanedba-
telné, takže ME představuje hrubou energii krmiva
mínus hrubou energii výkalů. Korekce dusíku zadrže-
ného v těle se obvykle používá k získání hodnoty ME
(men) korigované na dusík.

Metan Methane Skleníkový plyn produkovaný během anaerobní fer-
mentace organických látek, zejména z enterické fer-
mentace u přežvýkavců a skladování tekutého hnoje.
Složka bioplynu.

Mikroorganismy Microorganisms Živé organismy mikroskopické nebo submikrosko-
pické velikosti. Zahrnují bakterie, řasy, houby a viry,
i když tyto nejsou považovány za živé organismy.

Mineralizace Mineralisation Transformace organických sloučenin mikroorganismy
na anorganické sloučeniny, např. dusíku/uhlíku v půdě
a skladovaném hnoji.

Minerální hnojivo Mineral fertiliser Hnojivo vyrobené chemickým procesem nebo vytě-
žené, na rozdíl od organickéhomateriálu (hnoje), který
obsahuje uhlík.

Minerály Minerals Anorganické látky, včetně stopových prvků, krmené
hospodářskými zvířaty, které jsou nezbytné pro nor-
mální fungování, růst a zdraví zvířete.

Míra ventilace Ventilation rate Obvykle vyjadřuje jako objemový průtok vzduchu
(m3/h) skrz ustájení zvířat. Může být dán pro celou
budovu nebo místo pro zvíře.

Míra aplikace Aplication rate Obvykle se jedná o hmotnost (tuny) nebo objem (ku-
bické metry) hnoje aplikovaného na jednotku plochy
(např. hektar) půdy.

Místo pro zvíře Animal place Prostor poskytnutý na jedno zvíře v systému ustájení
s přihlédnutím k maximální kapacitě zařízení.

Moč Urine Odpady odstraněné z krevního oběhu ledvinami a vy-
prázdněné jako kapalina.

Močovina Urea Hlavní konečný produkt metabolismu bílkovin savců
a hlavní sloučenina dusíku v moči savců.

Mrtvá hmotnost Deadweight Hmotnost staženého nebo jatečně upraveného těla.
N
N-rovnováha N-balance Hmotnostní bilance dusíku.
Nakládání s hnojem Manure management Sběr, skladování, přeprava a aplikace na půdu. Může

také zahrnovat ošetření.
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Netto energie Net energy Netto energie (NE) je metabolizovatelná energie mí-
nus energie ztracená produkcí tepla. „Produkce tepla“
je tepelná ztráta vyživovaného zvířete, která převy-
šuje ztrátu hladového zvířete. NE může zahrnovat
energii použitou pouze na zachování životních funkcí
(nem) nebo na zachování životních funkcí a přírůstek
(nem+p).

Nitrifikace Nitrification Transformace amonného dusíku bakteriemi na dusi-
tany a poté na dusičnany. Aerobní proces, který může
nastat v půdách a během provzdušňování tekutých
hnojiv.

Nové hospodářství New farm Hospodářství je poprvé povoleno po zveřejnění zá-
věrů o BAT definovaných v čl. 1 odst. 12 směrnice
2010/75/EU nebo úplné nahrazení hospodářství po
zveřejnění závěrů o BAT.

Nový provoz New plant Provoz poprvé povolený v místě hospodářství po zve-
řejnění závěrů o BAT podle definice v čl.1 odst.12
směrnice 2010/75/EU nebo úplné nahrazení provozu
na stávajících základech po zveřejnění závěrů o BAT.

Nosnice Laying hens/Layer Dospělé samice pro produkci vajec po 16 až 20 týdnech
věku.

Nucená ventilace Forced ventilation Mechanická ventilace.
O
Oblak Plume Viditelný nebo měřitelný únik kontaminující látky

z daného místa původu.
Obslužná chodba Passageway Obvykle oblast s tvrdým povrchem, která poskytuje

hospodářským zvířatům (a zaměstnancům hospodář-
ství a strojním zařízením) přístup do různých částí
budovy nebo mezi budovami.

Odchov Rearing Chov hospodářských zvířat
Oddíl Compartment Samostatná část zvířecího chovu, kterou lze jednotlivě

větrat.
Odorant Odorant Chemická látka nebo plyn, který způsobuje zápach.
Odpadní voda Waste water Odtok dešťové vody běžně mísený s hnojem, vodou

získanou z čištění povrchů (např. podlah) a zařízení
a vodou z provozu systémů čištění vzduchu. Toto lze
také označit jako znečištěná voda.

Odpadní vzduch Exhaust Air Proud vzduchu vypouštěný z chovu zvířat kontamino-
vaný plynnými nebo částicovými složkami, obvykle
s nízkými koncentracemi.

Odstávčata Weaners Mladá prasata chovaná od odstavu do výkrmu, ob-
vykle chovaná od živé hmotnosti přibližně 8 kg až
30 kg.

Odstav Weaning Doba, kdy jsou prasata chována od živé hmotnosti
přibližně 8 kg až 30 kg.
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Ochranné zpracování
půdy

Conservation tillage Jakýkoli způsob kultivace půdy, který zanechává
zbytky plodiny z předchozího roku (například stonky
kukuřice nebo pšeničné strniště) na polích před a po
výsadbě další plodiny, aby se snížila eroze půdy a od-
tok.

Organická hmota
(OM)

Organic matter (OM) Zbytky pocházející z rostlin, zvířat a mikroorganismů
v různých stádiích rozkladu.

Organický odpad Organic Waste Obecný termín pro jakékoli odpady organického, ni-
koli anorganického původu, které tak obsahují uhlík
(např. hnůj hospodářských zvířat, čistírenské kaly).

Organismus
indikující výkaly

Faecal Indicator
Organism

Mikroorganismy vylučované a přítomné ve výka-
lech a hnoji hospodářských zvířat. Jejich přítomnost
ve vodě naznačuje kontaminaci výkaly; E. coli je nej-
častěji používaný indikátorový organismus výkalů.

Orná půda Arable land Půda, která je obdělávána a oseta dočasnými plodi-
nami (obiloviny, zelenina, kořenové nebo olejnaté plo-
diny atd.), dočasnou travinou pro sečení nebo pastvu,
nebo je ponechána ladem.

Oxid dusičitý Nitrous oxide Skleníkový plyn pocházející hlavně z procesu denitri-
fikace.

P
Patogeny Pathogens Mikroorganismy, které mohou způsobit onemocnění

lidí, zvířat a rostlin. Patogeny zahrnují bakterie, viry
a parazity a v zemědělství se vyskytují v hnoji, čistí-
renských kalech atd.

Perforovaná podlaha Perforated floor Jako roštová podlaha, ale spíše s otvory než s rošty.
V chovech drůbeže se jedná o dvojitou podlahu,
kde perforace horního patra nechávají proudit suchý
vzduch přes podlahu, aby se vysušil hnůj a stelivo.

Perlička Guinea fowl Bažantovitý pták z Afriky chovaný pro okrasné vlast-
nosti, maso, peří pro řemesla a vázání mušek nebo pro
kontrolu škůdců.

Pesticid Pesticide Biologické, fyzikální nebo chemické látky používané
k hubení škůdců. Termín pesticid se často používá
pouze u chemických látek. Různé pesticidy jsou známé
jako insekticidy, nematocidy, fungicidy, herbicidy a ro-
denticidy. Podle Stockholmské úmluvy o perzistent-
ních organických znečišťujících látkách jsou 10 z 12
nejnebezpečnějších a nejtrvalejších organických che-
mikálií pesticidy.

Pevná frakce Solid fraction Viz kapalná frakce výše. Pevné látky nebo vláknité
materiály pocházející z mechanické separace kejdy.
Pevná frakce je obvykle stohovatelná.

pH pH Negativní logaritmus aktivity protonu (H+).Míra kon-
centrace vodíkových iontů v roztoku a údaj o jeho ky-
selosti nebo zásaditosti. Vyjádřeno na stupnici od 0
do 14 je 7 neutrální a vyšší hodnoty alkalické a nižší
hodnoty kyselejší.
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Povrchový odtok Run-off Část srážek, tání sněhu, zavlažovací vody, tekutého
hnoje atd., která neproniká, ale pohybuje se jako po-
zemní tok. Odtok může způsobit znečištění transpor-
tem znečišťujících látek a patogenů do povrchových
vod.

Plemenná drůbež Breeders (poultry) Mateřský kmen (samci i samice) chovaný ke kladení
vajec pro líhnutí kuřat.

Plemenná drůbež pro
brojlery

Broiler breeders Mateřský kmen (samci i samice) chovaný ke kladení
vajec pro produkci brojlerů.

Plemenný chov Breeding Produkce potomků hospodářských zvířat. Chovná zví-
řata jsou zvířata chovaná k produkci potomků, nikoli
k porážce.

Plemeno pro nosnice Layer breeder Rodičovský chov (samci a samice) vedený k produkci
plodných vajec pro komerční produkci nosnic.

Plná podlaha Solid floor Kontinuální povrch, který umožňuje plný kontakt se
spodním povrchem nohy zvířete a podporu.

Plně roštová podlaha Fully slatted floor Podlaha, kde je celá plocha roštová.
Plošné rozmetání Broadcast Rovnoměrný rozptyl hnoje po celém povrchu půdy

(na rozdíl od umístění v řádcích).
PM10 PM10 Částice ve vzduchu s aerodynamickým průměrem

10 mikrometrů nebo méně, což odpovídá 50% účin-
nosti vzorkování.

PM2,5 PM2,5 Částice ve vzduchu s aerodynamickým průměrem
2,5 mikrometrů nebo méně, což odpovídá 50% účin-
nosti vzorkování.

Po odstavu Post-weaning Fáze odchovu po odstavu a před předvýkrmem či vý-
krmem.

Podestýlka Bedding Materiál umístěný na podlaze ustájení hospodářských
zvířat s plnými podlahami nebo částečně roštovými
podlahami, který poskytuje zvířatům určitý komfort
a absorbuje vlhkost amoč. Běžně sláma, sekaná sláma,
piliny, hobliny, písek nebo rašelina. Pro zvířata mohou
být poskytnuty také gumové nebo plastové podložky.

Podestýlka
pro brojlery

Broiler litter Podestýlka z absorpčního materiálu, např. piliny, dře-
věné hobliny nebo sláma smíchané s trusem na pod-
laze ustájení s brojlerovými kuřaty.

Podzemní voda Groundwater Část podpovrchové vody v zóně nasycení. Horní po-
vrch nasycené zóny se nazývá vodní hladina.

Polní drenáže Field drainage Stavba odtoků na poli nebo pod ním za účelem odstra-
nění přebytečné vody ze země do příkopu.

Poměr C:N C:N ratio Množství celkového uhlíku děleno množstvím celko-
vého dusíku obsaženého v hnoji hospodářských zvířat.
Hnůj s vysokým poměremC:N, jako je chlévská mrva,
se obvykle rozkládá nebomineralizuje v půdě déle, než
hnůj s nízkým poměrem C:N.
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Poměr konverze
krmiva

Feed conversion ratio Míra účinnosti zvířete při přeměně krmné hmoty
na zvýšení požadovaného výstupu, např. množství kr-
miva (kg) potřebné pro 1 kg růstu živé hmotnosti.

Potrava Meal Krmivo skládající se z jedné nebo směsi jemně mle-
tých přísad, jako jsou obiloviny, olejnatá semena atd.

Povrchová voda Surface water Voda, která teče v potocích a řekách, přírodní jezera,
mokřady a nádrže vytvořené lidmi.

Požadavek na hnojivo Fertiliser
requirement

Potřebnémnožství rostlinných živin, kromě těch, které
jsou již obsaženy v půdě, k dosažení požadovaného
optimálního výnosu plodiny.

Pracovní šířka Working width Vzdálenost mezi středy dvou sousedních řádků roz-
metání, z nichž každý je dosažen jediným průchodem
rozmetadla hnoje.

Prach Dust Malé pevné částice, které mohou po určitou dobu zů-
stat suspendovány ve vzduchu, ale usazují se svou
vlastní hmotností. Zahrnuje jemné částice, které mo-
hou být shromažďovány filtrací z vnitřního okolního
vzduchu nebo z výstupu vzduchu z chovu zvířat. Lze
jej vyjádřit jako celkový prach, PM10 nebo PM2,5.

Prasata na výkrm Fattening pigs Produkční prasata se obvykle chovají od živé hmot-
nosti 30 kg do porážky nebo prvního zabřeznutí. Tato
kategorie zahrnuje předvýkrm, výkrm a prasničky,
které nebyly zabřezlé.

Prase Pig Zvíře jakéhokoliv věku chované pro chov nebo výkrm.
Prase ve výkrmu Finisher (pigs)/

Finishing pig
Růstová fáze prasat mezi 50–60 kg a porážkou.

Prase v předvýkrmu Grower (pigs) Prase od přibližně 28–30 kg živé hmotnosti krmené
stravou, aby dosáhlo vysoké rychlosti růstu do při-
bližně 50–60 kg živé hmotnosti.

Prasnice Sows Samice prasat během období připuštění, březosti a po-
rodu.

Prasnice k připuštění Mating sows Prasnice připravené k zabřeznutí a před březostí.
Prasnička Gilt Mladá samice před prvním vrhem.
Premix Premix Krmná přísada pokrývající základní potřeby zvířat pro

vitamíny a stopové prvky a případně některé aminoky-
seliny a výživové přísady. Začleněno do kompletního
krmiva, např. pro prasata.

Prostor pro drůbež Bird place Synonymum „místa pro zvíře“ v chovu drůbeže.
Protein Protein Složitá organická sloučenina složená z aminokyselin,

které obsahují uhlík, kyslík, dusík, vodík a někdy fos-
for a síru. S vodou tvoří základní složky živých buněk
a struktury rostlin a živočichů.

Provoz Plant Část hospodářství, kde se provádí jeden z následují-
cích procesů nebo činností: ustájení zvířat, skladování
hnoje, zpracování hnoje. Provoz se skládá z jediné bu-
dovy (nebo zařízení) a/nebo nezbytného vybavení pro
provádění procesů nebo činností.
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Provzdušněná kejda Aerated slurry Kejda, která prošla provzdušňováním, tj. dodávkou
kyslíku pomocí speciálního zařízení, ke stabilizaci
nebo čištění nebo ke snížení zápachu nebo obsahu
dusíku.

Předvýkrm/výkrm Growers/Finishers Prasata na výkrm.
Přijímací jímka Reception pit Jímka, která se používá ke krátkodobému skladování

tekutého hnoje, kejdy, špinavé vody atd. z chovu hos-
podářských zvířat před přesunem do hlavního úložiště.

Příděl Ration Poskytnutí potravy zvířeti.
Příslušný orgán Competent authority Orgán nebo orgány nebo subjekty odpovědné podle

právních předpisů členských států za plnění povinností
vyplývajících z IED.

Přístřešek Shed Viz Stodola.
Přebytek živin Nutrient surplus Množství rostlinných živin převyšující množství po-

žadované nebo přijaté plodinami, což vede k pozitivní
bilanci živin.

R
Rostlinné živiny Plant nutrients Prvky potřebné pro normální růst rostlin. Obvykle se

dělí namakroživiny (dusík, fosfor, draslík, hořčík, váp-
ník, síra) a mikroživiny (např. měď, zinek, mangan).

Rovnováha živin Nutrient balance Srovnání mezi vstupem živin do rostlin a výdejem
nebo příjmemživin. Rovnováhu živin lze vyjádřit jako:
• rovnováha mezi nabídkou a poptávkou srovnáva-
jící množství živin vstupujících do produkce plo-
din a travních porostů ve formě hnoje nebo hnojiv
a živin odstraněných z produktů (včetně produktů
neopouštějících farmu) nebo se standardními po-
žadavky na živiny dané plodiny;

• bilance import/export srovnávající živiny dovážené
do a vyvážené z farmy.

S
Sacharidy Carbohydrates Složité organické sloučeniny obsahující uhlík, vodík

a kyslík, které jsou nezbytné pro všechny živé or-
ganismy. Energie uložená v sacharidech se uvolňuje
k podpoře živých procesů.

Sanitace Sanitation Činnost, při které jsou patogenní mikroorganismy ni-
čeny zahříváním a/nebo přidáváním chemikálií nebo
ozařováním.

Selata Piglets Prasata od narození do odstavu.
Skleníkové plyny Greenhouse gases Plyny, které přispívají ke skleníkovému efektu a globál-

nímu oteplování. Zahrnují oxid uhličitý, metan a oxid
dusný.

Složení krmiva Feed composition Popis jednotlivých složek, které tvoří složení krmiva,
a jejich nutriční hodnota.
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Složený vzorek Composite sample Vzorek připravený operátoremnebo automatickýmza-
řízením, který byl získán smícháním několika bodo-
vých vzorků.

Snadno dostupný
dusík

Readily avalible
nitrogen

Minerální dusík: amonný kation, dusičnan a kyselina
močová.

Spaliny Flue-gas Směs produktů spalování a vzduchu vytvářeného spa-
lovacím procesem.

Spásání Foraging Chování zvířat, když se pohybují takovým způsobem,
že je pravděpodobné, že získají potravu pro sebe nebo
své potomky.

Stání Stall Rozdělení nebo oddělení pro zvíře nebo zvířata, ob-
vykle v chovu.

Stodola Barn Obecný název zemědělské budovy používané k ustá-
jení hospodářských zvířat, skladování strojů nebo plo-
din atd.

Stopový prvek Trace element Chemický prvek, který rostliny nebo zvířata potřebují
ve velmimalémmnožství pro normální fungování, růst
a zdraví. Zahrnujte železo, zinek, bór, měď, mangan,
kobalt a molybden.

Strava Diet Krmivo podávané hospodářským zvířatům.
Stravitelná energie Digestible energy Stravitelná energie (DE) je hrubá energie krmiva, mi-

nus energetický obsah výkalů, který mu lze přičíst.
Sláma Straw Suché stonky po odstranění zrna obilovin.
Stávající
hospodářství

Existing farm Hospodářství, které není nové.

Stávající provoz Existing plant Provoz, který není novým provozem.
Suspendované pevné
látky (SS)

Suspended solids
(SS)

Suspendovaná látka v kapalině.

Sušina (DM) Dry matter (DM) Zbytek zbývající po zahřátí za standardních podmínek
(obvykle kolem 105 °C do konstantní hmotnosti) k od-
paření vody. Často se vyjadřuje jako procento hmot-
nosti původního materiálu.

Systém all in–all out All in–All out
system

Viz Turnusový systém.

Systém hnoje Manure system Systém hnoje zahrnuje sběr a odstraňování kejdy nebo
pevných látek ze systému ustájení.

Systém ustájení Housing system Jednotka s primární funkcí zajišťující ustájení pro ur-
čitou kategorii zvířat a se specifickým designem, vy-
bavením a řízením, které určuje její vliv na životní
prostředí. Zahrnuje způsob chovu určité kategorie zví-
řat (např. design kotce a podlahy), systém skladování
a správy hnoje, ventilační systém instalovaný k řízení
vnitřního klimatu v budově a typ a režim používaný
k zajištění krmení a vody do zvířata.
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Pojem CZ Pojem EN Definice

T
Technika Technique Zahrnuje jak použitou technologii, tak způsob, jakým

je instalace navržena, postavena, udržována, provozo-
vána a vyřazována z provozu.

Tekutý hnůj Liquid manure Kejda
Tekutý odpad Effluent Kapalina vypouštěná z procesu nebo hospodářství
Textura půdy Soil texture Klasifikace půdy na základě typu a podílu částic (pí-

sek, bahno, jíl), které obsahuje.
Těkavé mastné
kyseliny (VFA)

Volatile fatty acids
(VFA)

Mastná kyselina s krátkým řetězcem obsahující dva
až pět atomů uhlíku, která se vyrábí jako konečné
produkty mikrobiální fermentace v zažívacím traktu.

Těkavé organické
sloučeniny (VOC)

Volatile organic
compound (VOC)

Jakákoli organická sloučenina, která má při 293,15 K
tlak par 0,01 kPa nebo vyšší, nebo která má za určitých
podmínek použití odpovídající těkavost (čl. 3 odst. 45
směrnice o průmyslových emisích).

Těkavé pevné látky Volatile solids Úbytek hmotnosti po zapálení vzorku celkových pev-
ných látek v peci (zahřáté do sucha na 550 °C).

Těžké kovy Heavy metals Skupina kovových prvků, které zahrnují olovo, kad-
mium, zinek, měď, rtuť a nikl. Technická literatura je
popisuje jako kovy s hustotou vyšší než 4,5 g/ml. Lze je
nalézt ve značných koncentracích v čistírenských ka-
lech a několika dalších odpadních materiálech a také
v menších koncentracích hnoje z prasat a drůbeže.

Travní porost Grassland Země pokrytá bylinnou vegetací, které dominuje tráva.
Trojúhelníkové rošty Triangular slats Součásti roštových podlah, např. v kotcích pro prasata,

obvykle z kovu, plastu nebo betonu. Jsou trojúhelní-
kového průřezu s vrcholem trojúhelníku směřujícím
dolů, takže štěrbiny mezi nimi jsou na spodní straně
podlahy širší.

Trus Droppings Odpad vyloučený drůbeží.
Turnusový systém Batch system Způsob chovu hospodářských zvířat, při kterém sku-

pina zvířat, např. brojleři nebo prasata s podob-
nou živou hmotností, naskladní do chovu nebo kotce
a všechna se vyskladní, když dorostou na stanovenou
živou hmotnost. Chov nebo kotec se poté vyčistí před
naskladněním další skupiny.

Trusný pás Manure belt Pohyblivý pás, např. vyrobeny z „nepřilnavého“ po-
lypropylenu, pod klecemi, na kterých se shromažďuje
trus od nosnic a pravidelně se přepravuje mimo bu-
dovu do uzavřeného skladu nebo k přímé aplikaci.

Tuhý hnůj Solid manure Výkaly nebo trus a moč smíchané nebo nesmíchané
s podestýlkou, která neteče gravitací a nemůže být
čerpána.
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U
Uhynulé kusy Fallen stock Zvířata, která byla usmrcena eutanazií s určitou dia-

gnózou nebo bez ní nebo která uhynula, včetně mrtvě
narozených a nenarozených zvířat, v hospodářství
nebo v jakýchkoliv prostorách nebo během přepravy,
ale která nebyla poražena pro lidskou spotřebu (z ná-
vrhu nařízení o podporách k zemědělství).

Ustájení zvířat Animal house Obecný název budovy, ve které jsou chována hos-
podářská zvířata. Také se nazývá chovatelská stanice
nebo budova hospodářských zvířat.

V
Veranda Veranda Krytý prostor s otevřenými bočními stěnami po straně

drůbežáren, který umožňuje zvířatům přístup do vněj-
šího klimatu z důvodů dobrých životních podmínek
zvířat. Někdy je vybaven základovou deskou pokry-
tou nějakým typem steliva (oblast pro hrabání) nebo
zeminou.

Viskozita Viscosity Odolnost kapaliny vůči změně tvaru nebo pohybu sou-
sedních částí vůči sobě navzájem. Viskozita označuje
odpor proti toku.

Vitamín Vitamin Třída organických látek požadovaných zvířaty v ma-
lém množství pro normální fungování, růst a zdraví.
Hospodářská zvířata mohou některé syntetizovat,
např. Vitamin C, v jejich tělech, ale většina z nich
musí být poskytována v jejich stravě.

Vodní hladina Water table Hladina v půdě, pod kterou je země zcela nasycena
vodou.

Volatilizace Volatilisation Proces, při kterém se plynný amoniak uvolňuje z roz-
toku. Týká se ztráty amoniaku z moči a hnoje během
ustájení, skladování a aplikace do půdy.

Volný výběh Free-range Systém pro chov hospodářských zvířat, ve kterém mo-
hou zvířata volně pobíhat po poli nebo po zemi. U drů-
beže to znamená, že ptáci mají během dne volný pří-
stup do venkovního prostoru, ale jsou ustájeni v noci.

Vrh Litter Všechna selata narozená na jednou.
Vykydávání Mucking out Hovorový výraz pro odstraňování hnoje, obvykle tu-

hého hnoje, jako je chlévský hnůj, z budovy, kde se
nacházejí hospodářská zvířata.

Vylučování Excreta Odpad vyloučený z těla: výkaly plus moč.
Vyluhování Leaching Ztráta rozpustných prvků a sloučenin z porézního ma-

teriálu (např. půdy) v odtokové vodě do vodního pro-
středí včetně podzemní vody. To platí zejména pro
výluhy dusičnanů.

Vypařování Evaporation Fyzikální proces, při kterém se kapalina mění na plyn.
Výkaly Faeces Tuhý odpad nebo nestrávený materiál vylučovaný zví-

řaty.
Výkrm Fattening Chov hospodářských zvířat pro produkci masa.
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Výkrm prasat Fattener Hospodářství, které chová prasata na výkrm.
Výluh Leachate Roztok vzniklý vyluhováním.
Vyřazení z provozu Decommissioning Odstávka zařízení včetně dekontaminace a/nebo de-

montáže.
Vzduchem vyplněná
pórovitost

Air-filled porosity Podíl objemu půdy, který je naplněn vzduchem; nízká
pórovitost naplněná vzduchem naznačuje špatné pro-
vzdušňování a omezené odvodnění.

W
Welfare Welfare Stav jednotlivce, který zahrnuje pokusy vyrovnat se

s jeho prostředím.
Z
Zaprahlá prasnice Dry sow Dospělá samice prasete mezi laktacemi (mezi odsta-

vem selat a perinatálním obdobím).
Zápach Odour Organoleptický atribut vnímatelný čichovým orgánem

při detekci určitých těkavých látek s velmi odlišnými
chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi.
Může to být příjemný nebo nepříjemný vjem.

Zbytky Residue Materiál, který se záměrně nevyrábí ve výrobním pro-
cesu a může nebo nemusí být odpadem.

Zmlžování Fogging Rozstřikování vody za vysokého tlaku vytváří jemné
kapičky, které absorbují teplo a snižují koncentraci
prachu v místnosti.

Znečištění Pollution Přímé nebo nepřímé zavádění látek, vibrací, tepla nebo
hluku v důsledku lidské činnosti do ovzduší, vody nebo
půdy, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo
kvalitu životního prostředí, má za následek poškození
hmotného majetku nebo narušovat nebo zasahovat do
vybavení a jiných legitimních použití prostředí. (Čl. 3
odst. 2 směrnice o průmyslových emisích)

Zeolity Zeolites Aluminosilikátovéminerální usazeniny, kterémají mi-
kroporézní strukturu.

Znečištěná voda Dirty water Odpadní voda.
Zootechnická aditiva Zootechnical

additives
Podle nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou zahrnuty násle-
dující funkční skupiny:
a látky zvyšující stravitelnost: látky, které při krmení
zvířat zvyšují stravitelnost stravy působením na cí-
lové krmné suroviny;

b stabilizátory střevní flóry: mikroorganismy nebo
jiné chemicky definované látky, které mají při kr-
mení zvířat pozitivní účinek na střevní flóru;

c látky, které příznivě ovlivňují životní prostředí;
d jiné zootechnické doplňkové látky.

Zpracování hnoje Manure processing Řízený biologický, chemický a/nebo fyzikální proces,
který mění vlastnosti hnoje.
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Zranitelná zóna
dusičnany

Nitrate Vulnerable
Zone

Pozemkové oblasti určené podle Nitrátové směrnice
(91/676/EHS), ve kterých znečištění dusičnany (ze ze-
mědělských zdrojů) překračuje nebo pravděpodobně
překročí zákonnou hranici 50mg NO3/litr.

Zvýšení kyselosti Acidification Proces, při kterém jsou půdní nebo povrchové vody
stále kyselejší (nižší pH), např. usazováním amoniaku,
NOX nebo oxidu siřičitého.

Živá hmotnost Live weight Hmotnost živého zvířete (na rozdíl od hmotnosti ja-
tečně upraveného těla nebo mrtvé hmotnosti).
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Kapitola 9

Přílohy

9.1 Živočišné druhy a dobytčí jednotky

Při hodnocení dopadu intenzivních chovů hospodářských zvířat na životní prostředí může výraz
„prostor“ vést k nejasnostem. Prostor lze považovat za místo rovnocenné jednomu zvířeti (ap),
ale existuje rozdíl v míře dopadů na životní prostředí pokud jde o chov zvířat patřících do stejné
kategorie, ale různých druhů a v různých fázích produkce. Například slepice, brojleři, kachny
a krůty patří do kategorie „drůbež“, ale dopady hospodářství s touto kategorií zvířat a stejným
počtem ap na životní prostředí se značně liší. Kromě toho je důležité, zda jsou chována mladá
zvířata nebo vykrmována starší zvířata.

K překonání těchto problémů může být prostor pro zvíře vyjádřen z hlediska hmotnosti zvířete
(dobytčí jednotky – LU, např. 1 LU = 500 kg hmotnosti), protože účinky na životní prostředí
silně závisí na průměrné hmotnosti zvířete během produkčního období. Hmotnost zvířat přibližně
odpovídá produkci hnoje a emisí. Může být definována jako časově integrovaná průměrná hmotnost
zvířete během produkčního období nebo cyklu na základě růstové funkce specifické pro zvíře, která
je k dispozici pro všechny druhy zvířat. To umožňuje zohlednit různé typy (chovné, na výkrm)
a fáze (odstav, předvýkrm-výkrm) produkce, doby ustájení a měnící se produkční procesy.

Níže jsou uvedeny některé příklady standardních hodnot pro LU uváděné členskými státy
(tabulka 9.1, tabulka 9.2, tabulka 9.3).

Tabulka 9.1: Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LU používané v Německu

Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Prasata
Prasata na výkrm (25–110 kg) 0,13
Prasata na výkrm (25–115 kg) 0,14
Prasata na výkrm (25–120 kg) 0,15
Brzy březí a jalové prasnice, kanci (150 kg) 0,30
Prasnice se selaty (do 10 kg) 0,40
Prasnice se selaty (do 14 kg) 0,45
Prasnice se selaty (do 18 kg) 0,50
Odstávčata (do 15 kg) 0,02
Odstávčata (do 25 kg) 0,03
Odstávčata (do 30 kg) 0,04
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Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Mladé prasnice (do 90 kg) 0,12
Drůbež
Nosnice 0,003 4
Mladé slepice – chov (do 18. týdne) 0,001 4
Brojleři (do 35 dní) 0,001 5
Brojleři (do 42 dní) 0,002 0
Brojleři (do 49 dní) 0,002 4
Kachny – chov (Pekingské kachny) 0,001 3
Kachny – výkrm (Pekingské kachny) 0,003 8
Létající kachny – chov 0,001 2
Létající kachny – výkrm 0,005 0
Krůty – chov 0,002 2
Krůty – výkrm (krůty) 0,012 5
Krůty – výkrm (krocani) 0,022 2
Krůty – výkrm (krocani a krůty) 0,016 0
Poznámka: 1 LU odpovídá 500 kg standardní živé hmotnosti zvířete.
Zdroj: [474]

Tabulka 9.2: Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LU používané ve Španělsku

Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Prasata
Prasnice při porodu (1) 2,00
Prasnice se selaty do 6 kg 0,25
Prasnice se selaty do 20 kg 0,30
Odstávčata (6–20 kg) 0,02
Prasata na výkrm (předvýkrm) 20 až 50 kg 0,08
Prasata na výkrm (výkrm) 50 až 100 kg 0,10
Prasata na výkrm (20–100 kg) 0,09
Drůbež (2)
Brojleři 0,007 0
Krůty 0,021 0
Nosnice 0,014 0
Koroptve, křepelky a bažanti 0,003 5
(1) Zahrnuje veškeré potomky prasnice až do konce výkrmového období.
(2) Hodnoty používané v oblasti Andalusie.
Poznámka: 1 LU odpovídá dospělé krávě.
Zdroj: [500, 624]
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Tabulka 9.3: Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LU používané ve Velké Británii

Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Prasata
Prasnice 0,40
Kojící prasnice 0,45
Kanci 0,50
Prasata na výkrm (> 110 kg) 0,24
Prasata na výkrm (20–110 kg) 0,13
Selata (< 20 kg) 0,06
Drůbež
Nosnice 0,004 4
Brojleři 0,001 8
Kuřice 0,002 0
Plemenné slepice 0,004 0
Poznámka: Vypočtené hodnoty. 1 LU odpovídá 500 kg standardní živé
hmotnosti zvířete.
Zdroj: [614]

Aby bylo možné porovnat nebo agregovat počty různých kategorií hospodářských zvířat, lze také
definovat ekvivalenci na základě požadavků na krmení zvířat.V tomto případě jsou dobytčí jednotky
definovány na základě požadavků na krmivo jednotlivých kategorií zvířat (tabulka 9.4). Další
ekvivalence lze definovat na základě vylučování živin.

Tabulka 9.4: Koeficienty jednotek hospodářských zvířat používané Eurostatem

Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Skot
Do 1 roku 0,400
1–2 roky 0,700
Samci, 2 roky a starší 1,000
Jalovice, 2 roky a starší 0,800
Dojnice 1,000
Ostatní krávy, 2 roky a starší 0,800
Prasata
Selata s živou hmotností do 20 kg 0,027
Chovné prasnice s hmotností 50 kg a vyšší 0,500
Ostatní prasata 0,300
Drůbež
Nosnice 0,014
Brojleři 0,007
Pštrosi 0,350
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Kategorie zvířat
Průměrná živá hmotnost zvířat

(LU/zvíře)

Ostatní drůbež 0,030
Ostatní
Ovce a kozy 0,80
Koňovití 0,10
Králíci, chovné samice 0,02
Poznámka: 1 LU odpovídá pastevnímu ekvivalentu jedné dojné krávy
600 kg, která ročně produkuje 3 000 kg mléka, bez dalších koncentrova-
ných krmiv.
Zdroj: [12]

9.2 Ukázkové plány fázové výživy

Použité krmné programy jsou uvedeny v následujících kapitolách.

9.2.1 Vícefázová výživa drůbeže

9.2.1.1 Kuřice

Tabulka 9.5: Vícefázová výživa kuřic ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (týdny) 0–6 7–12 13–16

Dusíkaté látky (%)
20,0 18,5 16,0

(19–21) (18–19) (15–17)

Aminokyseliny (%)
1,00 0,85 0,65–0,80

(0,90–1,10) (0,80–0,95)

Celkový vápník (%)
1,0 0,9 0,9

(0,9–1,2) (0,9–1,2) (0,9–1,2)

Celkový fosfor (%)
0,50 0,50 0,45

(0,50–0,60) (0,50–0,60) (0,40–0,55)

Celková měď (mg/kg)
15 15 15

(10–25) (10–25) (10–25)

Celkový zinek (mg/kg)
60 60 60

(40–80) (40–80) (40–80)

Fytáza (%)
0,018 0,018 0,018

(0–0,018) (0–0,018) (0–0,018)

Enzymy NSP (%)
0,005 0,005 0,005

(0–0,01) (0–0,01) (0–0,01)
Zdroj: [298]
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Tabulka 9.6: Vícefázová výživa kuřic (volný výběh) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (týdny) 0–8 8–12 12–16
Dusíkaté látky (%) 19,0 16,5 15,5
Aminokyseliny (%) 1,0 0,8 0,7

Celkový vápník (%)
0,95 0,95 0,95

(0,95–1,00) (0,95–1,00) (0,95–1,00)
Celkový fosfor (%) 0,741 0,760 0,760
Celková měď (mg/kg) 15 15 15
Celkový zinek (mg/kg) 70 70 70
Fytáza (%) 0 0 0
Enzymy NSP (U/kg) 500 500 500
Zdroj: [294]

Tabulka 9.7: Vícefázová výživa kuřic v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4

Období (týdny) (1) 1–3 4–8 9–15/16 16/17
Metabolizovatelná energie

12,0 11,4 11,0–11,4 11,2–11,4
(MJ/kg)
Dusíkaté látky (%) 20,0–21,0 18,0–18,5 14,5–16,0 16,0–17,5
Aminokyseliny (%) (2) 0,40–0,48 0,37–0,42 0,31–0,39 0,34–0,37
Aminokyselinový profil

1,0 : 1,9 : 1,6 : 1,5 : 0,5
(Met:Lys:Val:Thr:Trp)
Celkový vápník (%) 0,95–1,05 0,95–1,00 0,90–0,92 2,00–2,25
Celkový fosfor (%) 0,75–0,75 0,70–0,70 0,58 0,65–0,65
Celková měď (mg/kg) 6,0–6,2 6,0–6,2 6,0–6,2 6,0–6,2
Celkový zinek (mg/kg) 44–60 44–60 39–40 40–44

Fytáza (FTU/kg)
500 500 500 500

(250–750) (250–750) (250–750) (250–750)
Enzymy NSP (%) (3) 0,005–0,010 0 0 0
(1) Správná doba ke změně krmiva určuje spíše tělesná hmotnost než věk. Kuřata a kuřice se váží
jednou týdně.
(2) Údaje se vztahují k methioninu (první omezující aminokyselina).
(3) Enzymatická aktivita se pohybuje od 280/125 do 560/250 TXU/TGU (xylanáza/glukanáza)
na kg krmiva.
Poznámka: Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo.
Zdroj: [327]
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9.2.1.2 Nosnice

Tabulka 9.8: Vícefázová výživa nosnic (v klecích) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Období (týdny) 16–28 29–40 41–55 56–70 > 71
Dusíkaté látky (%) 17,5 (16,0–18,0) 16,5–19,0 16,0–18,0 15,0–17,0 13,0–16,0

Aminokyseliny (%)
0,9 0,9 0,8 0,72 0,65

(0,70–1,00) (0,85-1,00) (0,7–0,9) (0,70–0,80) (0,60–0,75)

Celkový vápník (%)
2,5 3,6 3,8 4,0 4,0

(2,0–4,0) (3,5–4,0) (3,6–4,2) (3,8–4,4) (3,8–4,4)

Celkový fosfor (%)
0,50 0,45 0,45 0,45 0,40

(0,40-0,55) (0,40–0,50) (0,40–0,50) (0,40–0,50) (0,38–0,50)

Celková měď (mg/kg)
15 15 15 15 15

(10–20) (10–25) (10–20) (10–20) (10–20)

Celkový zinek (mg/kg)
60 60 60 60 60

(40–100) (40–100) (40–100) (40–100) (40–100)

Fytáza (%)
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

(0–0,18) (0–0,18) (0–0,18) (0–0,18) (0–0,18)

Enzymy NSP (%)
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

(0–0,01) (0–0,01) (0–0,01) (0–0,01) (0–0,01)
Zdroj: [297]

Tabulka 9.9: Vícefázová výživa nosnic (volný výběh) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (týdny) 16–25 25–50 50–72
Dusíkaté látky (%) 17,5 17,0 15,5
Aminokyseliny (%) 0,88 0,84 0,76
Celkový vápník (%) 3,80 3,90 4,05

(3,80–4,00) (3,90–4,10) (4,05–4,30)
Celkový fosfor (%) 0,475 0,451 0,403
Celková měď (mg/kg) 15 15 15
Celkový zinek (mg/kg) 70 70 70
Fytáza (FTU/kg) 120 120 120
Enzymy NSP (U/kg) 500 500 500
Zdroj: [293]
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Tabulka 9.10: Vícefázová výživa nosnic (v klecích) v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Metabolizovatelná energie
11,6–12,1 11,4 11,0–11,4

(MJ/kg)

Dusíkaté látky (%)
18,0 17,0 16,5

(15,4–20,0) (15,5–19,0) (15,0–17,0)

Aminokyseliny (%) (1) 0,40–0,42
0,35 0,35

(0,32–0,38) (0,32-0,38)
Aminokyselinový profil

1,0 : 1,9 : 1,6 : 1,5 : 0,5
(Met:Lys:Val:Thr:Trp)

Celkový vápník (%) 0,38
3,80 4,10

(3,70–4,40) (4,00–4,50)
Celkový fosfor (%) 0,45–0,55 0,42–0,45 0,36–0,45
Celková měď (mg/kg) 0,000 5 0,000 5 0,000 5
Celkový zinek (mg/kg) 0,004 4 0,004 4 0,004 4

Fytáza (FTU/kg)
300 300 300

(250–750) (250–750) (250–750)
Enzymy NSP (%) 0,005–0,010 0,005–0,010 0,005–0,010
(1) Údaje se týkají methioninu (první omezující aminokyselina).
Poznámka: Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo (mezipro-
dukty nebo jiný druh krmiva).
Zdroj: [327]

9.2.1.3 Brojleři

Tabulka 9.11: Vícefázové krmení pro lehké brojlery (40 dní) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4

Období (týdny) 0–10 11–20 21–33 34–40
Dusíkaté látky (%) 22 (22–23) 21 (20–22) 18–19,5 18–19,5
Aminokyseliny (%) 1,45 (1,3–1,5) 1,35 (1,2–1,4) 1,25 (1,15–1,3) 1,15 (1,0–1,2)
Celkový vápník (%) 0,90–1,00 0,75–0,90 0,65–0,85 0,65–0,85
Celkový fosfor (%) 0,55 (0,5–0,6) 0,45–0,55 0,40–0,48 0,40–0,48
Celková měď (mg/kg) 20 (15–25) 20 (15–25) 20 (15–25) 20 (15–25)
Celkový zinek (mg/kg) 70 (60–90) 70 (60–90) 60 (50–80) 60 (50–80)
Fytáza (%) 0,03 0,03 0,03

(0,015–0,03)
0,03

Enzymy NSP (%) 0,015 0,015 0,015 0,015
Poznámka: Konečná hmotnost 2,35 (2,25–2,45) kg po 40 dnech.
Zdroj: [296]
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Tabulka 9.12: Vícefázové krmení těžkých brojlerů (7 až 8,5 týdnů) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Období (týdny) 1–8 9–13 14–27/37 28–45/28–55 46–49/56–59
Dusíkaté látky (%) 23,3 20,7 19,7 17,8 17,7
Aminokyseliny (%) NI NI NI NI NI
Celkový vápník (%) 1,00 0,74 0,74 0,69 0,64
Celkový fosfor (%) 0,78 0,58 0,58 0,52 0,46
Celková měď (mg/kg) 25 25 25 25 25
Celkový zinek (mg/kg) 100 90 90 80 80
Fytáza (%) 0,03 0,03 0,03 0,03
Anorganický fosfor 2,05 1,03 1,02 0,82 0,47
Enzymy NSP (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Poznámka: Konečná hmotnost 3 kg v 8,5. týdnu nebo 2,1 kg v 7. týdnu. NI = nebyly poskytnuty žádné
informace.
Zdroj: [295]

Tabulka 9.13: Vícefázové krmení pro lehké brojlery (40 dní) ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (týdny) 1–10 11–27/32 28/33–35/42
Metabolizovatelná energie
(MJ/kg) 12,2–12,6 13,0–13,4 13,2–13,8

Dusíkaté látky (%) 22 (20–23) 21 (20–22) 19,5 (18–21)
Aminokyseliny (%) (1) 0,55 (0,45–0,60) 0,55 (0,45–0,55) 0,5 (0,45–0,52)
Aminokyselinový profil
(Met:Met/Cys:Lys:Thr:Trp) 1:1,84:

2,78:1,81:0,43
1:2,17:

2,68:1,97:0,44
1:2,38:

2,54:2,07:0,42
Celkový vápník (%) 1 (0,85–1,20) 0,9 (0,8–1,2) 0,8 (0,7–1,2)
Celkový fosfor (%) 0,65 (0,65–0,70) 0,55 (0,55–0,70) 0,50 (0,50–0,70)
Celková měď (mg/kg) 6,2 (4–8) 6,2 (4–8) 6,2 (4–8)
Celkový zinek (mg/kg) 40 (40–50) 40 (40–44) 40 (20–70)
Fytáza (FTU/kg) 500 (250–1 000) 500 (250–750) 500 (250–750)
Enzymy NSP (%) (2) 0,005–0,01 0 0
(1) Údaje se týkají methioninu (první omezující aminokyselina).
(2) Enzymatická aktivita je v rozmezí od 280/125 do 560/250TXU/TGU (xylanáza/glukanáza) na kg kr-
miva.
Poznámka:

• Informace jsou syntézou mnoha údajů doporučených různými veřejnými a soukromými vý-
zkumnými institucemi a výzkumnými pracovníky.

• Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo. S ohledem na strukturu pelety se doporučuje,
aby se během první fáze rozpadla na 2 mm. Pro další fáze je to 3 mm.

Zdroj: [327]
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9.2.1.4 Krůty

Tabulka 9.14: Vícefázové krmení pro krůty ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4

Období (týdny) 0–2 3–6 7–12 13–20
Dusíkaté látky (%) 26 (25–28) 24 (23–26) 20 (20–23) 18 (17–21)
Aminokyseliny (%) 1,7 (1,6–1,8) 1,5 (1,4–1,7) 1,4 (1,3–1,5) 1,2 (1,0–1,3)
Celkový vápník (%) 1,25

(1,20–1,40)
1,10

(1,00–1,40)
0,90

(0,90–1,20)
0,80

(0,75–1,00)
Celkový fosfor (%) 0,75

(0,70–0,90)
0,70

(0,65–0,85)
0,65

(0,60–0,70)
0,60

(0,55–0,65)
Celková měď (mg/kg) 15 (15–25) 15 (15–25) 15 (15–25) 15 (15–25)
Celkový zinek (mg/kg) 70 (60–100) 70 (60–100) 70 (60–100) 70 (60–100)
Fytáza (%) 0,03 (0–0,03) 0,03 (0–0,03) 0,03 (0–0,03) 0,03 (0–0,03)
Enzymy NSP (%) 0,015

(0,015–0,03)
0,015

(0,015–0,03)
0,015

(0,015–0,03)
0,015

(0,015–0,03)
Zdroj: [299]

Tabulka 9.15: Vícefázové krmení pro krůty (začátek výkrmu) v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2

Období (týdny) 1–2 3–5
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 11,2–11,8 11,5–12,1
Dusíkaté látky (%) 27,5–29,5 26,0–27,5
Aminokyseliny (%) (1) 0,170–0,171 0,152–0,162
Aminokyselinový profil
(Met:Lys:Arg:Me/Cys:Thr:Met:Trp) 1:1,05:0,64:0,6:0,37:0,17 1:1,05:0,66:0,61:0,37:0,17

Celkový vápník (%) 1,3–1,4 1,1–1,5
Celkový fosfor (%) 0,8–1,0 0,8–1,0
Celková měď (mg/kg) 0,000 8–0,001 0 0,000 8–0,001 0
Celkový zinek (mg/kg) 0,005 0–0,006 5 0,004 0–0,005 0
Fytáza (FTU/kg) 500 (250–1 000) 500 (250–1 000)
Enzymy NSP (%) (2) 0 0,01–0,015
(1) Údaje se týkají lysinu (první omezující aminokyselina).
(2) Enzymatická aktivita je 560/250 TXU/TGU (xylanáza/glukanáza) na kg krmiva.
Poznámka:

• Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo.

• Bez ohledu na pohlaví se krůty chovají společně pro první a druhou fázi růstu, které trvají
prvních 4–5 týdnů až do úplného opeření mladé krůty.

Zdroj: [327]
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Tabulka 9.16: Vícefázové krmení pro krocany v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4

Období (týdny) 5–8 9–12 13–16 > 17
Metabolizovatelná energie
(MJ/kg)

11,8–12,3 12,3–12,8 12,8–13,2 13,2–13,6

Dusíkaté látky (%) 24–24,5 20–21 18–18 14–16
Aminokyseliny (%) (1) 1,35–1,45 1,25–1,28 1,00–1,00 0,8–85
Aminokyselinový profil
(Lys:Met/Cys:Thr:Met:Trp)

1:0,54:
0,56:0,35:0,17

1:0,56:
0,56:0,35:0,16

1:0,56:
0,56:0,34:0,16

1:0,55:
0,56:0,33:0,16

Celkový vápník (%) 0,80–1,40 0,75–1,20 0,70–1,10 0,65–1,00
Celkový fosfor (%) 0,60–0,82 0,55–0,55 0,50–0,70 0,45–0,65
Celková měď (mg/kg) 0,000 5–0,001 0,000 6–0,001 6–10 0,000 6–0,001
Celkový zinek (mg/kg) 0,004–0,006 0,003–0,004 30–40 0,003–0,004
Fytáza (FTU/kg) 500

(250–1 000)
500

(250–1 000)
500

(250–1 000)
500

(250–1 000)
Enzymy NSP (%) (2) 0,010–0,015 0,010–0,015 0,010–0,015 0,010–0,015
(1) Údaje se týkají lysinu (první omezující aminokyselina).
(2) Enzymatická aktivita je 560/250 TXU/TGU (xylanáza/glukanáza) na kg krmiva.
Poznámka:

• Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo.

• Krmný program pro krocany je pokračováním programu pro počáteční výkrm krůt.

Zdroj: [327]
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Tabulka 9.17: Vícefázové krmení pro krůty v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (týdny) 5–6/8–9 9–10/12–13 13–14/16–17
Metabolizovatelná energie
(MJ/kg) 12,3–13,8 12,8–13,2 13,2–13,6

Dusíkaté látky (%) 23,0–24,4 20,0–21,0 18–18,5
Aminokyseliny (%) (1) 1,40–1,45 1,22–1,25 1,00–1,10
Aminokyselinový profil
(Lys:Arg:Met/Cys:Thr:Met:Trp) 1:1,05:0,66:0,61:0,37:0,17

Celkový vápník (%) 0,80–1,20 0,75–1,20 0,70–1,10
Celkový fosfor (%) 0,55–0,80 0,55–0,55 0,50–0,75
Celková měď (mg/kg) 0,000 8–0,001 0 0,000 8–0,001 0 0,000 8–0,001 0
Celkový zinek (mg/kg) 0,005 0–0,006 5 0,004 0–0,005 0 0,004 0–0,005 0
Fytáza (FTU/kg) 500 (250–1 000) 500 (250–1 000) 500 (250–1 000)
Enzymy NSP (%) (2) 0,010–0,015 0,010–0,015 0,010–0,015
(1) Údaje se týkají lysinu (první omezující aminokyselina).
(2) Enzymatická aktivita je 560/250 TXU/TGU (xylanáza/glukanáza) na kg krmiva.
Poznámka:

• Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo.

• Krmný program pro krocany je pokračováním programu pro počáteční výkrm krůt.

Zdroj: [327]
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9.2.1.5 Kachny

Tabulka 9.18: Vícefázové krmení pro kachny v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2

Období (týdny) 1–3 4–7
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 11,40–12,34 12,20–12,97
Dusíkaté látky (%) 20–23,75 18–18
Aminokyseliny (%) (1) 0,40–0,48 0,40–0,45
Aminokyselinový profil
(Met:Lys:Met/Cys:Thr:Trp) 1:2:1,70:1,5:1,46 1:2:1,75:1,5:0,4

Celkový vápník (%) 0,8–1,2 0,7–0,8
Celkový fosfor (%) 0,65–0,85 0,60–0,70
Celková měď (mg/kg) 4,5 4,5–6,2
Celkový zinek (mg/kg) 40–50 40–55
Fytáza (FTU/kg) 500 (250–1 000) 500 (250–1 000)
Enzymy NSP (%) (2) 0,005–0,010 0,005–0,010
(1) Údaje se týkají methioninu (první omezující aminokyselina).
(2) Enzymatická aktivita je v rozmezí od 280/125 do 560/250 TXU/TGU (xylanáza/glukanáza) na kg
krmiva.
Poznámka: Neomezené (ad libitum) suché/peletované krmivo. Během první fáze bylo možné krmivo
rozdrobit. Pro další fáze je to mezi 3 mm a 4 mm.
Zdroj: [327]

9.2.2 Vícefázová výživa prasat

9.2.2.1 Březí prasnice

Tabulka 9.19: Vícefázové krmení pro březí prasnice ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 (laktace) Fáze 2 (březí)

Dusíkaté látky (%) 15–20 12–15
Aminokyseliny (%) 0,8–1,1 0,5–0,6
Celkový vápník (%) 0,55–0,75 0,75–0,90
Celkový fosfor (%) 0,55–0,75 0,55–0,75
Celková měď (mg/kg) 25 25
Celkový zinek (mg/kg) 100–150 100–150
Fytáza (%) 0,0–0,1 0,0–0,1
Anorganický fosfor (%) 0,0–0,7 0,0–0,7
Enzymy NSP (%) NI NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [309]
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Tabulka 9.20: Vícefázové krmení pro březí prasnice v Německu

Parametr Fáze 1 (laktace) Fáze 2 (březí)

Období (dny březosti) 1–84 85–115
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 11,8–12,2 11,8–12,2
Dusíkaté látky (%) 13 (12–14) 14 (12–16)
Aminokyseliny (%) (1) 0,6 (0,5–0,7) 0,7 (0,6–0,8)
Aminokyselinový profil
(Lys:Met/Cys:Thr:Trp) 1:0,6:0,65:0,19

Celkový vápník (%) 0,55–0,65 0,56–0,75
Celkový fosfor (%) 0,40–0,55 0,45–0,55
Celková měď (mg/kg) 8–10 8–10
Celkový zinek (mg/kg) 50–80 50–80
Fytáza (FTU/kg krmiva) 500 (300–700) 500 (300–700)
Anorganický fosfor (%) 0,15 (0,1–0,2) 0,15 (0,1–0,2)
Enzymy NSP (%) NI NI
(1) Údaje se týkají lysinu (první omezující aminokyselina).
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [326]

9.2.2.2 Kojící prasnice

Tabulka 9.21: Vícefázové krmení kojících prasnic v Německu

Parametr Jedna fáze

Dny laktace 25
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 13,0 (12,8–13,4)
Dusíkaté látky (%) 17,0 (16,0–17,5)
Aminokyseliny (%) 0,95 (0,90–1,00)
Celkový vápník (%) 0,85 (0,75–0,95)
Celkový fosfor (%) 0,6 (0,5–0,7)
Celková měď (mg/kg) 1
Celkový zinek (mg/kg) 50
Fytáza (FTU/kg) 500 (300–700)
Anorganický fosfor (%) 0,15 (0,10–0,20)
Enzymy NSP (%) NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [326]
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9.2.2.3 Odstávčata

Tabulka 9.22: Vícefázové krmení pro odstávčata a prasata v předvýkrmu ve Velké Británii

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Období (hmotnost v kg) 7,5–20 20–25 25–50
Dusíkaté látky (%) 20–24 19–23 18–21
Aminokyseliny (%) 1,6–1,7 1,4–1,6 1,2–1,4
Celkový vápník (%) 0,55–0,75 0,60–0,75 0,60–0,75
Celkový fosfor (%) 0,55–0,75 0,55–0,75 0,55–0,75
Celková měď (mg/kg) 170 170 17
Celkový zinek (mg/kg) 150 150 150
Fytáza (%) 0,0–0,1 0,0–0,1 0,0–0,1
Anorganický fosfor (%) 0,0–0,7 0,0–0,7 0,0–0,7
Enzymy NSP (%) 0,0–0,1 0,0–0,1 0,0-–0,1
Zdroj: [308]

Tabulka 9.23: Vícefázové krmení pro odstávčata v Německu

Parametr Fáze 1 Fáze 2

Období (hmotnost v kg) 8–20 21–30
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 13,4 13,8–13,0
Dusíkaté látky (%) 18,0 (17,0–18,5) 17,5 (17,0–18,0)
Aminokyseliny (%) 1,25 (1,20–1,40) 1,15 (1,10–1,20)
Celkový vápník (%) 0,75 (0,70–0,80) 0,70 (0,65–0,80)
Celkový fosfor (%) 0,55 (0,46–0,60) 0,50 (0,42–0,55)
Celková měď (mg/kg) 20 (6–170) 20 (6–170)
Celkový zinek (mg/kg) 80 (35–100) 80 (70–100)
Fytáza (FTU/kg) 500–1 500 500–1 500
Anorganický fosfor (%) 0,15 (0,10–0,20) 0,15 (0,10–0,20)
Kyselina benzoová (%) 0,5 0,5
Enzymy NSP (%) (1) 0,01 0,01
(1) Enzymatická aktivita je 10 TXU (xylanáza) na kg krmiva.
Zdroj: [326]
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9.2.2.4 Prasata na výkrm

Tabulka 9.24: Vícefázové krmení pro prasata ve výkrmu ve Velké Británii (dvě fáze)

Parametr Fáze 1 Fáze 2

Období (hmotnost v kg) 50–70 70–100
Dusíkaté látky (%) 17–20 16–19
Aminokyseliny (%) 1,0–1,2 0,9–1,2
Celkový vápník (%) 0,60–0,75 0,60–0,75
Celkový fosfor (%) 0,55–0,75 0,55–0,75
Celková měď (mg/kg) 25 25
Celkový zinek (mg/kg) 150 150
Fytáza (%) 0,0–0,1 0,0–0,1
Anorganický fosfor (%) 0,0–0,7 0,0–0,7
Enzymy NSP (%) 0,0–0,1 0,0–0,1
Zdroj: [311]

Tabulka 9.25: Vícefázové krmení pro výkrm prasat v Německu (dvě fáze)

Parametr Fáze 1 Fáze 2

Období (hmotnost v kg) 25–60 60–110
Metabolizovatelná energie (MJ/kg) 13,0–13,4 na začátku a 12,8 na konci období
Dusíkaté látky (%) 17 14
Aminokyseliny (%) (1) 1,05 (0,95–1,15) 0,95 (0,90–1,05)
Aminokyselinový profil
(Lys:Met/Cys:Thr:Trp) 1:0,55:0,65:0,18

Celkový vápník (%) 0,70 (0,65–0,75) 0,65 (0,60–0,75)
Celkový fosfor (%) 0,58 (0,42–0,60) 0,45 (0,40–0,45)
Celková měď (mg/kg) 10 (5–15) 10 (5–15) (5)
Celkový zinek (mg/kg) 50 60
Fytáza (FTU/kg krmiva) 280–500 280–500
Anorganický fosfor (%) 0,15 (0,10–0,20) 0,15 (0,10–0,20)
Enzymy NSP (%) NI NI
(1) Údaje se týkají lysinu (první omezující aminokyselina).
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [326]
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Tabulka 9.26: Vícefázové krmení pro odstávčata a prasata na výkrm ve Velké Británii (5 fází)

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Období (hmotnost v kg) 7,5–20 20–25 25–50 50–70 70–100
Dusíkaté látky (%) 22 21 19 18 17

(21–23) (19–22) (18–22) (17–20) (16–19)
Aminokyseliny (%) 1,50 1,45 1,35 1,15 1,00

(1,40–1,70) (1,30–1,50) (1,20–1,45) (1,00–1,25) (0,80–1,10)
Celkový vápník (%) 0,70 0,70 0,75 0,70 0,65

(0,60–1,00) (0,60–1,00) (0,70–0,90) (0,70–1,00) (0,65–1,00)
Celkový fosfor (%) 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55

(0,60–0,80) (0,60–0,75) (0,60–0,70) (0,60–0,70) (0,55–0,65)
Celková měď (mg/kg) 170 170 170 25 25
Celkový zinek (mg/kg) 150 150 150 150 150
Fytáza (%) NI NI 0,01 0,01 NI
Enzymy NSP (%) NI NI NI NI NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [310]

Tabulka 9.27: Vícefázové krmení prasat na výkrm v Německu (5 fází)

Parametr Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Období (hmotnost v kg) 30–40 40–60 60–80 80–100 100–110
Metabolizovatelná energie
(MJ/kg) 13,0–13,4 NI NI NI 12,8

Dusíkaté látky (%) 16,5–18 16,5–17,5 15,5–17,0 14,0–16,0 12,9–15,0
Aminokyseliny (%) 1,05 0,95 0,90 0,85 0,75

(0,95–1,15) (0,90–1,05) (0,85–1,05) (< 1) (< 0,85)
Celkový vápník (%) 0,65–0,75 0,60–0,75 0,70 0,60 0,60
Celkový fosfor (%) 0,42–0,60 0,45–0,55 0,40–0,50 0,40–0,50 0,45
Celková měď (mg/kg) 5–15 5–15 4–15 4–15 4–15
Celkový zinek (mg/kg) 60 60 60 60 60
Fytáza (FTU/kg krmiva) 280–500 280–500 280–500 280–500 280–500
Anorganický fosfor (%) 0,1–0,2 0,15 0,1–0,2 0,1–0,2 0,1–0,2
Enzymy NSP (%) NI NI NI NI NI
Poznámka: NI = nebyly poskytnuty žádné informace.
Zdroj: [326]

798 BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat



Přílohy

9.2.2.5 Vícefázová výživa ve Francii

Příklady programů výživy doporučených pro krmení prasat ve Francii jsou uvedeny v následující
tabulce.

Tabulka 9.28: Vícefázové krmení pro prasata ve Francii

Obsah CP v krmivu (%) Fosfor (%)
Etapa Standardní Dvoufázová Standardní Dvoufázová

Prasnice Březí 17,0 14,0 0,65 0,50
Laktace 17,5 16,5 0,65 0,60

Odstávčata 1. fáze 21,0 20,0 0,75 0,68
2. fáze 19,0 18,0 0,75 0,58

Prasata
na výkrm (1)

Předvýkrm (30–65 kg) 17,5 16,5 0,58 0,48
Výkrm (65–112 kg) 17,5 15 (2) 0,58 0,44

(1) Konverze krmiva = 2,86 kg/kg. Pro více než 112 kg, +0,006 kg za kg navíc.
(2) Krmivo pro fázy výkrmu představuje nejméně 60 % z celkového množství krmiva.
Zdroj: [329]
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9.3 Výpočty nákladů spojených s aplikací technik pro snižování emisí

Účelem této přílohy je popsat přístup, který lze použít pro výpočet nákladů na jednotlivé techniky
navržené v rámci IED. Popsaný přístup se týká „jednotkových“ nákladů na techniky, byla také
přijata organizací UNECE pro část procesu výpočtu nákladů na dodržování předpisů při snižování
emisí amoniaku z živočišné výroby [508].

Z této přílohy dále vyplývá, že pro přijetí tohoto přístupu by měly být všechny techniky, které
mají být použity při určování BAT, předloženy s požadovanými technickými a finančními údaji
uvedenými v tabulkách.

Z velké části je tato příloha založena na práci, kterou provedla DEFRA ve Velké Británii,
a na základě práce skupiny odborníků v rámci TWG pro posuzování nákladů a BAT [557]. Příklady
výpočtu nákladů byly také vypracovány skupinou odborníků ve Španělsku v rámci TWG [338].

9.3.1 Metodologie

Tato část obsahuje následující tematické oblasti:

• přehled;

• druh opatření;

• výpočet „jednotkových“ nákladů.

Přehled

Výpočet jednotkových nákladů vyžaduje jasné porozumění:

• navrhované technice, která má být zavedena za účelem snížení emisí;

• celé škále systémů produkce a řízení, které se nacházejí v příslušných hospodářstvích;

• dopadu, který bude mít zavedení této techniky na zemědělskou produkci a systémy řízení,
a to jak z hlediska fyzického, finančního, jakož i z hlediska nákladů a přínosů.

Výsledkem výpočtu budou roční náklady, které mohou zahrnovat příspěvek na kapitálové výdaje
odepisované po dobu životnosti investice. Po výpočtu lze tyto náklady použít ve:

• výpočtech nákladů na jednotlivé techniky nebo kombinace technik na jeden kilogram zne-
čišťující látky;

• stanovení obecných BAT;

• vztahu mezi náklady na provádění BAT a ekonomickou životaschopností nebo ziskovostí
intenzivního chovu drůbeže nebo prasat;

• vztahu nákladů průmyslu na dodržování předpisů.

Kategorie techniky

Techniky použitelné v odvětví intenzivního chovu drůbeže nebo prasat lze rozdělit na:

• krmení;

• ustájení;

• skladování tuhého hnoje nebo kejdy;
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• zpracování hnoje, je-li to relevantní;

• aplikace tuhého hnoje nebo kejdy na půdu.
Technika by měla být identifikována podle jedné z výše uvedených kategorií a podle týkající se
kategorie hospodářských zvířat, například nosnic nebo chovných prasat. Kategorie se následně
používají k identifikaci způsobu výpočtu „jednotkových“ nákladů.

Výpočet jednotkových nákladů

Jednotkové náklady jsou roční nárůst nákladů, které typický zemědělec ponese v důsledku zavedení
techniky. Obecný přístup k výpočtu jednotkových nákladů je následující:

• definovat fyzické a chovatelské změny vyplývající z provádění techniky snižování založené
na důkladném porozumění zemědělským systémům;

• pro každou techniku určit oblasti, kde budou změny nákladů nebo užitkovosti spojeny se
zavedením této techniky;

• ve všech případech by se měly brát v úvahu pouze náklady přímo spojené s technikou;

• další náklady spojené s jakýmkoli technickým vylepšením by měly být ignorovány;

• jelikož hodnocení nákladů se provádí na úrovni zemědělských podniků, měly by být z
dostupných výdajů odečteny všechny dostupné granty.

Kategorie, do které techniky spadají, určí fyzické jednotky, které se používají k definování populace
nebo množství hnoje, a budou tvořit základ následných výpočtů. Vztah je uveden v následující
tabulce.

Tabulka 9.29: Jednotky použité pro hodnocení nákladů

Kategorie Jednotka/Rok Detaily

Krmení a ustájení kus Kapacita budovy
ap
snížení o kg NH3

vyprodukovaný kg

Skladování, úprava a aplikace
hnoje do půdy

m3 nebo tuna Kejda (včetně ředění) a tuhý hnůj
(včetně podestýlky)snížení o kg NH3

vyprodukovaný kg

Jednotkové náklady by se měly vypočítat podle obecného přístupu popsaného níže:
• současné náklady by měly být použity pro všechny výpočty;

• kapitálové výdaje po odečtení veškerých grantů by měly být anualizovány po dobu ekono-
mické životnosti investice;

• k ročním kapitálovým nákladům by se měly připočítat roční provozní náklady;

• změny v užitkovosti mají své náklady a měly by být brány v úvahu jako součást ročních
nákladů;

• tato celková částka se vydělí roční výkoností pro stanovení „jednotkových nákladů“; roční
náklady jsou vyjádřeny „jednotkami“ uvedenými v tabulce 9.31.

Tento přístup je podrobně popsán v následujících odstavcích.
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Kapitálové náklady

Kapitálové výdaje je třeba posuzovat podle okruhů uvedených v tabulce 9.30.

Tabulka 9.30: Úvahy o kapitálových výdajích

Primární zvážení Poznámky

Kapitál pro pevná zařízení (1)
nebo stroje (2)

Použijí se národní náklady. Pokud nejsou k dispozici, použijí
se mezinárodní náklady včetně nákladů na dopravu a převedení
nákladů na národní měnu příslušným kurzem.

Mzdové náklady na instalaci Použijí se smluvní poplatky, pokud jsou běžné. Pokud se k insta-
laci převodu běžně využívají zaměstnanci hospodářství, měl by
být zaměstnanec hodnocen obvyklou hodinovou sazbou. Vklad
zemědělců by měl být účtován za příležitostné náklady.

Granty Odečte se hodnota kapitálových dotací, které mají zemědělci
k dispozici.

(1) Pevná zařízení zahrnují budovy, přestavby budov, zásobníky krmiva nebo skladování hnoje.
(2) Strojní zařízení zahrnuje šneky pro distribuci krmiva, polní techniku pro aplikaci hnoje nebo zařízení
pro zpracování hnoje.

Kapitálové výdaje by měly jasně uvádět investiční náklady v situacích novostavby, na rozdíl od
přestavby nebo obnovy budov.

Roční náklady

Roční náklady spojené se zavedením techniky je třeba posoudit v následujících krocích.

Tabulka 9.31: Úvahy o ročních nákladech

Krok Zvážení Poznámky

A Roční náklady na kapitál
by se měly počítat po ce-
lou dobu trvání investice

Použije se standardní vzorec. Termín bude záviset na ekono-
mickém trvání. Konverze musí zohledňovat zbývající životnost
původního zařízení. Viz dodatek 1 k této části.

B Opravy spojené s investicí
by měly být vypočítány

Určité procento z kapitálových nákladů. Viz dodatek 2 k této
části.

C Změny v nákladech
na pracovní sílu

Další hodiny vynásobené cenou za hodinu.

D Náklady na palivo a energii Mohou být zahrnuty další požadavky na energie. Viz dodatek 2
k této části.

E Změny v užitkovosti
hospodářských zvířat

Změny ve stravě nebo ustájení mohou mít vliv na užitkovost, což
má dopad na náklady. Viz dodatek 3 k této části.

F Úspora nákladů
a výhody výroby

V některých případech povede zavedení technik ke snížení ná-
kladů pro zemědělce. Ty by měly být co nejvíce kvantifikovány.
Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k pokutám za znečištění.
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9.3.2 Příklad z Velké Británie

Aplikace tekutého hnoje injektorem do půdy

Základ pro náklady:

1. Náklady jsou založeny na pořízení injektorového nástavce pro instalaci k cisterně na kejdu
nebo na traktor. Investiční náklady na takové zařízení jsou 10 000 EUR.

2. Ve srovnání s povrchovou aplikací je zapotřebí další výkon traktoru přibližně 35 kW.

3. S cisternovým a rozstřikovým talířovým systémem lze dosáhnout pracovních rychlostí asi
14m3 za hodinu ve srovnání se 17m3 (2,5 zatížení za hodinu při 7m3) za hodinu. Toto je
založeno na šestiminutovém provozu cisterny s rozstřikovým talířem, který se při injektáži
prodlouží na dvanáct minut.

4. Roční výkonost 2 000 m3.

5. Kapitálové náklady umořené po dobu 5 let při úrokové sazbě 8,5 %.

6. Snížení emisí, např. snížení emise amoniaku vyjádřené v mg NH3/Nm3.

Tabulka 9.32: Další náklady vzniklé při aplikaci tekutého hnoje injektorem do půdy ve Velké Británii

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/rok)

A Roční kapitálové
náklady

Použitý vzorec 9.1.

C =

[
r · (1 + r)n

(1 + r)n − 1

]
,

C = 10 000 EUR
r = 8,5 % použito ve vzorci jako 0,085
n = 5 let

10 000 EUR =

[
0, 085 · (1 + 0, 085)5

(1 + 0, 085)5 − 1

]
,

2 540

B Opravy Při 5 % kapitálových nákladů na injektor (10 000 EUR) 500
C Změny v nákladech

na pracovní sílu
Pomalejší aplikační dávky (2 000 m3÷14m3/h méně
2 000 m3÷17m3/h) = 25 hodin krát 12 EUR za hodinu

300

D Náklady na palivo
a energii

Další náklady na traktor: 35 kW za 2 000 m3÷14m3/h =
143 hodin při 10 litrech za hodinu při 0,35 EUR za litr

500

E Změny v užitkovosti
hospodářských zvířat

Neuplatňuje se 0

F Úspora nákladů
a výhody výroby

Není zahrnuto, ačkoli může být lepší využití dusíku z
hnoje

0

Celkové dodatečné roční náklady 3 840
Celkové dodatečné náklady na m3 na základě roční výkonosti 2 000 m3 1,92
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Zapravení tuhého hnoje orbou (příklad výpočtu bez kapitálových výdajů)

Základ pro náklady:

1. V mnoha situacích bude nutné využít dodavatele k zapravení tuhého hnoje z důvodu plného
využití zaměstnané pracovní síly a strojních zařízení při jiných úkolech.

2. Metoda zapravení se obvykle provádí orbou.

3. Dojde k nepatrným úsporám nákladů, jelikož tuto operaci (orbu) nebude muset později
provádět zemědělský personál.

4. Hnůj rozmetaný až do ekvivalentu 250 kg celkového N na hektar za rok.

Tabulka 9.33: Další náklady vzniklé v souvislosti se zapravením tuhého hnoje orbou ve Velké Británii

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/rok)

A Roční kapitálové náklady Neuplatňuje se 0
B Opravy Neuplatňuje se 0
C Změny v nákladech na pra-

covní sílu
Zaměstnání odběratele k provádění orby 65

D Náklady na palivo a energii Nelze použít (zahrnuto v poplatku odběratele) 0
E Změny v užitkovosti hos-

podářských zvířat
Neuplatňuje se 0

F Úspora nákladů a výhody
výroby

Úspory ve vlastních mezních nákladech na tech-
niku

10

Celkové dodatečné roční náklady 55
Příplatek za tunu hnoje: (EUR/t)

Prasečí hnůj se aplikuje při 36 t/ha 1,53
Podestýlka nosnic se aplikuje při 16,5 t/ha 3,33
Podestýlka brojlerů se aplikuje při 8,5 t/ha 6,47
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Výpočty se změnami v budově: 1. Vzduchové potrubí v trusném kanále v ustájení drůbeže

Základ pro náklady:

1. Jednoduché polyetylénové potrubí s ventilátorem je instalováno v trusném kanále pod trusem.
Kapitálové náklady činí 0,32 EUR/ap.

2. Tyto systémy mají dodatečné provozní náklady 0,16 EUR/ap/rok (elektřina a opravy).

3. Kapitálové náklady systému jsou amortizovány po dobu 10 let při úrokové sazbě 8,5 %.

Tabulka 9.34: Další náklady vzniklé instalací vzduchového potrubí ve Velké Británii

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Náklady na potrubí a ventilátor 0,05
B Opravy Dodatečné náklady na opravu 0,08
C Změny v nákladech na pracovní sílu Neuplatňuje se 0
D Náklady na palivo a energii Dodatečné náklady na elektřinu 0,08
E Změny v užitkovosti hospodářských zvířat Neuplatňuje se 0
F Úspora nákladů a výhody výroby Neuplatňuje se 0

Celkové dodatečné roční náklady na ap 0,21
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Výpočty změn v budově: 2. Kovový rošt nahrazující podlahu v budovách prasat

Základ pro náklady:

1. Kapitálové náklady na náhradní rošty: 78 EUR za m2 (Tri-bar) plus 16 EUR za instalaci.

2. Instalace není komplikovaná.

3. Náklady na kapitál se amortizují po dobu 10 let při úrokové sazbě 8,5 %. To umožňuje
osazení roštů do stávajícího ustájení, které je v půlce své životnosti.

4. Náklady na ap jsou založeny na celkovém přídavku 0,63m2/ap, viz níže. Z této plochy je
obvykle 25 % nebo 0,156m2/ap částečně zaroštováno.

5. Náklady na opravy se považují za podobné jako u jiných typů podlah.

Tabulka 9.35: Další náklady spojené s výměnou kovového roštu ve Velké Británii

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Investiční náklady 94 EUR/m2

na 0,156 m2 amortizované
po dobu 10 let při úrokové
sazbě 8,5 %

2,23

B Opravy Žádné dodatečné náklady 0
C Změny v nákladech na pracovní sílu Neuplatňuje se 0
D Náklady na palivo a energii Neuplatňuje se 0
E Změny v užitkovosti hospodářských zvířat Neuplatňuje se 0
F Úspora nákladů a výhody výroby Neuplatňuje se 0

Celkové dodatečné roční náklady na prostor pro prase 0,23
Poznámka: Údaje poskytnuté společností Kirncroft Engineering (UK).
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9.3.3 Příklad ze Španělska

Vícefázové krmení prasat na výkrm (bez nákladů na krmivo)

Základ pro náklady:

1. Základní linie: Prasata v předvýkrmu a výkrmu jsou chována společně a krmena jednou
dávkou.

2. Náklady se počítají za vybavení dalšího úložiště pro skladování krmiva a distribučního
systému do každého chovu, aby prasata mohla být krmena přídělem obsahujícím hladinu
bílkovin přesněji odpovídající jejich požadavkům.

3. Kapacita budovy je 720 ap, obsazenost budovy je 85 % a čištění a dezinfekce trvá 10 dní.
Kapacita úložiště na krmivo je 12 tun, délka distribučního šneku je 140 metrů a požadavky
na výkon 1 kWh.

4. Vícefázové krmení může poskytnout vylepšení poměru nákladů a konverze.

Tabulka 9.36: Další náklady na instalaci vícefázového krmení v chovech prasat na výkrm ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové
náklady

Skladovací silo: Investiční náklady ve výši 1 554 EUR
amortizované po dobu 10 let při úrokové sazbě 5,0 %

0,25

Šnek: Investiční náklady 3 500 EUR amortizované po
dobu 5 let při úrokové sazbě 5,0 %

1,12

B Opravy 2 % investičních nákladů 0,14
C Změny v nákladech

na pracovní sílu
Neuplatňuje se

D Náklady na palivo
a energii

Další požadavky na výkon při 0,12 EUR/kWh
a 3 hodiny denně při provozu motoru

0,23

E Změny v užitkovosti
hospodářských zvířat

Není k dispozici, i když vícefázové podávání může
zlepšit poměr konverze krmiva

F Úspora nákladů
a výhody výroby

Cenový rozdíl mezi krmivy: 2 EUR/t
Délka fáze 20–60 kg: 55 dní
Délka fáze 60–100 kg: 45 dní
Spotřeba krmiva 20–60 kg: 1,4 kg/ks a den
Spotřeba krmiva 60–100 kg: 2,2 kg/ks a den

-0,25

Celkové dodatečné roční náklady ap 1,52

Celkové náklady lze rovněž vyjádřit jako 0,005 2 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za
předpokladu, že z jednoho ap u prasat pro výkrm se produkuje 294 kg uváděných prasat na trh
ročně.
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Dodatečné vybavení chovu březích prasnic s částečně roštovou podlahou a redukovanou
jímkou

Základ pro náklady:

1. Základní linie: Březí prasnice se chovají na plně roštové podlaze s hlubokou jímkou (více
než 60 cm).

2. Náklady se počítají na redukci stávající šířky jímky o 50 %.

3. Kapacita budovy je 230 ap, plocha budovy je 460m2, podlaha je z 50 % tvořena betonovými
rošty a jímka má obdélníkový průřez s průměrnou hloubkou 60 cm.

Tabulka 9.37: Dodatečné náklady na instalaci částečně roštové podlahy s redukovanou jímkou v chovech
březích prasnic ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Investiční náklady ve výši 9 976 EUR jsou amor-
tizovány po dobu 10 let (demontáž a montáž za-
řízení: 3 770 EUR, úprava jímky: 1 386 EUR,
beton pro jímky: 4 820 EUR) při úrokové sazbě
5 %

5,27

B Opravy 2 % investičních nákladů 0,41
C–F Neuplatňuje se

Celkové dodatečné roční náklady ap 5,68

Celkové náklady lze také vyjádřit jako 0,002 1 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za před-
pokladu, že z jednoho ap u březích prasat se produkuje 26,6 prasat uváděných na trh ročně nebo
2 660 kg uváděných na trh ročně (s předpokladem, že jedno prase uváděné na trh má 100 kg).

U stávajících budov je vhodné zvážit ekonomickou bezpečnostní rezervu 20 % (stávající pod-
mínky mohou být méně příznivé než v uvedeném příkladě).
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Instalace vanové jímky na hnůj do nového chovu kojících prasnic

Základ pro náklady:

1. Základní linie: Kojící prasnice jsou chovány na plně roštové podlaze s hlubokou jímkou.

2. Stavební kapacita je 120 ap, celková plocha budovy je 684m2 a podlaha zůstává 100% roštová.

Tabulka 9.38: Dodatečné náklady na instalaci vanové jímky na hnůj s hladkým povrchem pod roštovou
podlahu v novém chovu pro kojící prasnice ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Mimořádné investiční náklady ve výši
14 070 EUR jsou amortizovány po dobu
10 let s úrokovou sazbou 5 % (náklady na beton
+ PVC plachta pro jímku: 1 407 EUR na 12 ap)

15,18

B Opravy 2 % investičních nákladů 2,34
C–F Neuplatňuje se

Celkové dodatečné roční náklady ap 17,52

Celkové náklady lze také vyjádřit jako 0,002 2 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za předpo-
kladu, že z jednoho ap u kojících prasnic se produkuje 80 prasat uváděných na trh ročně nebo 8 000
kg prasat uváděných na trh ročně (s předpokladem, že jedno prase uváděné na trh má 100 kg).
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Dodatečné vybavení chovu kojících prasnic vanovou jímkou na hnůj

Základ pro náklady:

1. Základní linie: Kojící prasnice jsou chovány na plně roštové podlaze s hlubokou jímkou.

2. Stavební kapacita je 120 ap, celková plocha budovy je 684m2 a podlaha zůstává 100% roštová.

Tabulka 9.39: Dodatečné náklady na instalaci vanové jímky na hnůj s hladkým povrchem pod roštovou
podlahu ve stávajícím chovu kojících prasnic ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Investiční náklady ve výši 24 869 EUR jsou
amortizovány po dobu 10 let (demontáž a mon-
táž zařízení 1 080 EUR za 12 ap, příčka z cihel
20 EUR /m2, náklady na beton + PVCplachta pro
jímku: 1 407EURza 12 ap) při úrokové sazbě 5%

26,84

B Opravy 2 % investičních nákladů 4,14
C–F Neuplatňuje se

Celkové dodatečné roční náklady ap 30,98

Celkové náklady lze rovněž vyjádřit jako 0,004 6 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za
předpokladu, že z jednoho ap u kojících prasnic se produkuje 80 prasat uváděných na trh ročně
nebo 8 000 kg uváděných na trh ročně (s předpokladem, že jedno prase uváděné na trh má 100 kg).

U stávajících budov je vhodné zvážit ekonomickou bezpečnostní rezervu 20 % (stávající pod-
mínky mohou být méně příznivé než v příkladu).
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Instalace šikmých stěn k oddělení výkalů a moči v novém chovu pro odstávčata

Základ pro náklady:

1. Základní linie: odstávčata jsou chována na plně roštové podlaze s hlubokou jímkou.

2. Kapacita budovy je 1 320 ap, celková plocha budovy je 500m2 a podlaha zůstává 100% roš-
tová.

Tabulka 9.40: Další náklady na instalaci šikmých stěn v jímce na hnůj nového chovu pro odstávčata
ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Mimořádné investiční náklady až do výše
2 088 EUR jsou amortizovány po dobu 10 let
při úrokové sazbě 5 % (0 % až +30 % ve vztahu
k hluboké jímce)

0,00–0,20

B Opravy 2 % investičních nákladů 0,00–0,03
C–F Neuplatňuje se

Celkové dodatečné roční náklady ap 0,00–0,23

Celkové náklady lze rovněž vyjádřit až do 0,000 4 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za
předpokladu, že z jedno ap u odstávčat odpovídá 5,79 turnusůmza rok nebo 579 kg prasat uváděných
na trh za rok (s předpokladem, že jedno prase uváděné na trh má 100 kg).
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Dodatečné vybavení chovu prasat na výkrm s částečně roštovou podlahou

Základ pro náklady:

1. Základní linie: Prasata na výkrm jsou chována na plně roštové podlaze s hlubokou jímkou
(více než 70 cm).

2. Náklady se počítají za instalaci částečně roštové podlahy (jedna třetina plná a dvě třetiny
roštové). Kapacita budovy je 1 440 ap, plocha budovy je 1 450 m2 a průměrná hloubka jímky
je 70 cm.

Tabulka 9.41: Dodatečné náklady na instalaci částečně roštové podlahy a redukované jímky v existujícím
chovu březích prasnic ve Španělsku

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové náklady Investiční náklady ve výši 34 820 EUR jsou
amortizovány po dobu 10 let (demontáž amontáž
zařízení: 2 540 EUR/ap ze 120 ap, příčka z cihel:
20 EUR/m2, plná betonová podlaha: 15EUR/m2)
při úrokové sazbě 5 %

3,13

B Opravy 2 % investičních nákladů 0,48
C–F Neuplatňuje se

Celkové dodatečné roční náklady ap 3,61

Celkové náklady lze rovněž vyjádřit jako 0,011 2 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za
předpokladu, že z jednoho ap u prasat na výkrm se produkuje 294 kg prasat uváděných na trh
ročně.

U stávajících chovů je vhodné zvážit ekonomickou bezpečnostní rezervu 20 % (stávající pod-
mínky mohou být méně příznivé než v příkladu).
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Aplikace kejdy pomocí strojů s vlečnými hadicemi

Základ pro náklady:

1. Náklady jsou založeny na pořízení příchytky na vlečnou hadici pro připevnění k cisternám
na kejdu skrze rozstřikovací talíř pro aplikaci kejdy do půdy.

2. Objem cisterny je 15 000 litrů, pracovní šířka 12 metrů a požadovaný výkon traktoru 110 kW
s pracovní rychlostí 19m3/h.

3. Množství kejdy, která se má aplikovat ročně, je 5 375 m3 a je produkována výkrmy prasat
s 2 500 ap pro zvířata.

Tabulka 9.42: Další náklady vzniklé při montáži systému vlečných hadic na existující cisternu na kejdu

Krok Zvážení Kalkulace Celkově
(EUR/ap)

A Roční kapitálové
náklady

Investiční náklady ve výši 18 000 EUR jsou amortizo-
vány po dobu 6 let s úrokovou sazbou 5 %

0,66

B Opravy 12,82 % investičních nákladů 0,42
C Změny v nákladech

na pracovní sílu
Předpokládá se stejná pracovní sazba NA

D Náklady na palivo
a energii

Není potřeba žádný další výkon traktoru NA

E Změny v užitkovosti
hospodářských zvířat

Neuplatňuje se NA

F Úspora nákladů
a výhody výroby

Není zahrnuto, ačkoli může být lepší využití dusíku
v hnoji

NA

Celkové dodatečné roční náklady na ap 1,08
Poznámka: NA = nelze použít.

Celkové náklady lze také vyjádřit jako 0,011 35 EUR na kg vyprodukovaného vepřového za před-
pokladu, že jedno vyprodukované prase produkuje 0,8m3 kejdy a že jedno prase je uvedené na trh
s hmotností 100 kg.

Užitečné vykazování údajů o nákladech

Řada problémů a prezentačních faktorů usnadňuje osvojení údajů o nákladech pro čtenáře a může
podpořit budoucí hodnocení.

Jakákoli zpráva o nákladech by měla obsahovat dostatečné informace, které umožní neinfor-
movanému čtenáři řídit se logikou a výpočty. Kombinace vysvětlujícího textu a tabulek umožňuje
čtenáři sledovat myšlenkové procesy autora (autorů).

Ve všech případech by měly být určeny zdroje údajů. Pokud byl k odvození určitých čísel nebo
předpokladů použit odborný odhad měl by být uznán.

Navrhuje se, aby zpráva obsahovala následující oddíly a formát:

Úvod

Souhrn: Text a tabulky znázorňující jednotkové náklady na techniky

Náklady na techniku: Textová a tabulková prezentace pro každou techniku znázorňující základ
a výpočet jednotkových nákladů, čerpající z doplňujících údajů obsažených v přílohách.
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9.3.4 Dodatky

Dodatek 1: Výpočet ročních kapitálových nákladů

Kapitálové výdaje na techniky snižování by měly být převedeny na roční poplatek. Kapitál může
být pro budovy, pevná zařízení nebo stroje. Je důležité zahrnout pouze dodatečný nebo mezní
kapitál spojený s technikami snižování emisí.

Amortizace by měla být použita pro výpočet ročních kapitálových nákladů. Při použití této
metody by se do výpočtu neměla zahrnout dodatečná opravná položka k odpisům aktiv. Na inves-
tovaný kapitál lze použít faktory odvozené z příslušných tabulek nebo lze použít standardní vzorec
uvedený níže.

Vzorec Vzorec pro výpočet ročních kapitálových nákladů je:

C =

[
r · (1 + r)n

(1 + r)n − 1

]
, (9.1)

kde:
C = kapitálové investice;
r = úroková míra vyjádřená desetinným číslem, např. úroková sazba 6 % je uvedena v rovnici jako

0,06;
n = doba odpisu v letech.

Úroková sazba Použitá úroková sazba byměla odrážet běžně placenou sazbu zemědělcem a bude
se lišit podle země a podle investičního období. Pro orientaci je 5% úroková sazba běžně vynaložená
zemědělci hledajícími střednědobé půjčky ve Španělsku.

Odpisové období Doba odpisu bude záviset na typu investice a na tom, zda se jedná o nové
zařízení nebo úpravu stávajícího zařízení.

V případě nových zařízení jsou jako vodítko uvedeny následující ekonomické životnosti. Za
zvláštních okolností může být nutné tyto hodnoty změnit.

Tabulka 9.43: Ekonomická životnost nových zařízení

Typ investice Ekonomická životnost v letech

Budovy 20
Pevné zařízení instalované v budovách 10
Strojní zařízení (v závislosti na typu) 7 nebo 5

V případě úprav je nutné anualizovat kapitálové náklady po zbývající životnost původního zařízení.
Tato čísla odrážejí spíše ekonomickou životnost, po kterou by měla být investice posuzována,

než provozní životnost. V mnoha případech může mít zařízení provozní životnost delší, než je
ekonomická životnost, i když v těchto výpočtech musí být použita životnost ekonomická.
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Dodatek 2: Náklady na opravy a energetické vstupy

Opravy Náklady na opravy spojené s jakoukoli investicí se budou značně lišit. Typ investic,
původní kvalita stavby, provozní podmínky, stáří ve vztahu k životnosti a množství použití hrají
svou roli při ovlivňování nákladů.

Následující údaje mohou být použity jako vodítko.

Tabulka 9.44: Náklady na opravy jako procento nových nákladů

Typ investice Roční náklady na opravu jako
procento nových nákladů

Budovy 0,5–2
Pevné zařízení 1–3
Traktory 5–8
Aplikátory hnoje a kejdy 3–6

Palivo K výpočtu nákladů na energetické vstupy lze použít následující obecné vzorce:

Elektřina:
náklady na energii = kWh · hodiny provozu · cena energie (9.2)

Palivo pro traktor:

náklady na palivo = kWh · spotřeba paliva v kWh · hodiny provozu · cena paliva (9.3)

Dodatek 3: Jednotkové náklady – několik podrobných úvah

Ve vztahu ke každé technice by měly být zváženy následující podrobné faktory.

Krmivo Změny stravy mohou být použity u mnoha kategorií hospodářských zvířat, aby se snížily
emise amoniaku. V každém případě je třeba vzít v úvahu následující důsledky.

Tabulka 9.45: Roční náklady, které je třeba zohlednit v kapitálových nákladech na krmné systémy

Kapitálové náklady Roční náklady na zvážení

Další systémy krmení Roční poplatky, opravy a vstupní energie
Změna ceny jatečně upraveného těla
Relativní náklady na krmiva
Změna užitkovosti hospodářských zvířat a spotřeby krmiv
Změny ve vylučování exkrementů
Změny pracovních požadavků
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Výpočty nákladů spojených s aplikací technik pro snižování emisí

Ustájení U technik, které vyžadují zemědělský kapitál, je třeba vzít v úvahu prvky v následující
tabulce.

Tabulka 9.46: Roční náklady, které je třeba zohlednit v kapitálových nákladech na systémy ustájení

Kapitálové náklady Roční náklady na zvážení

Změny systému ustájení Roční poplatky, opravy a vstupní energie
Změny kapacity chovu
Změny pracovních požadavků
Změny požadavků na podestýlku
Změna užitkovosti hospodářských zvířat a spotřeby krmiv
Změny v úložné kapacitě exkrementů v budově

Poznámka: Kapitálové náklady se mohou vztahovat buď na úpravu stávajících zařízení, nebo na do-
datečné náklady na náhradní zařízení. Volba bude záviset na stavu budovy a vhodnosti pro přestavbu,
obvykle související se stářím a zbývajícím ekonomickým životem. Zahrnuty by měly být pouze doda-
tečné náklady na poskytování těch zařízení, která se týkají snižování znečištění.

Skladování hnoje U technik, které vyžadují zemědělský kapitál, je třeba vzít v úvahu prvky
v následující tabulce.

Tabulka 9.47: Roční náklady, které je třeba vzít v úvahu v kapitálových nákladech na systémy skladování
hnoje

Kapitálové náklady Roční náklady na zvážení

Další úložiště Roční poplatek, náklady na opravu
Trvalé zakrytí Roční poplatek, náklady na opravu
Celkové zakrytí Změny pracovních požadavků

Snížení ředění dešťovou vodou

Aplikace hnoje

Tabulka 9.48: Roční náklady, které je třeba vzít v úvahu v kapitálových nákladech na systémy aplikaci hnoje

Kapitálové náklady Roční náklady na zvážení

Nízkoemisní aplikátory (oproti
aplikátorům s rozstřikovacími talíři)

Roční poplatek, náklady na opravu
Změny v požadavcích na výkon traktoru
Změny v míře práce
Změny pracovních požadavků
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9.4 Referenční techniky

Referenční (nebo „výchozí“) situace, na základě které lze vypočítat procenta snížení emisí, je
ve většině případů praxe nebo návrh, který je v současnosti běžně používanou technikou na ko-
merčních farmách a používá se k vytvoření výchozího soupisu.

Ustájení

Kategorie zvířat Referenční systém ustájení

Nosnice v obohacených klecích Neprovzdušňované trusné pásy, odstraňování dvakrát za týden
Nosnice v neklecových
systémech ustájení

Hluboká podestýlka (trusný kanál) s částečně podestlanou pod-
lahou

Brojleři Chov s ventilací a plnou zcela podestlanou podlahou
Krůty Plná, plně podestlaná podlaha v uzavřených, zateplených budo-

vách s nucenou ventilací nebo přirozenou ventilací s otevřenými
bočními stěnami

Kachny Chov s ventilací a plnou zcela podestlanou podlahou
Kojící prasnice Kotce s kovovými nebo plastovými roštovými podlahami a hlu-

bokou jímkou na hnůj, nucená ventilace
Březí prasnice a k připuštění Plně roštová podlaha (betonová podlaha) s hlubokou jímkou umís-

těnou pod podlahou, nucená ventilace
Prasata na výkrm Plně roštová podlaha s hlubokou jímkou umístěnou pod podlahou,

nucená ventilace
Odstávčata Plně roštová podlaha (v kotcích nebo etážových plošinách) s ko-

vovými nebo plastovými rošty spolu s hlubokou jímkou, nucená
ventilace

Výživa Výchozí strategie krmení pro každou kategorii zvířat je jednofázové krmení bez nutričních
opatření ke snížení vylučování živin.

Skladování hnoje Výchozím bodem pro odhad účinnosti opatření ke snižování emisí jsou emise
ze stejného typu úložiště, bez jakéhokoli krytí na povrchu.

Aplikace hnoje Výchozím bodem pro aplikaci hnoje je neošetřená kejda nebo tuhá hnojiva
aplikovaná na celý povrch půdy („plošné rozmetání“) bez zapravení a nezaměřuje se na podmínky
načasování aplikace, kteréminimalizují ztrátyNH3. U kejdy tuto aplikaci provádí cisterna vybavená
vypouštěcí tryskou a rozstřikovacím talířem. V případě tuhého hnoje by referenčním případem bylo
ponechat hnůj na povrchu půdy bez zapravení.

Zdroj [43, 508]
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Vylučování – kompilace dat

9.5 Vylučování – kompilace dat

9.5.1 Celkový vyloučený dusík z chovu prasat

Obrázek 9.1: Celkový dusík vyloučený odstávčaty

Obrázek 9.2: Celkový dusík vyloučený prasaty na výkrm (1 ze 2)
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Obrázek 9.3: Celkový dusík vyloučený prasaty na výkrm (2 ze 2)

Obrázek 9.4: Celkový dusík vyloučený prasnicemi
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Vylučování – kompilace dat

9.5.2 Celkový vyloučený fosfor z chovu prasat

Obrázek 9.5: Celkový fosfor vyloučený odstávčaty

Obrázek 9.6: Celkový fosfor vyloučený prasaty na výkrm
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Obrázek 9.7: Celkový fosfor vyloučený prasnicemi
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9.5.3 Celkový vyloučený dusík z chovu drůbeže

Obrázek 9.8: Celkový dusík vyloučený nosnicemi

Obrázek 9.9: Celkový dusík vyloučený brojlery
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Obrázek 9.10: Celkový dusík vyloučený kachnami

Obrázek 9.11: Celkový dusík vyloučený krůtami
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9.5.4 Celkový vyloučený fosfor z chovu drůbeže

Obrázek 9.12: Celkový fosfor vyloučený nosnicemi

Obrázek 9.13: Celkový fosfor vyloučený brojlery
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Obrázek 9.14: Celkový fosfor vyloučený krůtami
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Emise amoniaku – kompilace dat

9.6 Emise amoniaku – kompilace dat

9.6.1 Emise amoniaku do ovzduší z chovu prasat

Obrázek 9.15: Emise amoniaku do ovzduší z chovu březích prasnic a k připuštění (1 ze 2)

Obrázek 9.16: Emise amoniaku do ovzduší z chovu březích prasnic a k připuštění (2 ze 2)
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Obrázek 9.17: Emise amoniaku do ovzduší z chovu kojících prasnic
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Emise amoniaku – kompilace dat

Obrázek 9.18: Emise amoniaku do ovzduší z chovu odstávčat (1 ze 2)

Obrázek 9.19: Emise amoniaku do ovzduší z chovu odstávčat (2 ze 2)
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Obrázek 9.20: Emise amoniaku do ovzduší z chovu prasat na výkrm (1 ze 2)

Obrázek 9.21: Emise amoniaku do ovzduší z chovu prasat na výkrm (2 ze 2)
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9.6.2 Emise amoniaku do ovzduší z chovu drůbeže

Obrázek 9.22: Emise amoniaku do ovzduší z chovu nosnic (1 ze 2)

Obrázek 9.23: Emise amoniaku do ovzduší z chovu nosnic (2 ze 2)
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Obrázek 9.24: Emise amoniaku do ovzduší z chovu brojlerů (1 ze 2)

Obrázek 9.25: Emise amoniaku do ovzduší z chovu brojlerů (2 ze 2)

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 831





Seznam použité literatury

[1] Eurostat (2011). Food: from farm to fork statistics, Eurostat.

[2] Eurostat (2017). Agri-environmental indicator – livestock patterns. http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_livestock_patterns.

[3] Eurostat (2014). Pig population – annual data 2005–2013.

[4] Eurostat (2014). Pig farming sector – statistical portrait.

[5] The Poultry Site (2017). Upgrading Hen Housing: Latest Developments in Europe.
http://www.thepoultrysite.com/articles/1533/upgrading-hen-housing-latest-developments-
in-europe.

[6] Eurostat (2017). Livestock density index.

[7] DG AGRI (2013). Agriculture in the European Union. Statistical and Economic
Information.

[8] Portugal (1999). Overview of intensive livestock farming in Portugal.

[9] Italy (2013). IT Annexes.

[10] CIRCA (2012). AGRI C4 Balance sheet for eggs, Balance sheet for poultrymeat.

[11] ADA (2000). ILF 142 ADAS The practicability of fitting various types of emission control
cover to above.

[12] Eurostat (2015). Livestock unit (LSU).

[13] Melse (2009). Air treatment techniques for abatement of emissions from intensive livestock
production, Wageningen University, Wageningen, NL.

[14] Spain (2014). Pig CHAMP Pro Europa S.L. – PODZ.

[15] Eurostat (2014). Agriculture statistics at regional level.

[16] Eurostat 2017. Agricultural production – animals. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Agricultural_production_-_animals.

[17] FAO (2009). FOASTAT Livestock Primary.

[18] FAO (2013). Tackling climate change through livestock. A global assessment of emissions
and mitigation opportunities, FAO.

[19] Environment Agency (England and Wales) (2011). Additional guidance for H4 odour
management – How to comply with your environmental permit, Environment Agency
(England and Wales).



[20] COM (2008). Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council on the various systems of rearing laying hens in particular those covered by
Directive 1999/74/EC.

[21] EFSA (2005). Welfare aspects of various systems for keeping laying hens, Scientific report,
EFSA-Q-2003-92.

[22] Bodemkundige Dienst (1999). ILF 037 Bodemkundige Dienst.

[23] EPA (UK) (1999). ILF 060 EPA Groundwater Protection schemes.

[24] LNV (1994). Handboek voor de pluimveehouderij.

[25] BPEX (2015). http://www.bpex.org.uk.

[26] Finland, BAT report (2001). Methods and techniques for reducing the environmental load
due to intensive rearing of pigs and poultry.

[27] UR Wageningen (2012). NH3 and dust emissions from broiler houses: Problems and
solutions.

[28] FORUM (2001). Comments Forum to first draft.

[29] Pahl (1999). Environmental factors on pig production – Description of potential emissions,
causes, abatement and legislation.

[30] Spain (2001). Comments on draft 2 ILF BREF.

[31] MAFF (1999). Making better use of livestock manure on grassland.

[32] SCOPE (1997). Agricultural phosphorus, SCOPE Newsletter, Vol. 21.

[33] Calvet et al. (2013). Measuring gas emissions from livestock buildings: A review on
uncertainty analysis and error sources, Biosystems engineering, 116(3), pp. 221–231.

[34] Ajinomoto (2000). Prevention of nitrogen pollution from pig husbandry through feeding
measures.

[35] Netherlands (2010). Text for discussion on IRPP BREF Landspreading.

[36] R&R (2000). ILF 113 R&R Kombideksysteem.

[37] BOE España 2009. Real Decreto 949/2009 de 5 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicacion de los procesos
tecnicos del Plan de biodigestion de purines.

[38] ASG Lelystad, LAYWEL (2006). Welfare implications of changes in production systems
for laying hens. Description of housing systems for laying hens (deliverable23).

[39] Germany (2001). Comments Germany to first draft (2003 ILF BREF formerly 124).

[40] NFU/NPA (2001). Comments on the 2nd draft of the ILF BREF (2003 ILF BREF formerly
183).

[41] Netherlands (2001). Comments Netherlands to first draft (2003 ILF BREF formerly 122).

[42] Netherlands (1999). Dutch notes on BAT for pig and poultry ILF (2003 ILF BREF
formerly 10.



[43] COM (2003). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive
Rearing of Poultry and Pigs (ILF BREF).

[44] IKC (2000). ILF 128 NL technical description of systems for housing poultry species.

[45] E-PRTR (2017). European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR).

[46] Netherlands (2010). RAV_E1.5.5_BWL2009.10_illustration.

[47] Netherlands (2010). RAV_E2.12.1_BWL2004.11_illustration.

[48] Netherlands (2010). RAV_E1.7_BWL2001.06_A.

[49] Germany (2010). DE_housing_ pullets_litter.

[50] Austria (2010). AT_pullet_Austria T rearing pullet.

[51] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders_input e-o-p treatment
techniques_scrubbers_concerns_annex9.

[52] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders_e-o-p air treatment techniques_biobed_annex 10.

[53] Denmark (2010). DK_aircleaning_biofilter.

[54] Denmark (2010). DK_aircleaning_chemical.

[55] Denmark (2010). DK_aircleaner_chemical_appendix.

[56] Denmark (2010). DK_housing_poultry_manurebelt.

[57] Denmark (2010). DK_appendix_housing_Poultry_manurebelt.

[58] Denmark (2010). DK_housing_poultry_manuredry.

[59] Denmark (2010). DK_appendix_housing_Poultry_manuredry.

[60] Germany (2010). DE_housing_layers_aviaries.

[61] Germany (2010). DE_housing_layers_aviaries, veranda.

[62] Germany (2010). DE_housing_layers_aviaries,veranda,outdoor.

[63] Germany 2010. DE_housing_layers_enriched cages.

[64] Germany (2010). DE_housing_layers_litter.

[65] Germany (2010). DE_housing_layers_litter,veranda.

[66] Germany (2010). DE_housing_layers_litter,veranda,outdoor.

[67] Netherlands (2010). RAV_E2.5.6_BWL2009.10_A.

[68] Spain (2010). ES_poultry_laying_hen_1-1.

[69] Spain (2010). ES_poultry_laying_hen_1-2.

[70] Netherlands (2010). RAV_E2.12.1_BWL2004.11_A.

[71] Netherlands (2010). RAV_E2.11.3_BWL2005.04_A.



[72] Netherlands (2010). RAV_E2.11.4_BWL2005.05_A.

[73] Netherlands (2010). RAV_E2.11.2_BWL2004.10_A.

[74] Netherlands (2010). RAV_E1.8.2_BWL2005.03_A.

[75] Netherlands (2010). RAV_E1.8.3_BWL2006.10_A.

[76] Netherlands (2010). RAV_E1.8.4_BWL2006.11_A.

[77] Netherlands (2010). RAV_E1.8.5_BWL2006.12_A.

[78] Netherlands (2010). RAV_E1.8_BWL2005.0y_illustration.

[79] Netherlands (2010). RAV_E1.8.1_BWL2005.02-A.

[80] Netherlands (2010). RAV_E1.5.5_BWL2009.10_A.

[81] Germany (2010). DE_housing_pullets_aviaries.

[82] Austria (2010). AT_laying hens_Austria D laying hens in aviaries.

[83] Italy (2010). IT 02 Laying hens-enriched cages.

[84] UK (2010). UK_housing Laying hen enriched cages_4.

[85] UK (2010). UK_laying hens_barn_1.

[86] UK (2010). UK_laying hens_free range_2.

[87] Germany (2010). DE_housing_broiler_litter.

[88] Italy (2010). IT 03 Broiler cross V.

[89] Italy (2010). IT 04 Broiler tunnel V.

[90] Italy (2010). IT–broiler1.

[91] Italy (2010). IT–broiler2.

[92] Italy (2010). IT–broiler3.

[93] Netherlands (2010). RAV_E5.9.1.2V1.

[94] Netherlands (2010). RAV_E5.9.1.1V1.

[95] UK (2010). Energy efficiency for broilers.

[96] UK (2010). UK_broiler standard_1.

[97] UK (2010). UK_broiler select_2.

[98] UK 2010. UK_broiler_cross_B2.

[99] UK (2010). UK_broiler_tunnel_B1.

[100] UK (2010). UK_broiler_side_B3.

[101] UK (2010). UK_broiler_ridge_B4.

[102] UK (2010). UK_ housing turkey_1.



[103] UK (2010). UK_ housing turkey_2.

[104] UK (2010). UK_ducks_natural_1.

[105] UK (2010). UK_ducks_forced_2.

[106] UK (2010). UK_ducks_shed_3.

[107] UK (2010). UK_ducks_FR_4.

[108] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders_input poultry_annex4_update 100302.

[109] Netherlands (2010). RAV_E4.4.2_BWL2004.14_A.

[110] Netherlands (2010). RAV_E4.8_BWL2007.10_A.

[111] Netherlands (2010). RAV_E4.5_BB98.10.066_A.

[112] Netherlands (2010). RAV_E4.4.1_BWL2004.13_A.

[113] Netherlands (2010). RAV_E4.2_BB97.01.050_A99.02.067_A.

[114] Netherlands (2010). RAV_E3.3_BWL2005.10.V2_A.

[115] Netherlands (2010). RAV_G2.1 poultry.

[116] Germany (2010). DE_housing_ducks_litter.

[117] Germany (2010). DE_housing_young ducks_litter.

[118] Germany (2010). DE_housing_young turkeys_litter.

[119] Germany (2010). DE_housing_turkeys_litter.

[120] Germany (2010). DE_biofilter.

[121] Germany (2010). DE_biotricklingfilter.

[122] Germany (2010). DE_2_stage_air_cleaner.

[123] Germany (2010). DE_3_stage_air_cleaner.

[124] Netherlands (2010). RAV_E7.3_BWL2009.19_A.

[125] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_85_Uniqfill_A.

[126] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_85_Inno+_A

[127] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_85_Dorset_A.

[128] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_70_Big_Dutchman_A.

[129] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_85_Devrie_A.

[130] Netherlands (2010). NL_Chemical_Scrubber_95_Uniqfill_A.

[131] Netherlands (2010). NL_Chemical_Scrubber_90_Inno+_A.

[132] Netherlands (2010). NL_Chemical_Scrubber_70_Bovema_A.

[133] Netherlands (2010). NL_Chemical_Scrubber_95_Bovema_A.



[134] Netherlands (2010). NL_Chemical_Scrubber_70_Uniqfill_A.

[135] Netherlands (2010). NL_Biological_scrubber_70_Dorset_A.

[136] UK (2009). sid5: Poultry dust emissions.

[137] Netherlands (2010). RAV_E7.2_F6.2_BWL2009.18_A.

[138] Netherlands (2010). RAV_E7.1_F6.1_BWL2009.17_A.

[139] Netherlands (2010). NL_Combined_Scrubber_70_Big_Dutchman_A_Illustration.

[140] Netherlands (2010). RAV_E.7.1_BWL2009.17_illustration.

[141] Italy (2010). IT_Drying_tunnel_Ramiran08.

[142] UK (2010). Valeron: heat reflecting membranes/ radiant barriers 1 of 2.

[144] Finland (2010). FI Housing Broilers_1.

[145] Finland (2010). FI Housing Broilers_2.

[146] DEFRA (2002). Ammonia Fluxes Within Broiler Litter And Layer Manure Management
Systems.

[147] Cabaraux et al. (2009). Gaseous emissions from weaned pigs raised on different floor
systems, Agric. Ecosyst. Environ., Vol. 130, pp. 86–92.

[148] BPC (2009). Revision of Emission Factor for Broilers.

[149] Robertson et al. (2002). Commercial–scale Studies of the Effect of Broiler-protein Intake
on Aerial Pollutant Emissions, Biosystems Engineering, Vol. 82, pp. 217–225.

[150] CRPA (2008). Il tunnel di essiccazione esterno per pollina: benefici ambientali e costi
energetici, Professione Avicunicoltore, Vol. 9, No 10, pp. 2–7.

[151] Link CR (2005). UK Poultry Industry IPPC Compliance.

[152] Link CR (2006). UK Poultry Industry IPPC Compliance. Emissions to air from Highfield
farm Commercial Duck rearing Houses.

[153] Netherlands (2010). Background information on determination of emission levels.

[154] Czech Republic (2010). Ionisation in pig stables.

[155] Germany (2010). DE_housing waiting sow_kennel housing.

[156] Germany (2010). DE_housing waiting sow_slatted floor with drained area.

[157] Germany (2010). DE_housing waiting sow_plane floor and yard.

[158] EC (2008). Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum
standards for the protection of pigs, Official Journal of the European Union, Vol. L 47,
18.2.2009, pp. 5–13.

[159] Austria (2010). AT_sows_Austria P farrowing sow_mating gestating sow_waiting sow.

[160] Denmark (2010). DK_housing_manure_cooling_waiting_sow.



[161] Germany (2010). DE_housing mating_deep litter.

[162] Germany (2010). DE_housing waiting sow_fully slatted with lying pen.

[163] Germany (2010). DE_housing mating_group.

[164] Spain (2010). ES_housing_gestating_sows_1.

[165] Netherlands (2010). D1392 – BWL 2006.09_A.

[166] Netherlands (2010). D1391 – BB0006085_A.

[167] Netherlands (2010). Illustration D 1392 – BWL 2006.09.

[168] Netherlands (2010). D_1.3.8.1__115%_-A- -cooling fins.

[169] Netherlands (2010). D_1.3.8.2_135%_A – cooling fins.

[170] Spain (2007). ES_housing_farrowing_sows_1.

[171] Germany 2010. DE_housing farrowing_individual_1.

[172] Germany 2010. DE_housing farrowing_individual_2.

[173] UK (2010). UK_housing_fixed farrower_1.

[174] UK (2010). UK_housing_fixed farrower_2.

[175] Ecodyn (2010). Scottish pig industry – response to BREF.

[176] Netherlands (2010). D_1.1.12.3___BB_99.06.072-A.

[177] Netherlands (2010). D1131 – BWL 200606_A.

[178] Netherlands (2010). Illustration D 1131 – BWL 2006.06.

[179] Spain (2010). ES_housing_weaner_1.

[180] Spain (2010). ES_housing_weaner_2.

[181] Germany (2010). DE_housing weaner_deep litter.

[182] Germany (2010). DE_housing weaner_fully slatted.

[183] Germany (2010). DE_housing weaner_kennel housing.

[184] Germany (2010). DE_housing weaner_partly_slatted.

[185] Germany (2010). DE_housing weaner_plane floor and yard.

[186] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders_input pigs_annex6_update 100302.

[187] Spain (2010). ES_housing_fattening_pigs_2.

[188] Spain (2010). ES_housing_fattening_pigs_3.

[189] Germany (2010). DE_housing fattening pig_fully slatted.

[190] Germany (2010). DE_housing fattening pig_kennel_housing_partly slatted.

[191] Germany (2010). DE_housing fattening pig_plane floor_yard.



[192] Germany (2010). DE_housing fattening pig_partly slatted.

[193] Germany (2010). DE_housing fattening pig_deep_litter.

[194] Netherlands (2010). D32711 – BWL 200403_A.

[195] Netherlands (2010). D32712 – BWL 200404_A.

[196] Spain (2010). ES_housing_fattening_pigs_1.

[197] Denmark (2010). DK_housing_manure_cooling_waiting_sow_appendix.

[198] Netherlands (2010). D32161 – BWL 200810_A.

[199] Netherlands (2010). Illustration D32161– BWL 2008.10.

[200] Netherlands (2010). D32162 – BWL 200811_A.

[201] Mul M. et al. (2010). EU-Welfare legislation on pigs (Report 273), Wageningen UR.

[202] EAAP (1998). Pig Housing system in Europe: current trends.

[203] ADAS (2005). ES0138 Review of livestock manure management options in Europe.

[204] IMPEL (2009). Final report IMPEL IPPC Pig farms – main.

[205] ADAS (2000).Management techniques to minimise ammonia emissions during storage and
land spreading of poultry manures.

[206] Silsoe (2000). Fugitive emissions of methane from anaerobic digestion.

[207] ADAS (2004). Management techniques to minimise ammonia emissions from solid
manures.

[208] Spain 2010. ES_slurry_storage_1.

[209] Denmark (2010). DK_storage_natural floating layer.

[210] Denmark (2010). DK_storage_Tent covering.

[211] Germany (2010). DE_slurry storage_lagoon.

[212] Germany (2010). DE_solid manure storage.

[213] Netherlands (2010). Floating balls_A.

[214] Germany (2010). DE_slurry storage_above-ground silo-water protection area.

[215] Germany (2010). DE_slurry storage_below-ground silo.

[216] Denmark (2010). DK_storage_Floating bricks.

[217] Denmark (2010). DK_storage_Light tiles.

[218] Baltic Sea 2020 (2010). Best Available Technologies for Manure Treatment, Baltic Sea
2020.

[219] Netherlands (2010). On farm manure treatment technology in the Netherlands.

[220] Germany (2010). DE_Manure separator.



[221] Denmark (2010). DK_treatment_slurry_seperation_screwpress.

[222] Denmark (2010). DK_treatment_slurry_seperation_decanter_centrifuge.

[223] Denmark (2010). DK_treatment_slurry_seperation_flocculation_appendix.

[224] Finland (2010). FI Pellon Manure Treatment.pdf.

[225] Finland (2010). Manure phosphorus fractionation by gypsum-based precipitate.

[226] Germany (2010). DE_Manure belt-dryer.

[227] Denmark (2010). DK_storage_fibre fraction covering.

[228] Denmark (2010). DK_treatment_manureacid.

[229] Finland (2010). FI Housing sows with anaerobic digester.

[230] Philippe et al. (2009). Gaseous emissions from group-housed gestating sows offered a
high-fibre diet ad libitum, Agric. Ecosyst. Environ., Vol. 132, pp. 66–73.

[231] Italy (2010). IT 06 Manure treatment dryer.

[232] Huijsmans et al. (2009). Ammonia and nitrous oxide emissions following field-application
of manure: state of the art measurements in the Netherlands.

[233] Denmark 2010. DK_application_trailing_hoses.

[234] Spain (2010). ES_trailing_shoe_1.

[235] Spain (2010). ES_bands_1 (trailing hose).

[236] Denmark (2010). DK_application_injection_bare soil.

[237] Denmark (2010). DK_application_injection_winter crop.

[238] Denmark (2010). DK_application_injection_grassland.

[239] Spain (2010). ES_incorporation_1.

[240] Italy (2010). IT 05 Manure application dripline.

[241] Italy (2010). IT-driplines-Ramiran116.

[242] CRPA (2009). IT_driplines.

[243] Webb J. et al. (2006). Validating the MAVIS model for optimizing incorporation of
litter-based manure to reduce ammonia emissions, ASABE Technical Library. Vol. 49,
No. 6, pp. 1905–1913.

[244] ADAS (2006). Optimising slurry application timings to minimise nitrogen losses.

[245] ADAS (2002). N2O and denitrification measurements on nutrient demo farms.

[246] Basford (2010). NC Pulse Jet Irrigator. Evaluation of spread pattern and C of V %
calculation.

[247] IGER (2003). Ammonia emissions from irrigation of dilute pig slurry.

[248] ADAS (2001). Optimising the performance of low trajectory slurry application techniques.



[249] Webb et al. (2001).Manure applications to reduce nitrate and ammonia pollution: scenario
analysis using the MANNER model, Soil Use and Management.

[250] IGER (2004). Field storage of manure and nitrous oxide emissions.

[251] KTBL (2009). Ventilation in pig housing.

[252] IGER (2005). Straw use in reducing NH3 emissions.

[253] ADAS (2002). Environmental impacts of solid and liquid manure systems.

[254] Webb J.M. et al. (2009). Review of the efficiency of methods to reduce emissions of
ammonia following the application of manures to land, their costs, potential agronomic
benefits and impacts on emissions of nitrous oxide.

[255] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders Manure storage times in Flanders.

[256] VITO (2006) Beste Beschikbare Technieken voor mestverwerking.

[257] France (2010). French proposition concerning manure – chapter 2.

[258] France (2010). French proposition concerning manure – chapter 3.

[259] France (2010). French proposition concerning manure – chapter 4.

[260] IGER (2001). Predicting ammonia loss following the application of organic manures to
land.

[261] France (2010). French proposition concerning pig housing – chapter 4.

[262] France (2010). French proposition concerning pig housing – chapter 2.

[263] France (2010). French proposition concerning pig housing – chapter 3.

[264] Loyon et al. (2010). Intensive livestock farming systems across Europe — A review of the
current impact from the IPPC directive based on data gathered by questionnaire, 14th
Ramiran Conference, Lisboa 12–15 September 2010.

[265] BE Flanders (2005). Extra costs for new to build housing systems in BelgiumFlanders.

[266] Austria (2010). AT_fattening pigs_Austria U fattening pigs.

[267] UK (2010). UK_housing_pig_finisher_1.

[268] Denmark (2010). DK_housing_manure_cooling_fattening_pigs/gilts.

[269] France (2010). Template for fully slatted floor for fattening pigs.

[270] France (2010). Templates_FR_fullyslatted2.

[271] France (2010). Templates_FR_partiallyslatted1.

[272] France (2010). Templates_FR_partiallyslatted2.

[273] BE Flanders (2010). BelgiumFlanders_annex12_Kostrpijs verbouwingen.

[274] BE Flanders (2010). BeligumFlanders_annex11_summary cost prices rebuilding pig
housing systems.



[275] DIN (2004). DIN 18910-1:2004 Principles for planning and design for closed ventilated
livestock buildings.

[276] Finland (2010). FI Housing FatteningPigs_1.

[277] Ji-Qin et al. (2000). Ammonia emissions from a large mechanically-ventilated swine
building during warm weather, Journal of Environmental Quality, Vol. 29.

[278] Fefana (2010). FEF-IPPC_Brumisation_ 10-04-06.

[279] Fefana (2010). FEF Brumisation Dossier technique élevage.

[280] France (2010). French proposition concerning feed – chapter 3.

[281] France (2010). French proposition concerning feed – chapter 4.

[282] Netherlands (2010). 1% Benzoic acid_A.

[283] Guingand et al. (2005). Effects of adding 0.5% of benzoic acid (VevoVitall®) to the feed of
growing-finishing pigs on urinary pH, ammonia and performance (Trial Romillé).

[284] Guingand et al. (2005). Effects of adding 0.5% and 1% of benzoic acid (VevoVitall®) to the
feed of growing-finishing pigs on urinary pH, ammonia and performance (Trial
Villefranche de Rouergue).

[285] Fefana (2004). FEF-Nutrition-Benzoic_Acid-KU_Leuven-2004.

[286] Guarino et al. (2008). Photocatalytic TiO2 coating—to reduce ammonia and greenhouse
gases concentration and emission from animal husbandries.

[287] Jelínek et al. (2007). Research of the utilization of biotechnological agents for the reduction
of ammonia and greenhouse gases emissions in livestock breeding in the Czech Republic,
Research in Agricultural Engineering, Vol. 53, pp. 126–133.

[288] Wageningen (2008). FEF_Nutrition_Benzoic_Acid-Wageningen.

[289] MLC (2005). LS3601 Finishing Pigs – Systems Research.

[290] Univ. of Newcastle (2002). WA0321 A review and workshop to agree advice on reduced
nutrient pig diets.

[291] IRPP TWG (2002). ILF 184 TWG ILF 2002.

[292] Italy (2001). ILF 185 Italy, comments, n. 2.

[293] UK (2010). UK_nutrition_layers free range_1.

[294] UK (2010). UK_nutrition_layers rearers_1.

[295] UK (2010). UK_nutrition_broilers_2.

[296] UK (2010). UK_nutrition_broilers_3.

[297] UK (2010). UK_nutrition_cage layers_1.

[298] UK (2010). UK_nutrition_replacement layers_1.

[299] UK (2010). UK_nutrition_turkeys_3.



[300] BE Flanders (2010). Belgium Flanders_input pigs_update 100302.

[301] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Probiotics_Pigs_Davis.

[302] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Probiotics_Pigs-Maaroufi.

[303] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Probiotics_Broilers_Angel-Lactob-Exp1.

[304] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Enzymes_Pigs_Nielsen.

[305] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Enzymes_Pigs_Nielsen.

[306] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Probiotics_Broilers_Tarun.

[307] Fefana (2010). FEF_Nutrition_Probiotics_Turkeys_Grimes.

[308] UK (2010). UK_nutrition_weaners_1.

[309] UK (2010). UK_nutrition_sows_1.

[310] UK (2010). UK_nutrition_pigs_1.

[311] UK (2010). UK_nutrition_pigs_2.

[312] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_Reduction CP_Broiler_Ferguson.

[313] Fefana (2010). FEF_Nutirion_AminoAcids_ReductionCP_Turkey_Applegate.

[314] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_ReductionCP_Pigs_FullySlattedFloor.

[315] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_ReductionCP_Pigs_LatimierDourmad.

[316] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_ReductionCP_Layers_Hsu.

[317] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_BiphaseFeeding_Pigs_FullySlattedFloor.

[318] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_BiphaseFeeding_Pigs_Straw.

[319] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_BiphaseFeeding_Pigs_LatimierDourmad.

[320] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_PhasesFeeding_Pigs_BEthesis1.

[321] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_PhasesFeeding_Pigs_BEthesis2.

[322] Fefana (2010). FEF_Nutrition_AminoAcids_PhasesFeeding_Pigs_BEthesis3.

[323] Finland (2010). FI N and P excretion values per animal per yr.

[324] Netherlands (2010). Protein effect_A.

[325] CRPA (2009). N-low-feed-pigs.

[326] Germany (2010). 5 templates on nutrition pigs.

[327] Germany (2010). 7 templates on nutrition poultry.

[328] CORPEN (2006). Estimation des rejets dazote,phosphore, potassium, calcium, cuivre et
zinc par les elevages avicole, p. 55.



[329] CORPEN (2003). Estimation des rejets d’azote – phosphore – potassium – cuivre et zinc
des porcs. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des animaux sur la
nature et la gestion des déjections produites.

[330] Denmark (2010). DK_nutrition_Pig_protein.

[331] Raumberg (2010). Effects of phytogenic feed additives used during pig fattening periods on
the reduction of noxious and carrier gases (AT_feed additives_Endbericht
Aromex_710303_English (2).).

[332] Delacon (2010). DELACON_nutrition_broiler_1.

[333] Delacon (2010). DELACON_nutrition_broiler_2.

[334] Lipinsky K. (2008). Efficiency of Biostrong 510 in broiler chicken nutrition.

[335] Spain (2010). ES_nutrition_fatteningpigs_1.

[336] UK (2010). Tried & Tested Nutrient Management Plan.

[337] Webb et al. (2005). Webb, menzi et al, Managing ammonia from livestock production,
Environmental Pollution, Vol. 135, pp. 399–406.

[338] Piñeiro et al. (2009). Calculation of unit cost for techniques for the reduction of ammonia
emissions from livestock production, Spanish Ministry of the Environment and Rural and
Marine Affairs.

[339] ITAVI (1997). ITAVI_CNEVA_1997_Maitrise de lambiance dans le batiments avicoles.

[340] ADEME (2007). Utilisation rationnelle de l’énergie dans les batiments d’elevage.

[341] Amand et al. (2007). Evaluation des consommations d’énergies en élevage de volailles de
chair.

[342] ADEME (2008). Les consommations d’énergie dans les bâtiments avicoles.

[343] ADEME (2008). Les consommations énergétiques dans les bâtiments porcins.

[344] ADEME (2008). Consommations d’énergie des bâtiments porcins: comment les réduire?

[345] France (2010). French proposition concerning energy – chapter 2.

[346] CA Bretagne (2009). CA Bretagne 2009 Utilisation dune chaudiere biommasse.

[347] Bartolomeu (2007). Echangeurs thermiques.

[348] Bartolomeu (2008). Pompes à chaleur.

[349] ITAVI (1998). La gestion technique des bâtiments avicoles.

[350] France (2010). French proposition concerning energy – chapter 4.

[351] Marcon M. (2009). Maîtrise de l’énergie dans la ventilation et le chauffage des bâtiments
porcins, TechniPorc.

[352] Bartolomeu (2005). Echangeur thermique air-sol.

[353] CA Pays Loire (2009). CRA Pays de la Loire_2009_Recupération de chaleur en aviculture.



[354] ITAVI (2004). La prévention coup de chaleur en aviculture.

[355] Warwick (2007). Energy saving by the application of improved ventilation technology
(Report AC0401).

[356] Carbon Trust (2005). Energy Use in Pig Farming (ECG089).

[357] France (2010). French proposition concerning water – chapter 2.

[358] France (2010). French proposition concerning water – chapter 3.

[359] Massabie P. (2001). Labreuvement des porcs .

[360] Boulestreau (2006). Effet de la brumisation en engraissement en periode estivale.

[361] France (2010). French proposition concerning water – chapter 4.

[362] UK (2010). Thornton Poultry Sheds Glenrothes, site plan.

[363] EHS (2006). Guidance for Treating Lightly Contaminated Surface Run-off from Pig and
Poultry Units.

[364] Portugal (2010). Discharge of treated slurry to watercourses.

[365] France (2010). French proposition concerning poultry housing – chapter 2.

[366] Renault et al. (1997). Etude de la qualité de lair en élevages avicoles.

[367] Michel et al. (2005). Bien-etre de poules pondeuses logees en cage ou en voliere.

[368] France (2010). French proposition concerning poultry housing – chapter 4.

[369] Harter-Dennis (2010). Summary of Research UMES/AviHome Flooring System, University
of Maryland Eastern Shore.

[370] Franck et al. (2003). Evaluation dun dispositif de deodorisation du lisier de canard.
Incidence du mode de la alimentation de la cuve de traitement.

[371] Penaud et al. (2007). Compostage sans retorunement dun melange litieres de poulettes repro
en presence de linoculum bacterien Bactivor, Septieme Journees de la Recherche Avicole.

[372] Spain (2013). Schematic representation of feed, water and heat distribution by a biomass
burner in a broiler house.

[373] UBA Austria (2009). Cross-media environmental control in selected regions. Hirnsdorf,
Umweltbundesamt.

[374] Denmark (2010). Appendix_DK_aircleaning_broilers_chemical.

[375] Philippe et al. (2007). Emissions d’ammoniac lors de l’engraissement de porcs sur
caillebotis, litière de paille accumulée et litière à pente paillée. Journées de la Recherche
porcine en France, 6–8 février 2007, Vol. 39, pp. 61–62.

[376] Ferreira et al. (2010). The importance of having an integrated vision of livestock housing
and water management – new challenges for environmental management in the pig sector.

[377] Netherlands (2010). Internal side of poultry shed roof without and with use of ionisation.



[378] Robin et al. (2004). Emissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote des porcs engraissés
sur litière de paille, Journées Recherche Porcine.

[379] Spain (2009). Implantación de la Directiva IPPC en España. Evaluación Técnica y
Económica de MTDs en granjas.

[380] Delacon (2011). Cost calculation_Delacon.

[381] Delacon (2011). Report on BSG in EU 2010.

[382] BPEX (2016). 2014 Pig cost of production in selected countries.

[383] France (2010). French proposition on BREF Chapter 1.

[384] Fefana (2011). Brumisation.

[386] DEFRA (2009). Code of Good Agricultural Practice: Protecting our water, soil and air.

[388] BPEX (2011). Bedding options for the English pig industry.

[389] ADAS (2001). Managing Livestock Manures. Booklet 1. Making better use of livestock
manures on arable land.

[390] ADAS (2001). Managing Livestock Manures. Booklet 3. Spreading systems for slurries and
solid manures.

[391] Italy (1999). Italian contribution to 2003 IRPP BREF.

[392] LEI Wageningen (2012). Competitiveness of the EU egg industry.pdf, pp. 47.

[393] ADAS (1999). ADAS guidance of control of noise in poultry units.

[394] Smith et al. (2000). Nitrogen excretion by farm livestock with respect to land spreading
requirements and controlling nitrogen losses to ground and surface waters. Part 2: pigs and
poultry, Bioresource Technology, Vol. 71, pp. 183–194.

[395] ADAS (1999). Guidance on energy control in pig units.

[396] LEI (1999). Managing nitrogen pollution from intensive livestock production in the EU.

[397] Denmark (2000). Danish BAT notes on pig farming for 2003 BREF.

[398] Finland (2013). Biological treatment in a series of continuously aerated tank reactor.

[399] ID Lelystad (2000). De forfataire excretie van stikstof door landbouwhuisdieren.

[400] Silsoe Inst. (1997). Concentrations and emission rates of aerial ammonia, nitrous oxide,
methane, carbon dioxide, dust and endotoxin in UK broiler and layer houses, British
Poultry Science, Vol. 38, No. 1, pp. 14–28.

[401] Finland (2013). Enhanced solid separation, efficient biological aeration treatment and
ammonia stripping.

[402] ADAS (2000). Guidance on farm waste structures.

[403] EA (2001). Towards sustainable agricultural waste management, EA.

[404] Tank manufacturer (2000). Soluciones mundiales para depósitos.



[405] Tengman C.L. et al. (2001). Odor solution initiative testing.

[406] Netherlands (2002). Dutch remarks on landspreading.

[407] Netherlands (2002). ILF 206 Netherlands Drinker systems.

[408] UK (2002). ILF 220 UK Slurry spreading.

[409] VITO (1997). Beste beschikbare technieken voor het be- en verwerken van dierlijke mest.

[410] Greece (2001). ILF 145 Comments Greece to first draft.

[411] Ireland (2001). ILF 137 Comments Ireland to first draft.

[412] Italy (2001). ILF 127 Comments Italy to first draft.

[413] Portugal (2001). ILF 130 Comments Portugal to first draft.

[414] Fefana (2001). ILF 108 FEFANA Amino Acid Working Party Input to the BREF Document
(Comment to 1st Draft of BREF document).

[415] BPEX (2010). 2009 Pig cost of production in selected countries, BPEX.

[416] COM (2010). Evaluation of the livestock sectors contribution to the EU greenhouse gas
emission (GGELS).

[417] ITAVI (2012). Document de synthese: Resultats 2011 des enquêtes poulettes et pondeuses.

[418] ITAVI (2010). Performances techniques et couts de production en volailles de chair,
poulettes et poules pondeuses, ITAVI.

[419] Red Tractor (2011). Pig Standards.

[420] Ramonet (2003). L’élevage des porcs sur litière. Une diversité de systèmes en
engraissement, Journées Recherche Porcine, Vol. 35, pp. 1–6.

[421] Netherlands (2011). Ventilation rates in pig housing (Klimaatplatform varkenshouderij).

[422] Taylor N. (2010). LIghting for Pig Units, BPEX.

[423] Gill P. (1989). Comparison of water use from different drinker types by weaned, growing
and finishing pigs.

[424] VERA (2010). Test Protocol for Air Cleaning Technologies, VERA (Verification of
Environmental Technologies for Agricultural Production).

[425] DEFRA (2010). Fertiliser Manual (RB209), 8th Edition, TSO.

[427] COM (2010). Report from the Commission to the Council and the European Parliament on
implementation of Council Directive 91/676/EEC. Reports for the period 2004–2007
(COM(2010)47), European Commission.

[428] GEC (2008). Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate change.

[429] Texier et al. (2004). Production et composition des fumiers de porcs engraissés sur sciure,
copeaux ou écorce, TechniPorc, Vol. 27, pp. 29–37.



[430] Paulicks et al. (2006). Studies on the tryptophan requirement of lactating sows. Part 1:
Estimation of the tryptophan requirement by performance, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Vol. 90, pp. 474–481.

[431] MARM (2010). Guía de Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino.

[432] BPEX (2010). Commercial Pig Unit Electricity Monitoring Project loc.

[433] CORPEN (2006). Les emissions dammoniac et de gaz azotés à effet de serre en agriculture,
CORPEN.

[434] ITAVI (2001). Aviculture et respect de l’environnement, Sciences et Techniques Avicoles,
hors série.

[435] Van Gansbeke et al. (2011). Groepshuisvesting van zeugen.

[436] Guingand N. (2002). Emission d’ammoniac liée au stockage de lisier de porcs: résultats de
laboratoire et de terrain, Journées de la Recherche Porcine, Vol. 34, pp. 161–166.

[437] Agrsci (2008). Normtal baggrundstal.

[438] Lacey et al. (2004). A Review of Literature Concerning Odors, Ammonia, and Dust from
Broiler Production Facilities: 1. Odor Concentrations and Emissions, The Journal of
Applied Poultry Research, Vol. 13, pp. 500–508.

[439] Sommer et al. (2006). Algorithms Determining Ammonia Emission From Buildings
Housing Cattle And Pigs And From Manure Stores, Advances in Agronomy, pp. 261–335.

[440] Webb et al. 2010. The impacts of manure application methods on emissions of ammonia,
nitrous oxide and on crop response—A review, Agriculture, Ecosystems and Environment,
pp. 39–46.

[441] Webb et al. (2012). Gaseous emissions during the management of solid manures. A review,
in press.

[442] Hansen et al. (2008). Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring
og udbringning af husdyrgødning, AgroTech, Institut for Jordbrugsn – og
Fødevareinnovation,

[443] Chadwick et al. (2011). Manure management: implications for greenhouse gas emissions,
publication in progress, Vol. publication in progress.

[444] Haeussermann et al. (2006). Influence of season, ventilation strategy, and slurry removal on
methane emissions from pig houses, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 112,
pp. 115–121.

[445] VERA (2011). Test Protocol for Livestock Housing and Management Systems – version
2-2011-29-08.

[446] Bouvarel et al (2007). Alimentation sequentielle et maitrise de l’ingestion chez le poulet de
chair effets des teneurs energetiques et proteiques des aliments, Septièmes Journées de la
Recherche Avicole, Tours, 28 et 29 mars.

[447] Finland (2013). Mechanical separation enhanced by chemical flocculation.

[448] Aarnink et al. (2007). Nutrition, key factor to reduce environmental load from pig
production, Livestock Science, Vol. 109, pp. 194–203.



[449] Edwards et al. (2012). PigSafe project UK.

[450] IFIP (2011). Note de conjoncture Aliment, Note de conjoncture Aliment, Mensuel
dinformation.

[451] Portejoie et al. (2002). Effet de la réduction du taux protéique de l’aliment sur la
volatilisation ammoniacale des effluents porcins, Journées de la Recherche Porcine,
Vol. 34, pp. 167–174.

[452] Fefana (2002). FEFANA WP Enzymes proposal for the part Phytase (Chapter 4 of BREF
document draft 2, on the intensive farming of poultry and pigs).

[453] DEFRA (2011). LK0973 project page.

[454] Eriksen et al. (2010). Emissions of sulfur-containing odorants, ammonia, and methane from
pig slurry: effects of dietary methionine and benzoic acid, Journal of Environmental
Quality, Vol. 39, pp. 97–107.

[455] Männer (2011). Efficacy of Fresta F and Fresta F Plus on performance in sows from day 90
of gestation to day 25 day postpartum, Institut of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary
Medicine, Free University Berlin.

[456] Delacon (2011). Cost calculation for Fresta®F Plus.

[457] Delacon (2011). Market report in selected markets 2010.

[458] Veit et al. (2011). Effects of phytogenic feed additives containing Quillaja saponaria on
ammonia in fattening pigs, Delacon, Agricultural Research and Education Centre
Raumberg-Gumpenstein.

[459] Overults et al. (2008). How much attic insulation?.

[460] COM (2013). Report from the Commission to the Council and the European Parliament on
implementation of Council Directive 91/676/EEC. Reports for the period 2008-2011
(COM(2013) 683 final).

[461] Glo (2010). A new Energy Efficient Era for Global Farming.

[462] VITO (2005). Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de veeteeltsector.

[463] Wageningen UR (2010). Aanpakken bij de bron! Netwerk ‘stof tot nadenken’.

[464] Netherlands (2010). RAV E5.11 / BWL2010.13.V1. Heat exchanger with ventilators.

[465] Netherlands (2011). Picture E5.11 heat exchanger with ventilators.

[466] Bonnouvrier et al. (2009). Alternative energy on poultry farms: study of a heat recovery
system, EUROPEAN FORUM, Livestock housing for the future, Vol. 978-2-84148-772-1,
Lille.

[467] BE Flanders (2010). Belgium Flanders_input poultry_update 100302.

[468] CBS (2011). Huisvesting van landbouwhuisdieren 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek.

[469] Netherlands (2011). Stal met mixluchtventilatie.

[470] Netherlands (2011). RAV E5.10 / BWL 2009.14.



[471] Netherlands (2011). BWL 2009.14.V2, Stal met verwarmingssysteem met (indirect
gestookte) warmteheaters en ventilatoren.

[472] Fefana (2011). Probiotic Market data, Personal Communication.

[473] Infomil (2011). Sample of the list of housing descriptions leaflet for category E 5.

[474] VDI (2011). VDI 3894 B1/Part 1 September 2011 Emissionen und Immissionen aus
Tierhaltungsanlagen. Emissions and immissions from animal husbandries Housing systems
and emissions: Pigs, cattle, poultry, horses.

[475] Merlet et al. (2010). Evaluation de l’Impact Carbone en production de canards à rôtir: une
approche de terrain des systèmes d’élevage sur caillebotis et sur litière, TeMA, Vol. 13,
pp. 31–38.

[476] AEAT (2002). Atmospheric Emissions From Small Carcass Incinerators.

[477] ODea et al. (2006). Investigating the Effects of Commercial Probiotics on Broiler Chick
Quality and Production Efficiency, Poultry Science, Vol. 85, pp. 1855–1863.

[478] Sieo et al. (2005). Influence of β-Glucanase-Producing Lactobacillus Strains on Intestinal
Characteristics and Feed Passage Rate of Broiler Chickens, Poultry Science, Vol. 84,
pp. 73–741.

[479] Bedford et al. (2011). Enzyme in Farm Animal Nutrition, 2nd edition, CABI.

[480] Yu et al. (2007). Effects of enzyme inclusion in a maize–soybean diet on broiler
performance, Animal Feed Science and Technology, Vol. 134, pp. 283–294.

[481] Thacker (2005). Fed Wheat or Corn Based Diets Supplemented With Xylanase or Protease
Alone or in Combination, Journal of Animal and Veterinary Advances, Vol. 4, No. 2,
pp. 276–281.

[482] Cowieson et al. (2005). Carbohydrases, Protease, and Phytase Have an Additive Beneficial
Effect in Nutritionally Marginal Diets for Broiler Chicks, Poultry Science, Vol. 84,
pp. 1860–1867.

[483] Cowieson et al. (2010). Interactions between xylanase and glucanase in maizesoy-based
diets for broilers, British Poultry Science, pp. 246–257.

[484] Windisch et al. (2008). Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry,
Journal of Animal Science, pp. E140–E148.

[485] Gutierrez del Alamo et al. (2008). Effect of Wheat Cultivar and Enzyme Addition to Broiler
Chicken Diets on Nutrient Digestibility, Performance, and Apparent Metabolizable Energy
Content, Poultry Science, Vol. 87, pp. 759–767.

[486] Pelletier et al. (2005). Gas and odor emissions from swine building materials, Transactions
of the ASABE, pp. 721–728.

[487] Aarnink et al. (1997). Effect of Type of Slatted Floor and Degree of Fouling of Solid Floor
on Ammonia Emission Rates from Fattening Piggeries, J. agric. Engng Res, Vol. 66,
pp. 93–102.

[488] Pedersen et al. (2008). Characteristics of Floors for Pig Pens: Friction, shock absorption,
ammonia emission and heat conduction, Agricultural Engineering International.



[489] Pedersen et al. (2010). A New Design For Highly Efficient Partial Pit Ventilation, XVIIth
World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR),
Québec City, Canada.

[490] Pedersen et al. (2011). Perstrup Pig House With Partial Under-Floor Air Evacuation And
In-House Separation Of Faeces And Urine.

[491] Guingand N. (2000). Influence de la vidange des préfosses sur l’émission d’ammoniac et
d’odeurs par les porcheries d’engraissement. Résultats préliminaires, Journées Rech.
Porcine en France, Vol. 32, pp. 83–88.

[492] COM (2005). Report on animal by-products, European Commission Directorate General
Health & Consumer Protection.

[493] Guingand et al. (2010). Emissions comparées d’ammoniac et de gaz à effet de serre par des
porcs charcutiers élevés au froid sur caillebotis partiel ou à la thermoneutralité sur
caillebotis intégral, Journées Recherche Porcine, Vol. 42, pp. 277–283.

[494] EFSA (2007). Animal health and welfare aspects of different housing and husbandry
systems for adult breeding boars, pregnant, farrowing sows and unweaned piglets,
European Food Safety Authority (EFSA).

[495] EFSA (2007). The risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the
need for tail docking considering the different housing and husbandry systems, European
Food Safety Authority.

[496] Sharpe et al. (1999). Methane emissions from an anaerobic swine lagoon, Atmospheric
Environment, Vol. 33, pp. 3627–3633.

[497] BE Flanders (2010). Flemish list of housing systems.

[498] Ćernåk (1977). Overflow Slurry Channels.

[499] AgroTech (2008). Forarbejde til Teknologiudvalget – Preliminary work for the Technology
Committee. Miljøprojekt Nr. 1246 2008.

[500] IRPP TWG (2011). Comments to Draft 1 revised BREF.

[501] Aubert et al. (2011). Utilisation d’un complexe de microorganismes pour reduire les
emissions d’ammoniac en elevage de poulets, Neuvièmes Journées de la Recherche
Avicole, Tours.

[502] Guinebert et al. (2005). Interet d’un traitement biologique des litieres de volailles par
apport d’un additif microbien en presence des animaux, Sixièmes journées de la Recherche
Avicole, Saint Malo.

[503] Vermeij (2011). Costs available measures to reduce fine dust (Informatiebijeenkomst fijn
stof).

[504] KTBL (2010). Abluftreinigung in der Schweinehaltung – Verfahren, Einsatzbereiche,
Leistungen und Kosten.

[505] Hahne J. (2011). Development of exhaust air treatment in animal husbandry in Germany,
Landtechnik, Vol. 66, pp. 289–292.



[506] TWG ILF BREF (2001). Complete Comments to 2003 ILF BREF Draft 2 (Excel
spreadsheet with all comments on draft 2).

[507] COM (2016). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste
Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW
BREF), European Commission – JRC IPTS EIPPCB.

[508] TFRN (2014). Options for Ammonia Mitigation – Guidance from the UNECE Task Force
on Reactive Nitrogen.

[509] Province Antwerpen (1999). Invloed va klimaat op de groei van vleeskuikens.
Studienamiddagen Pluimveehouderij.

[510] EFSA (2007). Animal health and welfare in fattening pigs in relation to housing and
husbandry.

[511] Le et al. (2007). Effects of dietary crude protein level on odour from pig manure, Animal,
Vol. 2007, No. 1, pp. 734–744.

[512] Andree et al. (2003). The Effect of Protein Supply on Odour Emission from Fattening Pigs,
Landtechnik, Vol. 58, pp. 38–39.

[513] Mol and Ogink (2002). Geuremissies uit de veehouderij II, Wageningen UR.

[514] KTBL (2008). Exhaust air treatment systems for animal housing facilities, KTBL, p.
KTBL publication 464.

[515] UR Wageningen (2010). Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de
pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van biofiltratie als potentiële
fijnstofreductietechniek, Wageningen UR Livestock Research.

[516] TÜV (2009). Bericht Über Die Zertifizierung der Biofilteranlage der Firma Hartmann
Biofilter für den Anwendungsfall der ma Hartmann Biofilter für Den Anwendungsfall der
Schweinehaltung hinsichtlich der Abscheidewirkung ge – Schweinehaltung hinsichtlich der
Abscheidewirkung gegenüber Staub, Geruch, Ammoniak und Keime genüber Staub,
Geruch, Ammoniak und Keime, TÜV RHEINLAND.

[517] Petersen et al. (2011). Ammonia and nitrous oxide interactions: Roles of manure organic
matter management, Animal Feed Science and Technology, Vol. 166–167, pp. 503–513.

[518] Sommer et al. (1999). Greenhouse Gas Emission from Stored Livestock Slurry, Journal of
Environmental Quality, Vol. 29, pp. 744–751.

[519] Amon et al. (2007). Amon Kryvorutchko fulltext, Vol. 112, pp. 199–207.

[520] Fleming R. (2006). Liquid Manure Storage Covers.

[521] Portejoie et al. (2003). Effect of covering pig slurry stores on the ammonia emission
processes, Vol. 87, pp. 199–207.

[522] Loyon et al. (2007). Réduction des émissions d’ammoniac au cours du stockage du lisier
porcin: Evaluation grandeur réelle d’une couverture de balles en polystyrène, Vol. 39,
pp. 49–54.

[523] Leip et al. (2015). Impacts of European livestock production: nitrogen, sulphur, phosphorus
and greenhouse gas emissions, land-use, water eutrophication and biodiversity.



[524] UK (2012). EA, How to comply with your environmental permit for intensive farming.
Appendix 9-Producing a proposal for covering slurry stores.

[525] BPEX (2011). Covering slurry stores. Benefits, Practicalities and Available Options.

[526] Hansen et al. (2006). Observations of production and emission of greenhouse gases and
ammonia during storage of solids separated from pig slurry: Effects of covering, Vol. 40,
pp. 4172–4181.

[527] Hamelin et al. (2010). Life Cycle Assessment of Biogas from Separated slurry.

[528] ITAVI (2001). Sciences Et Techniques Avicoles, Hors série: Aviculture et respect de
lenvironnement, Vol. Hors série: Aviculture et respect de lenvironnement, pp. 53–59.

[529] Veneto Agricoltura (2012). Nitrati da problema a risorsa. Stato dellarte e opportunità
dalle esperienze di progetto.

[530] Nicks et al. (2003). Emissions d’ammoniac, de protoxyde d’azote, de méthane, de gaz
carbonique et de vapeur d’eau lors de l’élevage de porcs charcutiers sur litière accumulées
de paille et de sciure. Journées de la Recherche Porcine en France, 4–6 février 2003,
Vol. 35, pp. 7–14.

[531] Ramonet et al. (2002). L’engraissement de porcs sur litière de particules de bois ou de
sciure en couche fine, Vol. 34, pp. 143–148.

[532] Nicks et al. 2002. Emissions d’ammoniac, de protoxyde d’azote, de méthane, de gaz
carbonique et de vapeur d’eau lors de l’élevage de porcelets sevrés sur litière accumulée de
paille et de sciure. Journées de la Recherche Porcine en France, 5–7 février 2002, Vol. 34,
pp. 149–154.

[533] Baltic Sea 2020 (2011). Best Available Technologies for Pig Manure Biogas Plants in the
Baltic Sea Region.

[534] AFBI (2007). AFBI Magowan PPDC-report-the-effect-of-drinker-design.

[535] UK (2011). Weaner on straw template.

[536] Sagoo et al. (2007). Integrated management practices to minimise losses and maximise the
crop nitrogen value of broiler litter, Vol. 97, pp. 512–519.

[537] COM (1999). ILF 191 EC. Storage vessels for manure storage (5).

[538] Netherlands (1999). ILF 138 Netherlands. Nitrogen and phosphorus consumption
utilisation and losses in pig production.

[539] MAFF (1999). ILF 110 MAFF. Phase feeding pigs to reduce nutrient pollution – N in pig
slurry., Scientific.

[540] MAFF (1999). "Phase feeding pigs to reduce nutrient pollution – ammonium-N emission
from application", WA0317.

[542] CEFIC (2002). ILF 198. Highly digestible inorganic feed phosphates.

[543] Fefana (2002). ILF 199. Addition of specific feed additives. CEFIC, (2002). Highly
digestible inorganic feed phosphates.



[544] Netherlands (2002). ILF 178. Additional information about Combideck system in broiler
houses.

[545] Netherlands (2002). ILF 181. (additional) Comments on the 2nd draft ILF BREF.

[546] TWG ILF (2002). ILF 186 DK-NL. Manure surface cooling channel in combination with a
closed heat exchanger.

[547] IMAG-DLO 2001. ILF 187. Nürtinger system.

[548] TWG ILF (2002). ILF 189 Italy-UK. Pens with straw bedded floor; natural ventilation.

[549] IMAG-DLO (1999). ILF 175. Environmental aspect of a group housing system for sows
with feeding stations and straw.

[550] IPCC (2006). N2O Emissions From Managed Soils, And CO2 Emissions From Lime And
Urea Application.

[551] Oenema et al. (2005). Onema et al 2005, trends in global nitrous oxide emissions from
animal production systems, Nutrient Cycling in Agroecosystems, Vol. 72, pp. 51–65.

[552] IDELE (2012). Leclairage artificiel des batiments d élevage de ruminants.

[553] Bhsl (2011). Report to Board for Wimpstone Batch 4.

[554] EPA (IE) (1998). ILF 001 and ILF 002 Batneec Guidance Note for the Pig Production
Sector and for the Poultry production Sector.

[555] MAFF (1998). ILF 040 Guidelines for Farmers guide in NVZs.

[556] ADAS (2000). ILF 143 Silsoe, Low-cost covers to abate gaseous emissions from slurry
stores.

[557] MAFF (2000). "Calculating the cost of best available techniques for the intensive rearing
of poultry and pigs (draft)".

[558] COM (1999). ILF 195. Livestock manure Brochure.

[559] ADAS (1999). ILF 069 ADAS guidance of control of noise in pigs units.

[560] IGER (2000). ILF 202 IGER Treatment of livestock wastes through the use of additives,
CSG 15 (rev. 1299).

[561] Flotats et al. (2004). Guia de los tratamientos de las deyecciones ganaderas, Generalitat de
Catalunya.

[562] MARM (2011). IMG_0974 band spreader.

[563] MARM (2011). IMG_0929.JPG.

[564] bhsl (2012). 12 07 10, Example Large UK Farm CL2E system (bhsl).

[565] NFU (2012). 12 07 13 to NFU fm bhsl re input for IPPC brief from BREF doc _5, Personal
Communication.

[566] EFSA (2014). Scientific Opinion concerning a Multifactorial approach on the use of
animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs.



[567] Nicks B. (2004). Caractéristiques techniques et aspects environnementaux de l’élevage de
porcs charcutiers et de porcelets sevrés sur litières accumulées. Ann. Méd. Vét., 2004,
Vol. 148, pp. 31–38.

[568] Melse et al. (2010). Multi-pollutant scrubbers for removal of ammonia, odour and
particulate matter from animal house exhaust air.

[569] UR Wageningen (2009). Report 215 Wageningen. Measures to reduce fine dust emission
from poultry houses: reduction from broiler houses by ionization.

[570] ALTERRA (2000). Calculated losses of gaseous nitrogen compounds from livestock
manure in stables and manure storage systems. Alterra Report 107.

[571] Eurich-Menden et al. (2011). Ammonia emission factors within the agricultural emission
inventory – Part 2: Poultry and fattening pigs.

[572] Fefana (2010). Questionnaire on Nutrition-Amino acids.

[573] DSM et al. (2012). Economic and environmental benefits of Ronozyme ProAct, Personal
Communication.

[574] UBA Germany (2011). Matrix parameters and storage conditions of manure.

[575] UBA Germany (2011). Systematic cost-benefit analysis of reduction measures for ammonia
emissions in agriculture for national cost estimates.

[576] COM (2017). JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from
IED installations (ROM REF), European Commission, JRC IPTS EIPPCB.

[577] IAF (2010). International Accreditation Forum website.

[578] DG Environment (2010). What is Emas?.

[579] EC (2009). Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council
of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community
eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and
Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC, Official Journal of the European
Union, Vol. L 342, 22.12.2009, pp. 1–45.

[580] CEN (2015). EN ISO 14001:2015 Environmental management systems -– Requirements
with guidance for use.

[581] COM (2005). Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Slaughterhouses
and Animal By-products Industries (SA BREF).

[582] Wageningen NL (2009). Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimisation
of an oil spraying system for broilers.

[583] Netherlands (2010). Illustration of floating balls, Personal Communication.

[584] Netherlands (2010). Floating balls and benzoic acid.

[585] Netherlands (2010). Broilers in multifloor system on tiers with manure belt.

[586] Netherlands (2010). Broilers housing with litter and forced ventilation.

[587] Netherlands (2010). Multifloor system on tiers for broilers.



[588] LEI Wageningen (2013). Competitiveness of the EU poultry meat sector.

[589] Netherlands (2010). Quantitative information on livestock in the Netherlands.

[590] Batfarm (2013). Reconciling livestock management to the environment – European
workshop, proceeding and minutes of the meeting.

[591] Denmark (2009). DK Storage Natural Floating layer.

[592] R.Burns, L.Moody (2007). A review of permeable cover options for manure storage.

[593] UBA Germany (2013). Reduction of emissions from the storage of slurry, Personal
Communication.

[594] Agro Business Park (2011). Manure processing technologies.

[595] Agro Business Park (2011). Inventory of manure processing activities in Europe.

[596] Denmark (2009). Separation of slurry with decanter centrifuge.

[597] Loyon et al. (2007). Gaseous emissions (NH3, N2O, CH4 and CO2) from aerobic
treatment of piggery slurry – Comparison with conventional storage system.

[598] Denmark (2012). Slurry acidification during field spreading.

[599] Denmark (2012). Slurry acidification in storage tank.

[600] P.Kai et al. (2008). A whole farm assessment of the efficacy of slurry acidification in
reducing ammonia emissions.

[601] ALTERRA-IIASA (2012). Emissions from agriculture and their control potentials.

[602] Denmark 2010. Application with trailing hoses.

[603] Denmark (2009). Application of slurry with injection system – winter crop.

[604] Denmark (2009). Application of slurry with injection system – bare soil.

[605] E.Magowan (2010). AFBI , Review of peer reviewed publications comparing ammonia
emissions from deep and shallow pits under fully slatted floors in pig housing.

[606] Z.Ye et al.(2011). Key factors driving ammonia emissions from a pig house.

[607] COM (2016). Assessment and Summary of the Member States Implementation Reports for
the IED, IPPC Directive, SED and WID.

[608] Netherlands 2010. Manure collection in water.

[609] UR Wageningen (2007). Kempfarm housing system for growing-finishing pigs:
environmental emissions and investment costs.

[610] Fefana (2012). Calculator excretion ex animal, Personal Communication.

[611] C.Rigolot et al. (2010). Modelling of manure production by pigs and NH3, N2O and CH4
emissions. Part I: animal excretion and enteric CH4, effect of feeding and performance.

[612] TWG comments (2012). Comment received by TWG members on the proposals for
reference systems.



[613] UR Wageningen (2012). Standardised calculation methods for animal manure and
nutrients.

[614] UK (2013). Inventory of ammonia emissions from UK Agriculture. 2012.

[615] IE EPA (2012). Emission factors used in national inventories, Personal Communication.

[616] Spain (2012). Comment on the proposal for reference systems, Personal Communication.

[617] ITAVI (2012). Calculation files for poultry, Personal Communication.

[618] DAFC, DK (2013). Reference emission factors, Personal Communication.

[619] Baltic Sea 2020 (2011). Proposal for revision of Chapter 6 of the BREF.

[620] Germany (2013). Combined above floor_underfloor ventilation system with partial airflow
treatment.

[621] Alitalo et al. (2011). A new system exploiting soil microbes for aerobic biological treatment
of swine manure: Theory and preliminary experiment.

[622] Alitalo et al (2011). Combined microbiological processing and ammonia stripping of liquid
manure.

[623] Germany (2013). Near_Zero_Emission_Stall pig housing system.

[624] IRPP TWG (2013). Comments submitted for the Draft 2 of the revised Intensive Rearing of
Poultry and Pigs (IRPP) Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF).

[625] BE Flanders (2013). BelgiumFlanders_update regressions used in Flanders (Belgium) to
calculate level of excretion.

[626] Denmark (2010). DK_aircleaner_biological_appendix.

[627] EEA (2013). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. Document 3.B
Manure management.

[628] Veltholf (2012). A model for inventory of ammonia emissions from agriculture in the
Netherlands. Atmospheric Environment Vol. 46, pp. 248–255. ISSN 1352-2310

[629] Denmark (2013). Whole farm environmental assessment – Tool from Denmark.

[630] VDI (2011). VDI 4285 Part 2:2011 Determination of diffusive emissions by measurements
– Industrial halls and livestock farming.

[631] BE Flanders (2013). Belgium Flanders_storage animal waste_Dutch version.

[632] DAFC (2010). Effect of Fresta® F Plus on ammonia emissions from finisher facilities.

[633] ITAVI (2013). Estimation des rejets dazote – phosphore – potassium – calcium – cuivre – et
zinc par les élevages avicoles. Mise à jour des références CORPEN-Volailles de 2006.

[634] BE Flanders (2013). Belgium Flanders_odour emissions pig housing systems.

[635] Le Bouquin et al. (2013). Qualite de l’air et emissions gazeuses en fonction du type de
logement des poules pondeuses.

[636] Ramiran (2011). Ramiran Glossary: Glossary of terms on livestock and manure
management. Second edition.



[637] BE Flanders (2012). Ventilation rates (m3/h per animal) recommended in Belgium
(Flanders).

[638] BE Flanders (2014). Updated Emission Factors from Belgium (Flanders ).

[639] IE EPA (2014). Air pollutant emissions in Ireland 1990–2011 reported to the Secretariat of
the UNECE Convention.

[640] Netherlands (2013). Dutch national emission factors for ammonia in pigs and poultry.

[641] IRPP IWG (2014). BREF Conclusions D2 Review January BE (Flanders), DE, ES, UK, NL
and FR.

[642] BE Flanders (2013). Belgium Flanders_emission levels housing fattening pigs.

[643] Van Ransbeeck et al. (2013). Indoor concentrations and emission factors for pig fattening
facilities.

[644] Netherlands (2014). Emission factors for PM10 in the Netherlands.

[645] Denmark (2005). New Standards for Odour Emissions from Pig Facilities in Denmark.

[646] COM (2013). Mission report for the visit to different farms performing intensive rearing of
poultry and pigs, European Commission, JRC IPTS EIPPCB.

[647] Rousset et al. (2012). Seeding of selected complexes of microorganisms on litters during
rearing to reduce ammonia emissions in broiler house.

[648] DEFRA (2011). An Inventory of Mitigation Methods and Guide to their Effects on Diffuse
Water Pollution, Greenhouse Gas Emissions and Ammonia Emissions from Agriculture.

[649] DAFC (1999). Low-pressure oil ejecting system in a farrowing unit and a finisher unit.

[650] Denmark (2010). DK_nutrition_Pig_phos.

[651] DAFC (2010). Effect of benzoic acid addition in pig feed.

[652] DAFC (2012). Effect of benzoic acid addition in pig feed_2.

[653] Denmark (2014). Quantification of nitrogen and phosphorus in manure in the Danish
normative system.

[654] BPEX (2004). Evaluation of phase feeding in two contrasting finishing systems (fully
slatted versus straw based housing).

[655] Takai et al. (1998). Concentrations and Emissions of Airborne Dust in Livestock Buildings
in Northern Europe.

[656] Ponchant et al. (2012). Estimation of levels of nitrogen volatilization in poultry barns from
field measurements.

[657] Bailey T. (2012). Deep injection paper UK.

[658] Baltic Manure (2013). Baltic Manure. Energy Potential of Manure in the Baltic Sea Region.

[659] IPCC (2006). IPCC Guidelines. Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure
Management.



[660] France (2010). French proposition concerning poultry housing – chapter 3.

[661] Denmark (2013). Economic assessment of techniques for the whole-farm – Tool from
Denmark.

[662] Philippe et al. (2007). Gaseous emissions during the fattening of pigs kept either on fully
slatted floor or on straw flow. Animal, Vol. 1, pp. 1515–1523.

[663] Simongiovanni et al. (2012). Estimation of the tryptophan requirement in piglets by
meta-analysis.

[664] EFSA (2007). Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used
in Animal Feed on the safety and efficacy of VevoVitall® (benzoic acid) as feed additive for
pigs for fattening.

[665] Riis (2012). Test Farm Airclean. 3-filter bioscrubber tested with VERA protokol. Danish
Pig Research Centre.

[666] BE Flanders (2011). Excretion levels from the Action programme nitrates directive
2011–2014 Flanders (region of Belgium).

[667] Spain (2011). Ammonia emission factors from Spanish PRTR.

[668] IE EPA (2001). Odour Impacts and Odour Emission Control Measures for Intensive
Agriculture.

[669] Italy (2013). Proposal for modifying the Table 3.26 (Average annual consumption per type
of pig farm and by type of energy source and operation).

[670] Kiwan et al. (2012). Tracer gas technique, air velocity measurement and natural ventilation
method for estimating ventilation rates through naturally ventilated barns.

[671] Krause et al. (2009). How to describe animal welfare in stable design? In: Briese A, Clauß
M, Hartung J, Springorum A C (eds) Proceedings of the 14th ISAH Congress; Vechta,
Germany; Brno: Tribun EU, Vol. 1., pp. 529–532.

[672] Faz A. (2015). Pig slurry treatment using constructed wetlands.

[673] DG AGRI (2014). Agriculture in the European Union. Markets statistical information.

[678] NSW DPI (2006). Basic husbandry – the boar. Primefact Vol. 69, Job number 6154. ISSN
1832-6668

[697] EEA (2016). European Union emission inventory report 1990–2014 under the UNECE
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP).

[698] DG AGRI (2014). EU Market Situation for Eggs.

[699] Eurostat (2017). Pig population – annual data.

[700] EC (2016). DIRECTIVE (EU) 2016/2284 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain
atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive
2001/81/EC.

[701] COM (2014). A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030.



[702] Whalen et al. (2013). Soil food web controls on nitrogen mineralization are influenced by
agricultural practices in humid temperate climates.

[703] COM (2009). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Energy Efficiency
(ENE BREF), European Commission, JRC IPTS EIPPCB.

[704] MAFF (1998). Code of Good Agricultural Practice for the Protection of Water.

[705] COM (2017). First Draft of Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Waste Incineration (WI BREF).

[706] EEA (2017). Ammonia (NH3) emissions.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
eea-32-ammonia-nh3-emissions-1/assessment-4.

[707] Alterra (2007). Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions; final
summary report.

[708] EC (2016). REGULATION (EU) 2016/429 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and
repealing certain acts in the area of animal health („Animal Health Law“).

[709] The Poultry Site (2017). Lighting for poultry housing.
http://www.thepoultrysite.com/articles/452/lighting-for-poultry-housing/.





Seznam obrázků

1.1 Hustota zvířat, vyjádřená v dobytčích jednotkách na hektar zemědělské půdy, v Ev-
ropské unii v roce 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2 Příklad výrobního řetězce v oblasti produkce vajec . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Příklad výrobního řetězce v sektoru produkce brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Vývoj průměrné týdenní ceny vajec třídy A v EU v období 2009 až 2014 . . . . . 26
1.5 Tržní ceny vajec z klecových chovů (průměr pro kategorie L a M) za období 2011

až 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6 Vývoj měsíční průměrné prodejní ceny EU na jatkách brojlerů (velkoobchodní cena

pro kuřata třídy A) za období 2006 až 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.7 Tržní ceny brojlerů v období 2011 až 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8 Hustota prasat v regionech (průměr na km2) v roce 2013 . . . . . . . . . . . . . 32
1.9 Produkce masa dle druhu zvířete (v tunách) v EU-28 . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.10 Vývoj týdenních tržních cen vepřového masa (EUR/100 kg mrtvé hmotnosti) v EU-

28,
Leden 2009 – Únor 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.11 Tržní ceny vepřového masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.12 Ilustrace potenciálně negativních environmentálních aspektů souvisejících s inten-

zivním chovem hospodářských zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.13 Spotřeba, využití a ztráty dusíku při produkci jatečného prasete s konečnou živou

hmotností 108 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.14 Emise amoniaku do vzduchu dle průmyslových odvětví/činností v Evropě v roce

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.15 Cyklus dusíku ukazující hlavní přeměny a ztráty do životního prostředí po aplikaci

hnoje do půdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1 Schematický popis činností probíhajících v intenzivním chovu drůbeže a prasat . 52
2.2 Možné umístění zařízení v obohacených klecových systémech . . . . . . . . . . 54
2.3 Schematický nákres dvou velkých obohacených klecí . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4 Schematický průřez jednopodlažním neklecovým systémem . . . . . . . . . . . . 57
2.5 Běžné konfigurace voliér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.6 Příklad příčné ventilace běžného chovu pro brojlery . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.7 Efekt usazování prachu na střeše pomocí ionizace . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.8 Schematický pohled na konstrukci ustájení pro prasnice k připuštění . . . . . . . 82
2.9 Individuální ustájení prasnic k připuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.10 Konstrukce podlahy kotců s plnou betonovou podlahou pro prasnice k připuštění

a březí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.11 Příklad systému skupinového ustájení březích prasnic s jednotlivými krmnými

boxy a sdílenou lehací oblastí a kalištěm (oblast pro vylučování) . . . . . . . . . 83
2.12 Příklad skupinového ustájení březích prasnic s individuálními krmnými boxy

v kombinaci s hlubokou podestýlkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 863



2.13 Příklad skupinového ustájení pro prasnice k připuštění a březí prasnice s perforo-
vanou lehací plochou (perforace v lehací oblasti je < 15 %) . . . . . . . . . . . . 84

2.14 Rozvržení kotce pro březí prasnice krmené automatickým krmným boxem . . . . 85
2.15 Příklad ustájení s omezeným pohybem kojících prasnic na plně roštové podlaze

s úložnou jímkovou vanou pod rošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.16 Porodní kotce umožňující pohyb prasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.17 Schematický obrázek kotce pro odstávčata s plně roštovou podlahou . . . . . . . 89
2.18 Schematický obrázek kotce odstávčat s částečně roštovou podlahou . . . . . . . . 89
2.19 Návrh částečně roštového podlahového systému pro výkrm prasat . . . . . . . . . 92
2.20 Konstrukce kotce pro výkrmprasat s částečně roštovou (konvexní) podlahou a plnou

plochou uprostřed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.21 Plná betonová podlaha s roštovou vnější uličkou a shrnovací lopatou pod ní . . . . 93
2.22 Příklad plného betonového podlahového systému pro výkrm prasat . . . . . . . . 94
2.23 Plná betonová podlaha s vnější podestýlanou uličkou a hnojným kanálem . . . . . 94
2.24 Schematický pohled na proudění vzduchu v podtlakovém ventilačním systému . . 100
2.25 Schematický pohled na proudění vzduchu v systému přetlakové ventilace . . . . . 100
2.26 Schematický pohled na proudění vzduchu v rovnotlakém ventilačním systému . . 101
2.27 Schematické znázornění mokré pračky vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.28 Příklad nadzemní nádrže na kejdu s podzemní jímkou . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.29 Příklad a konstrukční prvky skladování kejdy v nádržích se zemními okraji . . . 123
2.30 Umístění hnoje při jeho aplikaci s různými metodami zapravení a aplikace . . . . 133
2.31 Příklad plošné aplikace pomocí rozmetacího talíře . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.32 Příklad aplikátoru s dělem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.33 Příklad plošného rozstřiku s nízkou dráhou a nízkým tlakem . . . . . . . . . . . 136
2.34 Příklad plošného rozstřiku s nízkou dráhou a nízkým tlakem . . . . . . . . . . . 136
2.35 Zadní pohled na horizontální rameno s rozstřikovou deskou pro aplikaci kejdy . . 137
2.36 Boční pohled na horizontální rameno s rozstřikovou deskou pro aplikaci kejdy . . 137
2.37 Příklad pásového aplikátoru vybaveného rotačním rozdělovačem k lepší příčné

distribuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.38 Injektor s otevřenou štěrbinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2.39 Příklad cepového rozmetadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.40 Příklad rozmetadla se zadním rozmetáním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.41 Příklad dvouúčelového rozmetadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.42 Rozmetadlo s vertikálním bubnem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2.43 Princip provozu tepelného čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3.1 Vývoj spotřeby vody se živou hmotností selat po odstavu . . . . . . . . . . . . . 162
3.2 Členění spotřeby elektrické energie v chovech prasat ve Francii . . . . . . . . . . 171
3.3 Vývoj odpařování amoniaku v čase (v procentech celkového dusíku) pro různé

kategorie prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3.4 Ztráty dusíku při aplikaci hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.5 Kumulativní ztráty způsobené vytěkáním amoniaku během skladování a následné

aplikace hnoje z chovu brojlerů po pozemku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

4.1 Neustálé zlepšování v procesu EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
4.2 Příklad sníženého příjmu proteinů u zvířat dosaženého doplňováním syntetických

aminokyselin do nízkoproteinové stravy při současném zachování dostatečného
přísunu aminokyselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

4.3 Kolísání cen syntetických aminokyselin a krmiva s vysokým obsahem proteinů
(sója) od roku 2004 do roku 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251



4.4 Příklad rozdílu nákladů mezi stravou s nízkým obsahem proteinů a konvenční
stravou ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

4.5 Účinek stravy se sníženým obsahem dusíkatých látek na příjem vody prasaty . . . 270
4.6 Schematické znázornění distribuce krmiva, vody a tepla hořákem na biomasu v hale

pro brojlery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
4.7 Schematické znázornění systému rekuperace tepla instalovaného v chovu brojlerů 303
4.8 Grafické znázornění principu činnosti systému Combideck během jednoho výrob-

ního cyklu brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
4.9 Schématické znázornění řady obohacených klecí pro nosnice . . . . . . . . . . . 310
4.10 Schématické znázornění systému s hlubokou podestýlkou a trusným kanálem pro

nosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
4.11 Schématické znázornění systému hluboké podestýlky s trusným kanálem, verandou

a systémem pro volný výběh nosnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
4.12 Systém hluboké podestýlky s nuceným sušením trubkami pod roštovou podlahou 320
4.13 Systém hluboké podestýlky s perforovanou podlahou a nuceným sušením trusu . 321
4.14 Schématické znázornění podestlané voliéry pro nosnice . . . . . . . . . . . . . . 323
4.15 Kombinace roštových podlah ve voliérách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
4.16 Schématické znázornění podlahového systému sušení trusu ve voliéře s hlubokým

trusným kanálem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
4.17 Průřez systému ustájení s hlubokou podestýlkou a trusným kanálem . . . . . . . 332
4.18 Příklady uspořádání systémů oběhových ventilátorů a tepelného výměníku . . . . 342
4.19 Nárys a průřez horizontální ventilace se vzduchem recirkulovaným vnitřními ven-

tilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
4.20 Schematické znázornění systému nuceného sušení s perforovanou podlahou pro

brojlery (A), vylepšenou konstrukcí (B) a detailem podlahy inovované konstrukce
(C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

4.21 Schematický přehled víceúrovňového podlahového systému se dvěma řadami a šesti
úrovněmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

4.22 Schematický průřez a princip víceúrovňového podlahového systému s nuceným
sušením vzduchem pro brojlery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

4.23 Příklad časového průběhu vzorového synchronizačního líhnutí/růstu (19 dní)
ve vnitřní terase s finálním cyklem v různých halách . . . . . . . . . . . . . . . . 348

4.24 Průřez systému s nuceným sušením trusu vzduchem svislými trubkami . . . . . . 353
4.25 Schéma přidané úrovně nad hnízdy ve voliérovém systému . . . . . . . . . . . . 356
4.26 Schéma haly s přirozenou ventilací pro výkrm krůt . . . . . . . . . . . . . . . . 359
4.27 Princip činnosti systému s přeronovým kejdovým kanálem . . . . . . . . . . . . 370
4.28 Podtlakový systém v případě plně roštové podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
4.29 Podtlakový systém v případě částečně roštové podlahy . . . . . . . . . . . . . . . 373
4.30 Příklad PE trubek připravených k zalití do betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
4.31 Chladicí žebra na povrchu kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
4.32 Plně roštová podlaha s proplachovacími žlaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
4.33 Plně roštová podlaha s proplachovacími trubkami . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
4.34 Proplachování trvalé vrstvy kejdy v kanálech pod plně roštovou podlahou . . . . 382
4.35 Průřez a půdorysný pohled na podlahu v ustájení pro březí prasnice s hnojným

kanálem se zkosenými stěnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
4.36 Proplachovací žlaby v individuálním ustájení pro prasnice březí a k připuštění (v

případě částečně roštové podlahy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
4.37 Individuální ustájení s redukovanou kejdovou jímkou . . . . . . . . . . . . . . . 394
4.38 Plná betonová podlaha a plně roštová vnější ulička se skladovací jímkou pod ní . 395
4.39 Systém kotcového ustájení v boudách pro březí prasnice . . . . . . . . . . . . . . 397



4.40 Kotcové ustájení pro prasnice k připuštění a březí v boudách s individuálními
krmnými boxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

4.41 Podestlaná podlaha s roštovou oblastí pro krmení . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
4.42 Plná betonová podlaha se slámou a elektronickými krmítky . . . . . . . . . . . . 400
4.43 Schéma podlahových úrovní v kotcích s boxy pro krmení/ležení s podestýlkou . . 403
4.44 Porodní kotec s částečně roštovou podlahou (plná podlaha v lehací oblasti) . . . . 406
4.45 Porodní kotec se shrnovačem (v případě částečně roštové podlahy) . . . . . . . . 409
4.46 Proplachovací systém kejdového kanálu s proplachovanými žlaby . . . . . . . . . 410
4.47 Kombinace vodních a kejdových kanálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
4.48 Mělké jímky na kejdu oddělující kejdové a vodní kanály během výstavby . . . . . 412
4.49 Vanová jímka na kejdu (v případě plně roštové podlahy) . . . . . . . . . . . . . . 414
4.50 Porodní kotce s podestýlkou a venkovním výběhem . . . . . . . . . . . . . . . . 416
4.51 Systém etážové plošiny se shrnovačem pod plně roštovou podlahou . . . . . . . . 422
4.52 Kotcové ustájení odstávčat s krytými boudami/boxy . . . . . . . . . . . . . . . . 424
4.53 Částečně roštová podlaha s mělkou kejdovou jímkou a vodním kanálem pro zne-

čištěnou pitnou vodu v kombinaci s konvexní podlahou . . . . . . . . . . . . . . 426
4.54 Konvexní podlaha s trojúhelníkovými kovovými rošty v kombinaci s vypouštěcím

systémem a zkosenými stěnami v kejdovém kanále . . . . . . . . . . . . . . . . 426
4.55 Částečně roštová podlaha s konvexní nebo zkosenou betonovou podlahou . . . . . 428
4.56 Etážové plošiny nebo kotce s podzemní betonovou deskou se sklonem k oddělení

výkalů od moči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
4.57 Průřez varianty systému pro chov odstávčat se sběrem hnoje ve vodě . . . . . . . 431
4.58 Systém ustájení odstávčat s hlubokou podestýlkou . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
4.59 Systém ustájení odstávčat s podestlanou podlahou a venkovním výběhem (s a bez

zakryté lehací oblasti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
4.60 Konvexní podlaha v kombinaci se systémem žlabů . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
4.61 Částečně roštová podlaha a vnější ulička s proplachováním permanentní vrstvy

kejdy v kanálech pod ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
4.62 Kotcový systém ustájení prasat na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
4.63 Návrh systému s tokem slámy pro prasata na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . 452
4.64 Vliv na náklady na využití tepla pro různé úrovně chlazení kejdy . . . . . . . . . 457
4.65 Kotce s plnou betonovou slámou podestlanou podlahou a přirozenou ventilací . . 458
4.66 Schématické zobrazení částí systémů ustájení vybavených klínovými pásy na hnůj 464
4.67 Efekt přitažlivosti prachu způsobený ionizací na střeše budovy pro chov drůbeže . 466
4.68 Schéma systému rozstřikování oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
4.69 Schematické znázornění principu fungování plovoucích balónů . . . . . . . . . . 473
4.70 Účinnost odstraňování amoniaku v závislosti na poměru upravovaného vzduchu

systémem čištění vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
4.71 Schéma biologické pračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
4.72 Emise amoniaku z chovu brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
4.73 Dvoustupňová pračka: kyselinová pračka kombinovaná s biologickou pračkou . . 496
4.74 Třístupňová pračka: vodní pračka kombinovaná s mokrou kyselinovou pračkou

a biofiltrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
4.75 Schéma suchého filtru nainstalovaného v chovu brojlerů . . . . . . . . . . . . . . 507
4.76 Schéma vodního odlučovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
4.77 Pevný kryt úložiště kejdy s kuželovým tvarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
4.78 Geometrické plastové dlaždice v nádrži kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
4.79 Částečně zapuštěná nádrž na kejdu s geomembránou nepropouštějící kapalinu . . 542
4.80 Kontrolní šachta pro oblast drenážních trubek z uskladnění kejdy . . . . . . . . . 544
4.81 Příklady strategií zpracování hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547



4.82 Schéma šnekového lisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
4.83 Schéma dekantační odstředivky pro separaci kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
4.84 Schematické znázornění koagulační-flokulační předúpravy pro separaci kejdy . . 558
4.85 Příklad rotačního (bubnového) sítového separátoru použitého pro kejdu . . . . . . 561
4.86 Schématické znázornění separačního filtračního lisu . . . . . . . . . . . . . . . . 562
4.87 Hmotnostní bilance a složení různých toků vyplývající z kombinace stupně me-

chanické separace s ošetřením flokulací a biologickým provzdušněním se sériovou
konfigurací nádrže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

4.88 Příklad bioplynové stanice s následným anaerobním zpracováním hnoje v Dánsku 580
4.89 Princip vnějšího tunelu na sušení trusu s perforovanými trusnými pásy . . . . . . 589
4.90 Schématické znázornění systému zvyšování kyselosti kejdy . . . . . . . . . . . . 591
4.91 Systémy pro zvýšení kyselosti kejdy přímo v nádrži . . . . . . . . . . . . . . . . 592
4.92 Zařízení pro zvýšení kyselosti kejdy v průběhu aplikace do půdy . . . . . . . . . 592
4.93 Posouzení efektu zvýšení kyselosti kejdy na dusík, který je k dispozici pro příjem

rostlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
4.94 Schéma sušení hnoje na pásech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
4.95 Zavlažovací rameno vybavené závěsnými tryskami pro rozprašování směsi kejdy

s vodou v blízkosti povrchu půdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
4.96 Pulzní tryskový zavlažovač v provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
4.97 Příklad vlečných hadic na rámu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
4.98 Schéma aplikátoru s vlečnou botkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
4.99 Schéma otevřeného štěrbinového injektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
4.100Schéma injektoru s uzavřenou štěrbinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
4.101Zařízení pro zapravení kombinované s cisternou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
4.102Schéma základního proplachovacího systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
4.103Umístění systému mokřin a mokřadů pro drůbeží farmy . . . . . . . . . . . . . . 655
4.104Uspořádání systému pro čištění kejdy na základě vybudovaných mokřadů . . . . 656
4.105Příklad rozstřikovače nebo pojízdného zavlažovacího systému . . . . . . . . . . . 658

6.1 Uspořádání ventilačního systému (vlevo) a provedení podlahy (vpravo) se sníže-
nými otvory roštů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737

6.2 Výkres částečně roštových podlahových kotců Perstrup . . . . . . . . . . . . . . 739
6.3 Schéma chlazení kejdy v mělkých kanálech a vyhřívané oblasti selat . . . . . . . 741
6.4 Chovná hala pro březí prasnice se systémem ustájení prasat s téměř nulovými

emisemi s konstrukčním principem „střecha-strop“ . . . . . . . . . . . . . . . . 742
6.5 Ilustrace rozvržení alternativního porodního kotce pro prasnice . . . . . . . . . . 744
6.6 Schematické znázornění kombinovaného systému úpravy včetně kroku separace

pevné látky, postupu biologického zpracování a fází stripování amoniaku . . . . . 746

9.1 Celkový dusík vyloučený odstávčaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
9.2 Celkový dusík vyloučený prasaty na výkrm (1 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 818
9.3 Celkový dusík vyloučený prasaty na výkrm (2 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 819
9.4 Celkový dusík vyloučený prasnicemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
9.5 Celkový fosfor vyloučený odstávčaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
9.6 Celkový fosfor vyloučený prasaty na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
9.7 Celkový fosfor vyloučený prasnicemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
9.8 Celkový dusík vyloučený nosnicemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
9.9 Celkový dusík vyloučený brojlery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
9.10 Celkový dusík vyloučený kachnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
9.11 Celkový dusík vyloučený krůtami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823



9.12 Celkový fosfor vyloučený nosnicemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
9.13 Celkový fosfor vyloučený brojlery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
9.14 Celkový fosfor vyloučený krůtami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
9.15 Emise amoniaku do ovzduší z chovu březích prasnic a k připuštění (1 ze 2) . . . . 826
9.16 Emise amoniaku do ovzduší z chovu březích prasnic a k připuštění (2 ze 2) . . . . 826
9.17 Emise amoniaku do ovzduší z chovu kojících prasnic . . . . . . . . . . . . . . . 827
9.18 Emise amoniaku do ovzduší z chovu odstávčat (1 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . 828
9.19 Emise amoniaku do ovzduší z chovu odstávčat (2 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . 828
9.20 Emise amoniaku do ovzduší z chovu prasat na výkrm (1 ze 2) . . . . . . . . . . . 829
9.21 Emise amoniaku do ovzduší z chovu prasat na výkrm (2 ze 2) . . . . . . . . . . . 829
9.22 Emise amoniaku do ovzduší z chovu nosnic (1 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 830
9.23 Emise amoniaku do ovzduší z chovu nosnic (2 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 830
9.24 Emise amoniaku do ovzduší z chovu brojlerů (1 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . 831
9.25 Emise amoniaku do ovzduší z chovu brojlerů (2 ze 2) . . . . . . . . . . . . . . . 831



Seznam tabulek

1.1 Hustota zvířat, vyjádřena jako počet dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy,
v EU-28 v letech 2007, 2010 a 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Přehled chovů, které vyžadují povolení podle kategorií činností v Příloze I směrnice
2010/75/EU (referenční období 2012–2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3 Typická data pro chov drůbeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Nabídka a poptávka celkové produkce vajec v EU-27 v letech 2010–2013 . . . . . 15
1.5 Počty nosnic a celková produkce vajec v členských státech EU-27 . . . . . . . . . 16
1.6 Nabídka a poptávka produkce drůbežího masa (v jatečné hmotnosti) v EU-27

v období 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7 Produkce drůbežího masa v EU-27 (v tisících tun jatečné hmotnosti) v roce 2012 19
1.8 Počet užitkových kmenů kuřat vylíhnutých (tis. ks) v členských státech EU-27 . . 20
1.9 Obchodní podmínky pro produkci alternativních brojlerů podle Nařízení komise

(ES) 543/2008 a 834/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.10 Porovnání výrobních nákladů chovných systémů pro nosnice na Evropské úrovni . 23
1.11 Ceny, technická výkonnost a výrobní náklady produkce vajec ve vybraných zemích

EU v roce 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.12 Průměrné údaje o výkonu a výrobní náklady na produkci vajec ve Francii za rok

2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.13 Průměrné údaje o výkonu a výrobní náklady na produkci vajec ve Francii za rok

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.14 Ceny, technická výkonnost a výrobní náklady na chov brojlerů ve vybraných zemích

EU v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.15 Populace prasat v EU-28 v roce 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.16 Populace prasat a měnící se struktura chovů prasat podle třídy velikosti v EU-28

v letech 2005–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.17 Rozvaha produkce vepřového masa (v jatečné hmotnosti) v EU-27 v letech 2010

až 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.18 Přehled výkonnosti týkající se produkce prasat ve vybraných zemích EU . . . . . 35
1.19 Přehled finanční výkonnosti za rok 2014 ve vybraných zemích (v EUR za kg mrtvé

hmotnosti (1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.20 Změny celkových výrobních nákladů v EU za roky 2000-2014 (v EUR za kg mrtvé

hmotnosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.21 Emise do ovzduší z intenzivních chovů drůbeže nebo prasat . . . . . . . . . . . . 42
1.22 Přehled procesů a faktorů podílejících se na uvolňování amoniaku z ustájení zvířat 43
1.23 Celkové toky skleníkových plynů v EU-27 v produkci prasat a drůbeže . . . . . . 45

2.1 Shrnutí hlavních charakteristik obohacených klecí . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2 Rozsah hmotností plemen kachny chované pro produkci masa a vajec . . . . . . . 63
2.3 Příklady požadované vnitřní teploty pro chov brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.4 Vnitřní teploty v chovech krůt ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 869



2.5 Příklady programu osvětlení pro produkci brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.6 Počty drůbeže obsluhovaných jednotlivými systémy napájení ve Francii . . . . . 74
2.7 Nasákavost a vlastnosti různých typů podestýlky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.8 Management hnoje a podestýlky ve stelivových systémech pro výkrm prasat

ve Francii (od 30 kg do 115 kg živé hmotnosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.9 Obecné orientační úrovně vnitřního prostředí pro prasata . . . . . . . . . . . . . 96
2.10 Příklad požadavků na teplotu ve vytápěném ustájení pro různé kategorie prasat pro

optimální podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.11 Míra ventilace a vnitřní teploty pro ustájení prasat ve Francii . . . . . . . . . . . 102
2.12 Míry ventilace a vnitřní teploty pro ustájení prasat v Nizozemsku . . . . . . . . . 103
2.13 Míry ventilace tepelně izolovaných ustájení prasat podle DIN 18910-1 v Německu

a Rakousku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.14 Počet zvířat obsluhovaných každým typem napájení ve Francii . . . . . . . . . . 109
2.15 Doba uskladnění hnoje z chovu drůbeže a prasat v různých členských státech . . 112
2.16 Příklady vnitrostátních předpisů (2013) zakazujících aplikaci hnoje během určitých

období roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.17 Výhody a nevýhody systémů tuhého hnoje a hnoje na bázi kejdy . . . . . . . . . 114
2.18 Faktory používané pro výpočet rozměrů skladovacích prostoru kejdy z chovu prasat

v Belgii-Vlámsku a Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2.19 Příklady výpočtových faktorů pro dimenzování skladových prostor trusu produko-

vaného nosnicemi chovaných v klecích ve Francii (1 000 míst pro zvířata) . . . . 119
2.20 Příklady požadavků na dočasné hromady na poli u různých členských států . . . 120
2.21 Kvalitativní srovnání čtyř přepravních systémů kejdy . . . . . . . . . . . . . . . 133
2.22 Porovnání rozmetadel tuhého hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.1 Klíčové otázky životního prostředí týkající se hlavních aktivit v rámci hospodářství 151
3.2 Ukazatele poměru konverze krmiva a spotřeby krmiva pro kategorie drůbeže . . . 153
3.3 Hodnocení množství bílkovin, lysinu a rozsahu vyváženosti aminokyselin . . . . 154
3.4 Množství vápníku a fosforu obsažené v komerčních krmivech pro drůbež . . . . . 155
3.5 Hodnocení množství bílkovin, lysinu a rozsahu vyváženosti aminokyselin pro pras-

nice (jedna fáze pro každý fyziologický stupeň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.6 Množství vápníku a fosforu obsažené v komerčních krmivech pro prasnice . . . . 156
3.7 Hodnocenímnožství bílkovin, lysinu a rozsahu rovnováhy aminokyselin pro prasata

(jedna fáze pro každý hlavní stupeň růstu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.8 Standardní množství vápníku a rozložitelného fosforu v krmivu pro prasata, v cel-

kovém množství na kilogram krmiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.9 Příklad dávky používaného pro konvenční a těžká zvířata v Itálii . . . . . . . . . 158
3.10 Průměrné množství živin použití pro výkrm prasat v Itálii pro rozdílné hmotnostní

intervaly (v % syrového krmiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.11 Spotřeba vody vybraných druhů drůbeže za cyklus a rok . . . . . . . . . . . . . 159
3.12 Odhadované množství vody užité pro čištění ustájení drůbeže . . . . . . . . . . . 160
3.13 Průměrné požadavky na vodu prasat v chovech ve Španělsku s ohledem na kategorii

prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3.14 Příklad účinku poměru vody a krmiva na produkci a obsah sušiny v hnoji u prasat

na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.15 Vliv dodávek vody pomocí ventilových napáječek na produkci hnoje a obsah sušiny

v kejdě v chovu prasat na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.16 Odhadovaná průměrná spotřeba vody pro čištění ustájení prasat v Dánsku . . . . 163
3.17 Průměrná roční spotřeba plynu uváděná pro chovy drůbeže ve Francii . . . . . . 165
3.18 Průměrná roční spotřeba elektrické energie chovů drůbeže ve Francii . . . . . . . 166



3.19 Rozdělení spotřeby elektrické energie ve dvou chovech drůbeže ve Francii . . . . 166
3.20 Orientační úrovně denní energetické spotřeby činností v chovech drůbeže v Itálii . 167
3.21 Orientační spotřeba energie v chovech drůbeže ve Velké Británii . . . . . . . . . 167
3.22 Odhadovaná spotřeba energie (kWh/ks) pro chov kuřic a nosnic ve Francii . . . . 168
3.23 Spotřeba energie v chovech brojlerů ve Finsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.24 Podíl zdrojů energie a celková průměrná spotřeba energie pro různé typy chovů

prasat ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.25 Rozložení spotřeby energie v integrovaném chovu ve Francii pro každou fyziolo-

gickou fázi (průměrné hodnoty pro 15 farem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.26 Podíl spotřeby energie na každý spotřební proces v integrovaných chovech ve Francii169
3.27 Průměrná roční spotřeba energie dle typu chovu prasat, použitého zdroje energie

a dané činnosti v Itálii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.28 Průměrná denní spotřeba energie v chovech v Itálii podle jejich kapacity a zdroje

energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.29 Spotřeba elektrické energie pro různé fáze chovu v chovech prasat ve Velké Británii

(údaje z 11 farem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.30 Typická množství podestýlky použité v systémech ustájení prasat ve Francii . . . 172
3.31 Typické množství podestýlky používané v systémech ustájení drůbeže a prasat . . 173
3.32 Výpočet vylučovaného množství dusíku pro různé kategorie zvířat . . . . . . . . 175
3.33 Úroveň vyloučení odlišných složek drůbežího trusu v chovech ve Francii . . . . . 176
3.34 Příklady úrovní vylučování vztažených k celkovému dusíku a fosforu hlášené

z chovů v Irsku, Belgii (Vlámsko) a Itálii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.35 Standardní hodnoty pro vylučování brojlerů v chovech v Dánsku (referenční rok

2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.36 Vypočítané úrovně vylučování pro různé kategorie drůbeže v Nizozemsku (refe-

renční rok 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.37 Produkce dusíku a trusu podle typu drůbeže ve Velké Británii (referenční rok 2012) 178
3.38 Složení a produkce trusu různých druhů drůbeže a nakládání s trusem v chovech

drůbeže ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.39 Rozmezí úrovní uváděných pro denní a roční produkci hnoje, moči a kejdy podle

různých kategorií prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
3.40 Příklad účinku snížených množství CP v krmivech pro prasata v předvýkrmu

a na výkrm na denní spotřebu, ukládání živin a ztráty dusíku . . . . . . . . . . . 180
3.41 Průměrné vylučování dusíku (kg za rok) v ustájení chovné prasnice při odstavu

(205 kg) a různého počtu selat (do 25 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3.42 Ukládání dusíku v různých fázích růstu výkrmových prasat (italská data) . . . . . 181
3.43 Standardní úroveň vylučování dusíku uvedená jako kg/ap/rok ve Francii . . . . . 182
3.44 Příklad příjmu, ukládání a vylučování fosforu u prasat (kg na kus) . . . . . . . . 183
3.45 Průměrné složení různých druhů prasečího hnoje a směrodatná odchylka (v zá-

vorce) v kg na 1 000 kg hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.46 Exkrementy prasat a vyprodukovaný dusík v závislosti na různých kategoriích

prasat a nutričních opatření ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.47 Vypočítané roční vylučování živin podle kategorie prasat v Nizozemsku (referenční

rok 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.48 Roční míra vylučování a tvorba kejdy u chovných jednotek prasat a různých kate-

gorií prasat v Irsku a Belgii (Vlámsko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.49 Roční míry vylučování pro různé kategorie prasat v Dánsku (referenční rok 2014) 186
3.50 Příklady národních emisních faktorů amoniaku pro ustájení drůbeže . . . . . . . 189
3.51 Emisní faktory amoniaku pro různé druhy drůbeže v Dánsku . . . . . . . . . . . 190



3.52 Odhadované emise pro chovy kachen ve Velké Británii s ustájením na podestýlce
a větracími ventilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

3.53 Rozsah uváděných úrovní emisí do ovzduší z drůbežáren . . . . . . . . . . . . . 191
3.54 Emisní faktory amoniaku pro ustájení prasat používané ve Velké Británii . . . . . 193
3.55 Emisní faktory amoniaku pro ustájení prasat podle kategorií prasat v Německu . . 194
3.56 Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení prasnic (k připuštění/březí, rodící) . 195
3.57 Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení odstávčat . . . . . . . . . . . . . . 195
3.58 Rozsah emisí do ovzduší ze systémů ustájení prasat na výkrm . . . . . . . . . . . 195
3.59 Průměrné emise amoniaku a oxidu dusného během skladování prasečího hnoje

v hromadách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.60 Emise amoniaku a oxidu dusného během skladování tuhého drůbežího hnoje v hro-

madách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.61 Rozsah emisních faktorů amoniaku pro skladování tuhého drůbežího hnoje, jak

uvádějí členské státy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.62 Emisní faktory uváděné ve Velké Británii pro skladování tuhého hnoje . . . . . . 198
3.63 Emise amoniaku z nekrytého skladování kejdy z chovu prasat . . . . . . . . . . . 199
3.64 Emisní faktory amoniaku pro zakryté a odkryté skladování kejdy v Dánsku . . . 199
3.65 Rozsah emisních faktorů amoniaku pro skladování kejdy z chovu prasat, jak uvádějí

členské státy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.66 Faktory ovlivňující emisní úrovně amoniaku do ovzduší z aplikace kejdy na pozemku202
3.67 Emise z aplikace tuhého hnoje se zapravením do půdy nebo bez něj, hlášené z Velké

Británie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.68 Rozsah a průměrné hodnoty emisí amoniaku měřené po aplikaci tuhého hnoje bez

zapravení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.69 Rozsahy národních emisních faktorů amoniaku pro aplikaci kejdy, jak uvádějí

členské státy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.70 Průměrné emisní faktory NH4-N a rozsahy naměřených hodnot, vyjádřené jako

procento celkového aplikovaného amoniakálního dusíku . . . . . . . . . . . . . . 204
3.71 Emise N2O-N z aplikace tuhých hnojiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
3.72 Hlášené emise N2O-N při aplikaci hnoje z chovu prasat . . . . . . . . . . . . . . 205
3.73 Emise kovů spojené s rozkladem hnoje z chovů drůbeže . . . . . . . . . . . . . . 208
3.74 Příklady toku dusíku v celém zemědělském řetězci u hnoje z chovu brojlerů . . . 208
3.75 Příklady toku dusíku v celém zemědělském řetězci u hnoje z chovu nosnic . . . . 209
3.76 Ztráty dusíku ve všech fázích nakládání s hnojem z chovu drůbeže podle druhu

vyprodukovaného hnoje ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
3.77 Ztráty dusíku ve všech stádiích nakládání s hnojem z chovu prasat (bez zpracování

hnoje) ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.78 Příklady emisních faktorů amoniaku používaných jako reference pro ustájení, skla-

dování a aplikaci kejdy ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.79 Typické zdroje hluku a příklady hladin hluku v chovech drůbeže . . . . . . . . . 213
3.80 Typické zdroje hluku a příklady hladin hluku v chovech prasat . . . . . . . . . . 214
3.81 Emisní faktory zápachu pro různé kategorie zvířat a systémyustájení vNizozemsku,

Německu a Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

4.1 Informace pro každou techniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
4.2 Příklady koncentrací emisí ve spalinách zmalých spaloven umístěných v hospodářství224
4.3 Příklady celkových emisí za provozní cyklus z malých spaloven umístěných v hos-

podářství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
4.4 Standardní úrovně vylučování dusíku (N) a oxidu fosforečného (P2O5) v Německu,

Finsku a Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230



4.5 Příklady vlivu výživových opatření na vylučovaný dusík, fosfor a draslík pro chov
prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

4.6 Regrese používané v Belgii (Vlámsko) pro výpočet skutečné úrovně vylučování . 232
4.7 Smluvní ceny surovin a odhady nákladů na suroviny pro vyvážené krmné směsi

pro prasata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
4.8 Příklady vícefázových režimů krmení a souvisejících emisí v odvětví drůbeže . . 236
4.9 Potenciál snižování emisí amoniaku ve výkrmu prasat s rozdílným krmivem s ohle-

dem na dusíkaté látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
4.10 Příklady snížení vylučovaného dusíku pro programy dvoufázového krmení v od-

větví prasat ve srovnání s jednofázovým krmením . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
4.11 Příklad vlivu vícefázového krmení na vylučovaný dusík a fosfor u výkrmových prasat240
4.12 Příklad vlivu vícefázového krmení s přídavkemaminokyselin a fytázy na vyloučený

dusík a fosfor u prasnic a odstávčat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
4.13 Orientační hladiny dusíkatých látek v krmivech s nízkým obsahem bílkovin pro

prasata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4.14 Orientační hladiny dusíkatých látek v krmivech s nízkým obsahem bílkovin pro

drůbež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4.15 Environmentální a ekonomické přínosy nízkoproteinových krmiv s doplňováním

syntetických aminokyselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.16 Dvě nízkoproteinové stravy s částečnou nebo úplnou substitucí sójových bobů

esenciálními aminokyselinami na výkrm prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
4.17 Shrnutí účinku snížení bílkovin ve stravě a vliv používání nízkoproteinové stravy

na vylučování dusíku a emise amoniaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
4.18 Účinky snížení úrovně dusíkatých látek s doplňováním aminokyselin v jednofázové

výživě prasat na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.19 Příklady snížení emisí a nákladů u plánů dvoufázové výživy po přechodu z plánu

jednofázové výživy pro výkrm prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
4.20 Účinnost přechodu z dvoufázové na trojfázovou výživy pro výkrm prasat a různé

redukce dusíkatých látek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
4.21 Vliv obsahu bílkovin ve výkrmu prasat na vlastnosti kejdy a emise dusíku . . . . 250
4.22 Příklad dodatečných vypočtených nákladů pro strategii nízkoproteinové potravy

pro výkrmová prasata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.23 Celková aktivita fosforu, fytátu-fosforu a fytázy ve vybraných rostlinných krmivech 253
4.24 Příklady snížení vylučovaného fosforu pro různé programy krmení v odvětví prasat,

použití stravy s nízkým obsahem fosforu s přidáním nebo bez přidání fytázy . . . 255
4.25 Vypočítané snížení vylučování fosforu na základě stravitelnosti pro drůbežářský

sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
4.26 Naměřené výsledky účinků kyseliny benzoové podle míry přidávání a podle cha-

rakteristik testů u prasat v předvýkrmu a výkrmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
4.27 Snížení vylučování u přímo krmených mikrobiálních kmenů u prasat . . . . . . . 262
4.28 Snížení vylučování přímými krmnými mikrobiálními kmeny lactobacillus u výkr-

mových brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4.29 Zisky z hlediska FCR (míra konverze krmiva) s využitím probiotik u brojlerů . . 263
4.30 Průměrná denní bilance dusíku u brojlerů s přídavkem krmných aditiv (enzymů

a bez nich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4.31 Účinek různých aditiv u drůbeže v různých fázích výkrmu . . . . . . . . . . . . 265
4.32 Příklady vlivu napájecího zařízení na spotřebu vody a tvorbu kejdy u výkrmových

prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.33 Příklady vlivu napájecího zařízení na spotřebu vody a tvorbu kejdy u březích prasnic270
4.34 Porovnání hodnot pro spotřebu energie v chovu prasat . . . . . . . . . . . . . . . 274



4.35 Porovnání hodnot pro spotřebu energie v ustájení odstávčat . . . . . . . . . . . . 274
4.36 Součinitel prostupu tepla (U) pro různé izolační materiály o tloušťce 2,54 cm pro

drůbežárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.37 Odhady tepelných ztrát ze zastřešení v ustájení nosnic a požadavky na výměnu

energie během jednoho výrobního cyklu (plocha budovy: 1 200 m2) . . . . . . . 277
4.38 Náklady na renovaci izolace a těsnění ve standardní drůbežárně 1 200 m2 . . . . . 278
4.39 Doporučené součinitele prostupu tepla (U) pro dvě různé teploty, použité ve Francii 280
4.40 Vliv tloušťky izolace na spotřebu tepla v odstavu . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.41 Hlavní světelné zdroje pro chovy zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
4.42 Příklad variací farmy využívající teplou vodu ohřívanou kotlem na dřevo . . . . . 289
4.43 Provozní podmínky a spotřeba energie systému chovu brojlerů vybaveného ener-

geticky úspornými ventilátory ve Finsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
4.44 Spotřeba tepla podle minimálních ventilačních průtoků a přidané izolace u od-

stávčat v raném poodstavovém věku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
4.45 Emise amoniaku a koncentrace bakterií ve vztahu k míře ventilace . . . . . . . . 296
4.46 Příklad provozních údajů tepelného výměníku vzduch-vzduch . . . . . . . . . . . 298
4.47 Spotřeba a náklady na propan a elektřinu ve třech různých drůbežárnách využíva-

jících rekuperaci tepla výměníky tepla vzduch-vzduch . . . . . . . . . . . . . . . 300
4.48 Výsledky aplikace systému Combideck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
4.49 Porovnání výkonu pro identické domy se systémem Combideck a bez něj . . . . . 305
4.50 Různé řešení přirozené ventilace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
4.51 Souhrn příslušných hlášených dosažených emisí v klecových systémech pro nosnice308
4.52 Účinek zvýšení četnosti odstraňování trusu bez jeho sušení na emise amoniaku

z obohacených klecí ve srovnání s jeho týdenním odklizem . . . . . . . . . . . . 311
4.53 Vliv četnosti odstraňování trusu s jeho sušením na větraných pásech, na emise

amoniaku z obohacených klecí a související náklady . . . . . . . . . . . . . . . 311
4.54 Ekonomické důsledky odstraňování trusu dvakrát nebo třikrát týdně ve srovnání

s odstraňováním jednou týdně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
4.55 Přehled příslušných hlášených dosažených emisí v bezklecových systémech zalo-

žených na hluboké podestýlce pro nosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
4.56 Přehled hlášených dosažených emisí v bezklecových voliérových systémech pro

nosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
4.57 Míry ventilace používaných v systémech ustájení nosnic na hluboké podestýlce . 318
4.58 Údaje o nákladech spojené s různými systémy hluboké podestýlky s trusným kanálem319
4.59 Potřebné zdroje spojené s různými systémy hluboké podestýlky s trusným kanálem 319
4.60 Hlášené míry ventilace pro voliérové systémy pro nosnice vybavené trusnými pásy 324
4.61 Souhrn údajů o nákladech v Německu pro různé uspořádání voliérových systémů

pro nosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
4.62 Přehled hlášených dosažených emisí v systémech pro chov kuřic . . . . . . . . . 328
4.63 Emise spojené s kombinací rozšířené roštové podlahy, vlastností sušícího vzduchu

a četností odstraňování trusu pro chov kuřic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
4.64 Souhrn hlášených emisí z ustájení brojlerů s různými systémy konfigurací . . . . 334
4.65 Účinky na emise při regulování nucené ventilace v systémech ustájení brojlerů

na hluboké podestýlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4.66 Analýza požadavků na zdroje v kWh/ap/rok v halách pro brojlery chovaných

na hluboké podestýlce (délka cyklu 38–42 dní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
4.67 Investiční náklady pro haly s hlubokou podestýlkou pro brojlery . . . . . . . . . 339
4.68 Hlášené emise z chovu brojlerů v systémech ustájení na hluboké podestýlce s obě-

hovými ventilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
4.69 Souhrn emisí v systémech pro chov plemenné drůbeže pro brojlery . . . . . . . . 350



4.70 Údaje o nákladech pro systémy s hlubokou podestýlkou vybavené provzdušňovacím
trusným kanálem pomocí potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

4.71 Dodatečné náklady na provzdušňování trusného kanálu pomocí potrubí (v případě
systémů s hlubokou podestýlkou) ve srovnání s referenčním systémem . . . . . . 354

4.72 Parametry ventilace v chovu krůt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
4.73 Emise ze systému chovu krůt s nucenou nebo přirozenou ventilací (v případě

hluboké podestýlky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
4.74 Rozsah míry ventilace pro chovné haly s nucenou ventilací Pekingských kachen . 360
4.75 Hlášené údaje o emisích ze systémů s hlubokou podestýlkou pro chov kachen . . 361
4.76 Hlášené míry ventilace používané ve vakuových systémech pro časté odstraňování

kejdy (v případě plně roštové podlahy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
4.77 Spotřeba související se správou systémů plně roštových podlah vybavených pod-

tlakovým odstraňováním kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
4.78 Náklady na zavedení chladicích žeber pro různé kategorie prasat a očekávané

snížení emisí amoniaku v Nizozemsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
4.79 Emisní hodnoty z hlediska systémů ustájení v chovech připouštěných a březích

prasnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
4.80 Emisní úrovně spojené se zkosenými stěnami v kejdovém kanálu (v případě čás-

tečně roštové podlahy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
4.81 Emise amoniaku u prasnic březích/k připuštění s častým odstraňováním kejdy

proplachováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
4.82 Energetické požadavky na proplachovací systémy používané u březích prasnic . . 394
4.83 Emise ze systémů ustájení pro březí prasnice s redukovanou kejdovou jímkou . . 395
4.84 Vypočtené dodatečné náklady na instalaci redukované kejdové jímky pro březí

prasnice ve stávajících chovech s plně roštovou podlahou . . . . . . . . . . . . . 396
4.85 Spotřeba a pracovní nároky na systémy kotcového ustájení v boudách pro březí

prasnice a k připuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
4.86 Očekávaná spotřeba elektřiny v závislosti na použitém chladicím programu . . . . 399
4.87 Emise březích prasnic a k připuštění chovaných na podestýlce . . . . . . . . . . . 402
4.88 Potřeba zdrojů v ustájení s hlubokou podestýlkou pro chov prasnic k připuštění

a březích v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
4.89 Další náklady na implementaci plných podlah s podestýlkou na bázi slámy s týdenní

výměnou podestýlky ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
4.90 Emisní úrovně systémově integrovaných technik ustájení kojících prasnic . . . . . 405
4.91 Investiční náklady vykázané u plně roštového podlahového systému s vodními

a kejdovými kanály ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou
jímkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

4.92 Dodatečné náklady na instalaci kombinace kanálů na kejdu a vodu s plně roštovou
podlahou ve srovnání s hlubokou jímkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

4.93 Dodatečné náklady na instalaci plně roštové podlahy s kejdovou vanou ve srovnání
s hlubokou jímkou ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

4.94 Úrovně emisí systémově integrovaných technik ustájení pro odstávčata . . . . . . 417
4.95 Míra ventilace (m3/h/ap) aplikovaná na ustájení odstávčat s plně roštovými podlahami419
4.96 Spotřeba a pracovní požadavky na systémy ustájení v boxech pro odstávčata . . . 424
4.97 Emise systémů ustájení vybavených konvexní plnou podlahou a oddělenými kejdo-

vými a vodními kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
4.98 Emisní faktory zápachu pro odstávčata v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . 429
4.99 Dodatečné náklady spojené s dovybavením částečně roštovými podlahami stávají-

cích kotců pro odstávčata s plně roštovými podlahami ve Španělsku . . . . . . . . 430



4.100Požadavek na zdroje pro dvě různé varianty systémů ustájení odstávčat (8–28 kg)
s plnou betonovou podlahou s podestýlkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

4.101Úrovně emisí spojené se systémy s podestýlkou pro chov odstávčat . . . . . . . . 434
4.102Úrovně emisí systémově integrovaných ustajovacích technik pro výkrm prasat . . 436
4.103Emise spojené s hlubokou jímkou (v případě plně roštové podlahy) nebo s přero-

novým kanálem pro různé kategorie prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
4.104Požadavky na zdroje pro chov prasat na výkrm v budovách s plně roštovou podlahou

s přeronovým kanálem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
4.105Míry ventilace (m3/h/ks) v budovách pro chov prasat na výkrm s plně roštovou

podlahou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
4.106Emise z částečně roštových podlahových systémů pro výkrm prasat s občasným

odstraňováním kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
4.107Investiční a provozní náklady na výkrm prasat s plně roštovou podlahou s přerono-

vým kanálem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
4.108Úrovně emisí spojené se zkosenými stěnami v kejdovém kanále . . . . . . . . . . 445
4.109Emise amoniaku z chovu prasat pro výkrm s častým odstraňováním kejdy propla-

chováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
4.110Emise ze systému ustájení prasat na výkrm s redukovanou jímkou . . . . . . . . 449
4.111Vypočtené dodatečné náklady na instalaci redukované kejdové jímky ve stávajících

budovách s plně roštovou podlahou ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
4.112Požadavky na spotřebu a pracovní sílu v systémech s kotci pro výkrm prasat . . . 451
4.113Úrovně emisí ze systémů toku slámy pro prasata na výkrm . . . . . . . . . . . . 453
4.114Emise ze systémů ustájení vybavených konvexní plnou podlahou a oddělenými

kanály na kejdu a vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
4.115Hodnoty emisí amoniaku dosahované chlazenými kejdovými kanály pro různé

systémy ustájení prasat na výkrm a úrovně chladicího účinku . . . . . . . . . . . 455
4.116Spotřeba elektrické energie v chlazených kejdových kanálech v částečně roštových

podlahách pomocí použitého chladicího účinku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
4.117Úrovně emisí z ustájení s celopodestýlkovým systémem pro chov prasat na výkrm 459
4.118Požadavky na zdroje spojené s hlubokou podestýlkou a podestýlkou použitou

na systémy ustájení ve výkrmu prasat (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
4.119Průměrné charakteristiky tuhého hnoje produkovaného systémy ustájení s hlubo-

kými podestýlkami pro prasata na výkrm ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . 461
4.120Dodatečné náklady na zavedení systému ustájení se slámovou podestýlkou pro

výkrm prasat ve srovnání s plně roštovým podlahovým systémem s hlubokou jímkou461
4.121Emise spojené s použitím klínového pásu v částečně roštových podlahových systé-

mech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
4.122Investiční a provozní náklady na částečně roštové podlahové systémy s klínovými

hnojnými pásy ve srovnání s běžnými systémy v Nizozemsku . . . . . . . . . . . 465
4.123Parametry a výkonnost mlžení v ustájení drůbeže ve srovnání s jinými technikami

chlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
4.124Odhad ročních provozních nákladů systému mlžení . . . . . . . . . . . . . . . . 469
4.125Účinnost snižování zápachu mlžením reaktivních činidel dosažená v laboratorních

pokusech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
4.126Odhady průměrných nákladů na mlžení patentovanými chemikáliemi snižujícími

zápach z živočišné produkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
4.127Dodatečné náklady spojené s technikou rozstřikování olejem v ustájení drůbeže . 473
4.128Složení ošetřeného a neošetřeného krůtího hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
4.129Typy systémů čištění odpadního vzduchu v ustájení zvířat, jejich použitelnost a vý-

kon při odstraňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476



4.130Další náklady spojené s vodními pračkami v chovech drůbeže . . . . . . . . . . . 480
4.131Snížení emisí dosažené aplikací biologické pračky v produkci prasat . . . . . . . 482
4.132Hlášené úrovně emisí dosažené použitím biologické pračky . . . . . . . . . . . . 482
4.133Příklady spotřeby vody a vypouštění vody pro chovy prasat na výkrm používajících

biologické pračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
4.134Související náklady na biologické pračky v Nizozemsku podle kategorie prasat . . 484
4.135Rozsahy nákladů spojené s používáním biologické pračky pro úpravu odpadního

vzduchu při produkci prasat na výkrm v Německu a Dánsku. . . . . . . . . . . . 485
4.136Investiční a roční provozní náklady na biologický zkrápěný filtr aplikovaný na nově

vybudované zařízení na produkci prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
4.137Dodatečné náklady spojené s aplikací biologických praček v ustájení drůbeže . . 486
4.138Příklady účinnosti chemických praček používaných v systémech ustájení prasat

a drůbeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
4.139Hlášené úrovně emisí dosažené použitím kyselinových praček . . . . . . . . . . 489
4.140Dodatečná spotřeba energie spojená s čištěním vzduchu kyselinovou pračkou pou-

žívanou v chovech prasat v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
4.141Související dodatečné náklady na kyselinové pračky podle účinnosti snižování

amoniaku a kategorie zvířat v Nizozemsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
4.142Investiční a roční provozní náklady na kyselinovou pračku použitou v novém chovu

prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
4.143Dodatečné náklady spojené s aplikací biologických praček v ustájení drůbeže . . 492
4.144Roční poptávka po zdrojích na provoz biofiltru v Německu . . . . . . . . . . . . 494
4.145Snížení emisí dosažené použitím dvoustupňových praček v produkci prasat . . . . 497
4.146Úroveň emisí dosažená použitím dvoustupňových praček v produkci prasat . . . . 497
4.147Rozsahy nákladů spojené s používáním dvoustupňových praček pro úpravu odpad-

ního vzduchu při produkci prasat na výkrm v Německu. . . . . . . . . . . . . . . 499
4.148Náklady spojené s použitím dvouúrovňových praček s účinností snížení obsahu

NH3 o 85 % v Nizozemsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
4.149Příklady účinností odstraňování dosažených pomocí třístupňového systému čištění

vody (vodní pračka, mokrá kyselinová pračka a biofiltr) . . . . . . . . . . . . . . 502
4.150Emisní úrovně dosažené použitím třístupňových praček v produkci prasat . . . . 502
4.151Roční spotřeba zdrojů na provoz vícefázové pračky v Německu . . . . . . . . . . 503
4.152Objem odpadní vody produkované systémem čištění vzduchu v systému ustájení

pro 1 000 prasat na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
4.153Rozsahy nákladů spojené s použitím třístupňových systémů praček vzduchu (kom-

binujících vodní pračku, mokrou kyselinovou pračku a biofiltr) v chovech prasat
na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

4.154Investiční a roční provozní náklady třístupňové pračky (vodní a kyselinová pračka
+ biologický zkrápěný filtr) použité na nově vybudované zařízení v produkci prasat
na výkrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

4.155Úrovně emisí a údaje o nákladech pro různá procenta odpadního vzduchu ošetře-
ného dvoustupňovými systémy čištění vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

4.156Emise amoniaku ze zakryté a nezakryté hromady drůbežího trusu . . . . . . . . 518
4.157Ztráty dusíku ze zakrytých a nezakrytých hromad hnoje . . . . . . . . . . . . . . 518
4.158Údaje o nákladech skladování tuhého prasečího hnoje v betonovém úložišti . . . 521
4.159Přehled různých typů zakrytí použitých při skladování kejdy . . . . . . . . . . . 523
4.160Emise amoniaku v procentech z celkového uloženého dusíku v nádržích na kejdu

v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
4.161Snížení plynných emisí z úložiště kejdy s použitím pevného krytu v částečně

zapuštěných úložištích ve srovnání s nekrytými úložišti . . . . . . . . . . . . . . 526



4.162Náklady na pevné polyesterové zakrytí ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
4.163Údaje o nákladech pro různé zakrytí nádrží na kejdu v Německu . . . . . . . . . 527
4.164Údaje o nákladech pro různé zakrytí nádrží na kejdu v Německu . . . . . . . . . 527
4.165Náklady na různé typy pružného zakrytí ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . 530
4.166Náklady na zakrytí nadzemní nádrže na kejdu pružnými kryty ve Velké Británii . 530
4.167Účinnost různých typů plovoucích zakrytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
4.168Investiční náklady na některé typy plovoucích krytů v Dánsku . . . . . . . . . . 537
4.169Investiční náklady na různé typy plovoucích krytů ve Francii . . . . . . . . . . . 537
4.170Náklady na zakrytí nadzemní nádrže na kejdu s plovoucími pružnými kryty

ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
4.171Údaje o nákladech pro různé zakrytí úložišť kejdy se zemními okraji (laguny)

v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
4.172Investiční náklady na pokrytí laguny ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . 540
4.173Údaje o nákladech pro nadzemní a částečně zapuštěné kejdové nádrže . . . . . . 543
4.174Investiční náklady na kejdové nádrže a systémy kontroly úniku v Německu . . . . 545
4.175Přehled hlavních charakteristik technik zpracování hnoje . . . . . . . . . . . . . 549
4.176Vlastnosti a technické údaje o běžných separátorech kejdy v Nizozemsku . . . . 553
4.177Náklady na mechanickou separaci kejdy v Nizozemsku při roční kapacitě 5 000 m3 554
4.178Rozsah výkonu šnekového lisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
4.179Charakteristiky oddělených frakcí z dekantační odstředivé separace typické prasečí

kejdy v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
4.180Obecné vlastnosti vstupní kejdy a vyrobených frakcí po procesu mechanické sepa-

race včetně flokulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
4.181Příklad prasečí kejdy separované bubnovým separátorem . . . . . . . . . . . . . 561
4.182Hmotnostní bilance mechanické separace a biologického ošetření prasečí kejdy . 568
4.183Složení kejdy a produktů (g/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
4.184Hmotnostní a dusíkové ztráty během kompostování tuhého prasečího hnoje ve Francii574
4.185Investiční náklady na vybavení používané v kompostárnách . . . . . . . . . . . . 575
4.186Orientační hodnoty poměru C : N pro různé materiály . . . . . . . . . . . . . . 576
4.187Varianta složení krůtího hnoje kompostovaného společně se zbytky biomasy (hmot-

nostní poměr 1 : 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
4.188Energetická spotřeba zařízení používaných v kompostovacích a společně kompostu-

jících zařízeních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
4.189Údaje o provozu a nákladech na zařízení na výrobu bioplynu uplatňované v hospo-

dářství malého rozsahu, které pracuje pouze s prasečí kejdou . . . . . . . . . . . 583
4.190Počet stávajících bioplynových stanic pro digesci kejdy a množství digestované

kejdy v zemích Pobaltského regionu (odhad pro rok 2012) . . . . . . . . . . . . 584
4.191Charakteristika odpadních vod z kejdy zpracované v anaerobních lagunách . . . . 586
4.192Náklady na vakuové odpařovací zařízení pro prasečí kejdu s kapacitou 14 000 t/rok 588
4.193Průměrné emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z hal pro nosnice a sušícího

tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
4.194Údaje o nákladech na zvýšení kyselosti kejdy ve vztahu k počtu prasat v Dánsku . 595
4.195Provozní náklady zařízení pro zvýšení kyselosti kejdy s kapacitou ošetření

10 000m3/rok v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
4.196Dosažitelné úrovně emisí ze spalovacího zařízení s fluidním ložem pro drůbeží po-

destýlku ve srovnání s hoblinami ze syrového dřeva a emisními limity stanovenými
Směrnicí 2010/75/EU pro spalovny odpadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

4.197Přehled hlavních charakteristik pro různé skupiny aditiv do hnoje . . . . . . . . . 605
4.198Vstupní a výstupní charakteristiky hnoje zpracovaného procesem sušení hnoje na pásu607
4.199Vypočítané maximální přípustné množství zvířat na hektar . . . . . . . . . . . . 611



4.200Náklady na provádění postupů při aplikaci kejdy na jaře v typické chovu prasat
ve Velké Británii za účelem omezení ztrát při vyluhování dusičnanů . . . . . . . 616

4.201Charakteristika čtyř rozdílných technik aplikace kejdy . . . . . . . . . . . . . . . 619
4.202Bonus za zachovaný dusík, dosažený použitím nízkoemisních aplikačních technik

pro kejdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
4.203Náklady na aplikaci kejdy a související náklady na snižování emisí amoniaku pro

různé aplikační techniky a velikosti hospodářství v Německu . . . . . . . . . . . 622
4.204Průměrné chemické vlastnosti směsi voda-kejda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
4.205Odhadované provozní náklady na systém pásového aplikátoru a plošného rozmeta-

dla pro aplikaci kejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
4.206Mimořádné náklady spojené s aplikací kejdy pomocí technik pásové aplikace

ve srovnání s plošným rozmetáním ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
4.207Snížení emisí amoniaku dosaženého vstřikováním kejdy ve srovnání s technikami

povrchové aplikace v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
4.208Dodatečná energie a náklady spojené s vstřikováním do otevřených (mělkých)

a uzavřených (hlubokých) štěrbin pro různé provozní podmínky používané v Dán-
sku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

4.209Shrnutí výsledků pokusů o snížení emisí amoniaku s různým zařízením pro zapra-
vení hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

4.210Průměrné emise amoniaku a účinnost snižování při aplikaci tuhého hnoje s násled-
ným okamžitým zapravením pomocí různých zařízení . . . . . . . . . . . . . . 640

4.211Snížení emisí amoniaku dosažené zapravením tuhého hnoje po aplikaci . . . . . . 641
4.212Vypočítané emise amoniaku z aplikace tuhého hnoje z chovu prasat s následným

zapravením, s různým vybavením a časovými prodlevami . . . . . . . . . . . . . 641
4.213Emise N2O po aplikaci a zapravení tuhého hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
4.214Příklad vlivu podmínek skladování a podmínek použití podestýlky brojlerů na ná-

sledné emise během aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
4.215Porovnání ztrát amoniaku při různých postupech aplikace různě uskladněné pode-

stýlky z chovu brojlerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
4.216Dodatečné náklady na zapravení kejdy aplikované rozmetadlem s rozstřikovým

talířem, ve srovnání s technikou bez zapravení do 24 hodin, ve Španělsku . . . . . 644
4.217Redukční účinek různých hlukových opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
4.218Příklady posuzovaných kombinací technik pro výkrm prasat . . . . . . . . . . . 661
4.219Příklady posuzovaných kombinací technik produkce brojlerů . . . . . . . . . . . 662
4.220Příklady posuzovaných kombinací technik pro nosnice v obohacených klecích . . 663
4.221Příklady posuzovaných kombinací technik pro nosnice na podestýlce . . . . . . . 664
4.222Emisní faktory pro prach (PM10) uváděné pro různé kategorie prasat a typy hos-

podaření s hnojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
4.223Emisní faktory pro prach (PM10) uváděné pro různé kategorie drůbeže a typy

hospodaření s hnojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
4.224Strategie odběru vzorků a podmínky monitorování pro testování emisí amoniaku

v systému ustájení hospodářských zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
4.225Strategie odběru vzorků a podmínky monitorování pro testování emisí prachu

v systému ustájení hospodářských zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
4.226Parametry, které mají být zaznamenány do provozního deníku . . . . . . . . . . . 679

5.1 Celkový vyloučený dusík související s nejlepšími dostupnými technikami . . . . 690
5.2 Celkový vyloučený fosfor související s nejlepšími dostupnými technikami . . . . 691
5.3 Časový rozestup související s nejlepší dostupnou technikou mezi aplikací hnoje

a zapravením do půdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705



5.4 Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého chovu
prasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

5.5 Úrovně emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého prostoru
pro nosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

5.6 Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého chovu
brojlerů s konečnou hmotností do 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

6.1 Koncentrace a emise zápachu, sirovodíku a amoniaku . . . . . . . . . . . . . . . 738
6.2 Průměrné koncentrace a emise amoniaku a zápachu měřené při pokusech s podla-

hovou ventilací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
6.3 Obsah živin ve výsledných frakcích po vícestupňovém biologickém a chemickém

zpracování hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
6.4 Příklad úrovní koncentrace získaných před a po ošetření prasečí kejdy elektro-

koagulací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
6.5 Účinnost kombinace elektro-koagulace a elektrooxidace v laboratorních pokusech 750

7.1 Klíčové milníky procesu přezkumu BREF pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat 753
7.2 Rozdílné názory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754

9.1 Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LU používané v Německu783
9.2 Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LUpoužívané ve Španělsku784
9.3 Standardní hodnoty pro výpočet hmotnosti živých zvířat v LU používané ve Velké

Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
9.4 Koeficienty jednotek hospodářských zvířat používané Eurostatem . . . . . . . . . 785
9.5 Vícefázová výživa kuřic ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
9.6 Vícefázová výživa kuřic (volný výběh) ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . 787
9.7 Vícefázová výživa kuřic v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
9.8 Vícefázová výživa nosnic (v klecích) ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . 788
9.9 Vícefázová výživa nosnic (volný výběh) ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . 788
9.10 Vícefázová výživa nosnic (v klecích) v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
9.11 Vícefázové krmení pro lehké brojlery (40 dní) ve Velké Británii . . . . . . . . . . 789
9.12 Vícefázové krmení těžkých brojlerů (7 až 8,5 týdnů) ve Velké Británii . . . . . . 790
9.13 Vícefázové krmení pro lehké brojlery (40 dní) ve Velké Británii . . . . . . . . . . 790
9.14 Vícefázové krmení pro krůty ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
9.15 Vícefázové krmení pro krůty (začátek výkrmu) v Německu . . . . . . . . . . . . 791
9.16 Vícefázové krmení pro krocany v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
9.17 Vícefázové krmení pro krůty v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
9.18 Vícefázové krmení pro kachny v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
9.19 Vícefázové krmení pro březí prasnice ve Velké Británii . . . . . . . . . . . . . . 794
9.20 Vícefázové krmení pro březí prasnice v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
9.21 Vícefázové krmení kojících prasnic v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
9.22 Vícefázové krmení pro odstávčata a prasata v předvýkrmu ve Velké Británii . . . 796
9.23 Vícefázové krmení pro odstávčata v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
9.24 Vícefázové krmení pro prasata ve výkrmu ve Velké Británii (dvě fáze) . . . . . . 797
9.25 Vícefázové krmení pro výkrm prasat v Německu (dvě fáze) . . . . . . . . . . . . 797
9.26 Vícefázové krmení pro odstávčata a prasata na výkrm ve Velké Británii (5 fází) . 798
9.27 Vícefázové krmení prasat na výkrm v Německu (5 fází) . . . . . . . . . . . . . . 798
9.28 Vícefázové krmení pro prasata ve Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
9.29 Jednotky použité pro hodnocení nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
9.30 Úvahy o kapitálových výdajích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
9.31 Úvahy o ročních nákladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802



9.32 Další náklady vzniklé při aplikaci tekutého hnoje injektorem do půdy ve Velké
Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803

9.33 Další náklady vzniklé v souvislosti se zapravením tuhého hnoje orbou ve Velké
Británii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

9.34 Další náklady vzniklé instalací vzduchového potrubí ve Velké Británii . . . . . . 805
9.35 Další náklady spojené s výměnou kovového roštu ve Velké Británii . . . . . . . . 806
9.36 Další náklady na instalaci vícefázového krmení v chovech prasat na výkrm ve Špa-

nělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
9.37 Dodatečné náklady na instalaci částečně roštové podlahy s redukovanou jímkou

v chovech březích prasnic ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
9.38 Dodatečné náklady na instalaci vanové jímky na hnůj s hladkým povrchem pod

roštovou podlahu v novém chovu pro kojící prasnice ve Španělsku . . . . . . . . 809
9.39 Dodatečné náklady na instalaci vanové jímky na hnůj s hladkým povrchem pod

roštovou podlahu ve stávajícím chovu kojících prasnic ve Španělsku . . . . . . . 810
9.40 Další náklady na instalaci šikmých stěn v jímce na hnůj nového chovu pro od-

stávčata ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
9.41 Dodatečné náklady na instalaci částečně roštové podlahy a redukované jímky v exis-

tujícím chovu březích prasnic ve Španělsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
9.42 Další náklady vzniklé při montáži systému vlečných hadic na existující cisternu

na kejdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
9.43 Ekonomická životnost nových zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
9.44 Náklady na opravy jako procento nových nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
9.45 Roční náklady, které je třeba zohlednit v kapitálových nákladech na krmné systémy 815
9.46 Roční náklady, které je třeba zohlednit v kapitálových nákladech na systémy ustájení816
9.47 Roční náklady, které je třeba vzít v úvahu v kapitálových nákladech na systémy

skladování hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
9.48 Roční náklady, které je třeba vzít v úvahu v kapitálových nákladech na systémy

aplikaci hnoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816




