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Odory

w œrodowisku pracy
rolnika-hodowcy

Wprowadzenie
G³ównymi źród³ami zanieczyszczeñ środowiska s¹ niektóre ga³êzie gospodarki, w tym
energetyka, przemys³y: chemiczny, wydobywczy, rafineryjny, spo¿ywczy, papierniczy,
materia³ów budowlanych, metalurgiczny,
a tak¿e transport samochodowy i lotniczy,
gospodarka komunalna oraz rolnictwo z przemys³ow¹ hodowl¹ zwierz¹t i ptactwa.
Ta ostatnia z wymienionych ga³êzi gospodarki jest szczególnie uci¹¿liwa, bowiem
z jej dzia³alności¹ zwi¹zane jest odprowadzanie do otoczenia du¿ych ³adunków substancji
odorotwórczych, z³owonnych, smrodliwych
wp³ywaj¹cych negatywnie na stan środowiska i samopoczucie cz³owieka. Emitowane
do otoczenia lotne substancje organiczne
i nieorganiczne nale¿¹ do grup po³¹czeñ
chemicznych zawieraj¹cych pierwiastki osmoforowe – azot, tlen, wêgiel, siarkê, chlor, fluor,
wodór, fosfor, niektóre metale. Substancje
te niejednokrotnie bardzo trwa³e, zdolne
s¹ do przemieszczania siê w atmosferze
(i nie tylko) na znaczne odleg³ości i ulegania
ró¿nym transformacjom z udzia³em promieniowania s³onecznego, wy³adowañ atmosferycznych, wzajemnych oddzia³ywañ, w tym
procesom sedymentacji i wymywania przez
opady atmosferyczne. Konsekwencj¹ tych
procesów jest cykliczna wymiana pierwiastków w przyrodzie, której towarzyszy m.in.
samooczyszczanie siê powietrza. Jednak¿e
nadmiar zanieczyszczeñ z up³ywem czasu
prowadzi do wyczerpania siê zdolności rege-
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Środowisko pracy rolnika–hodowcy, nie jest wolne od
zagro¿eñ powodowanych obecności¹ wielu czynników
natury chemicznej, biologicznej i fizycznej. Wyj¹tkowo
niebezpieczne s¹ substancje chemiczne emitowane
do powietrza pomieszczeñ inwentarskich z materia³u
biologicznego – obornika, gnojówki i gnojowicy, charakteryzuj¹ce siê nieprzyjemnym zapachem.W artykule
wymieniono źród³a powstawania i emisji substancji
z³owonnych, zagro¿enia jakie stwarzaj¹ dla cz³owieka
oraz sposoby ich usuwania z powietrza.

Odours in the working environment of a farmerbreeder. Their source, threat, removal

neracyjnych biosfery, co skutkuje ska¿eniem
powietrza, wód i gleby oraz wzrostem zachorowalności, a tak¿e obni¿eniem komfortu
bytowania ludzi i zwierz¹t.
Odczucie dyskomfortu ¿ycia cz³owieka
w sektorze rolnym szczególnie silnie odczuwane jest w tych regionach, gdzie nastêpuje
emisja do powietrza lotnych substancji z³o¿onych z takich zwi¹zków chemicznych, jak
aminy, nitryle, tiole, siarczki, disiarczki, kwasy
t³uszczowe, alkohole, aldehydy, charakteryzuj¹cych siê wyj¹tkowo nieprzyjemnym zapachem. Substancje te – zwane czêsto odorami,
gazami z³owonnymi, gazami smrodliwymi,
fetorem – prowadz¹ do protestów lokalnych
spo³eczności zamieszkuj¹cych tereny, na których skupiony jest przemys³owy tucz trzody
chlewnej, byd³a i ptactwa, produkcja m¹czki
kostnej i rybnej, a tak¿e wystêpuj¹ zak³ady
unieszkodliwiania odpadów zwierzêcych.
Wymienione grupy zwi¹zków odorotwórczych wyczuwalne s¹ przez ludzki organ
powonienia w stê¿eniach bardzo niskich.
Próg wyczuwalności wêchowej podany
w tabeli w wielu przypadkach jest znacznie
ni¿szy od progu wykrywalności metod
analitycznych przeprowadzanych z u¿yciem
wysokoczu³ych technik badawczych.

chemicznych w postaci z³owonnych gazów,
ścieków, py³ów oraz patogenów chorobotwórczych – bakterii i grzybów. Zwi¹zki
chemiczne wymienione w tabeli, to zaledwie
niewielki procent substancji wystêpuj¹cych
w odchodach zwierzêcych zanieczyszczaj¹cych powietrze atmosferyczne lotnymi odorami wywo³uj¹cymi schorzenia
u ludzi poddawanych ich ekspozycji. Poni¿ej
– na przyk³adzie kilku zwi¹zków z³owonnych
– przedstawiono niektóre skutki ich oddzia³ywania na organizm cz³owieka.
Siarkowodór (sulfan) – gaz bardzo
toksyczny, niebezpieczny dla środowiska
i cz³owieka. Pora¿a organizm przez drogi
oddechowe i b³ony śluzowe. Wywo³uje
odczucie nieprzyjemnej woni zgni³ych jaj,
³zawienie, kaszel, upośledzenie wêchu, ból
i zawroty g³owy, md³ości, stan pobudzenia
psychoruchowego. D³u¿sza ekspozycja
mo¿e wywo³aæ obrzêk p³uc, a w bardzo
du¿ych stê¿eniach utratê przytomności
z zaburzeniami oddechu i pracy serca prowadz¹cymi do zejścia śmiertelnego. Najwy¿sze
dopuszczalne stê¿enie (NDS) siarkowodoru
na stanowisku pracy wynosi 10 mg/m3.
Disiarczek dimetylu – ciecz ³atwo przechodz¹ca w stan lotny, szkodliwa i dra¿ni¹ca.
Do organizmu przenika przez drogi oddechowe i skórê. Wywo³uje kaszel, ³zawienie
i podra¿nienie spojówek oczu, alergiczne
zapalenie skóry, ból w prze³yku. Przed³u¿one nara¿enie na pary powoduje obni¿enie
progu wyczuwalności disiarczku dimetylu
w powietrzu. NDS – 2,5 mg/m3.

Zagro¿enia powodowane emisj¹
odorów [4,5]
Przemys³owy tucz trzody chlewnej,
byd³a i ptactwa generuje do środowiska
bardzo du¿e ilości szkodliwych zwi¹zków

The working environment of a farmer – breeder is not free
from hazards resulting from the presence of numerous
chemical, biological and physical factors. Especially dangerous are chemical substances that biological matter emits
into the air of livestock accommodation – different kinds
of manure, which has an unpleasant smell. This article lists
sources of malodorous substances, the threat they pose to
people and ways of removing them from the air.
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Etanotiol (merkaptan etylowy) – substancja lotna o bardzo nieprzyjemnym zapachu, szkodliwa dla cz³owieka i środowiska.
Dzia³a dra¿ni¹co na organizm przez drogi
oddechowe, śluzówki i skórê. Pary wywo³uj¹ ³zawienie, ból oczu, kaszel, ból g³owy,
zaburzenia oddechowe, depresjê o pod³o¿u
nerwicowym. NDS – 1 mg/m3.
Etyloamina – substancja o silnym dzia³aniu dra¿ni¹cym, w postaci pary dzia³a szkodliwie na drogi oddechowe i śluzówki oczu
oraz gard³a. Powoduje ³zawienie i pieczenie
spojówek, kaszel, kichanie, uczucie duszności. Podra¿nia skórê. NDS – 9,4 mg/m3.
Dimetyloamina – substancja szkodliwa
i ¿r¹ca. W postaci par wch³ania siê przez drogi
oddechowe, śluzówki i skórê. Powoduje

³zawienie, przekrwienie i ból oczu, obrzêk
rogówki z zaburzeniami widzenia, silny i uporczywy kaszel, ból w klatce piersiowej z uczuciem duszenia siê i zawrotami g³owy. Przy
d³u¿szej ekspozycji mo¿e wyst¹piæ chrypka,
trudności w mówieniu, dusznośæ i obrzêk
p³uc lub toksyczne zapalenie p³uc, a tak¿e
podra¿nienie skóry. NDS – 3 mg/m3.
Amoniak – substancja toksyczna, dra¿ni¹ca i ¿r¹ca, niebezpieczna dla cz³owieka, zwierz¹t hodowlanych i środowiska. Wch³ania siê przez drogi oddechowe w postaci gazu i par. Wywo³uje ból
i ³zawienie oczu, zaczerwienienie spojówek,
obrzêk powiek, owrzodzenie rogówki,
czasem martwicê ga³ki ocznej, ślepotê,
a w przypadku dróg oddechowych kaszel,
Tabela

PROGI WYCZUWALNOŚCI WÊCHOWEJ I OZNACZALNOŚCI ANALITYCZNEJ Z£OWONNYCH GAZÓW [1-4]
Thresholds of olfactory perceptibility and analytical determination of malodorous gases [1-4]

Substancja
Siarkowodór
Siarczek metylu
Siarczek etylu
Siarczek dimetylu
Siarczek dietylu
Siarczek difenylu
Disiarczek dimetylu
Disiarczek wêgla
Metanotiol
Etanotiol
Propanotiol
Butanotiol
2-Propenotiol
2-Butenotiol
Tiokrezol
Tiofenol
Indol
Skatol
Metyloamina
Etyloamina
Propyloamina
Dimetyloamina
Trietyloamina
Dibutyloamina
Amoniak
Kwas propionowy
Aldehyd
mas³owy (butanal)
Kwas walerianowy
Aldehyd octowy
Fenol

Próg
Próg
wyczuwalności wykrywalności
Odczucie
wêchowej
analitycznej
zapachowe
mg/m3
0,0113
0,04
zgni³ych jaj
0,0090
0,066
capa (koz³a)
0.0025
0,070
czosnku, zgni³ej kapusty.
wydzieliny skunksa
0,00595
–
zgni³ej kapusty, rzepy
0,0150
–
czosnku
0,021
–
nieprzyjemny
0,003
0,3
czosnku, zgni³ej kapusty.
wydzieliny skunksa
0,0026
0,092
nieprzyjemny
0,00200
0,08
zgni³ej kapusty, rzodkiewki
0,0001
0,068
wydzieliny skunksa, zgni³ej kapusty,
czosnku
0,00316
0,066
nieprzyjemny, wydzieliny skunksa, czosnku
0,00364
0,75
gorczycy, wydzieliny skunksa, zgni³ej kapusty
0,0002
–
czosnku, wydzieliny skunksa
0,00011
–
wydzieliny skunksa
0,014
–
wydzieliny skunksa
0,00119
–
czosnku, wydzieliny skunksa, odra¿aj¹cy, md³y
0,000156
–
gnij¹cych bia³ek, fekaliów, ka³u
0,00308
1,0
fekaliów, ka³u
0,0258
0,6
amoniakalny
0,039
100
amoniakalny, rybi
0,070
100
amoniakalny, rybi
0,032
1
amoniakalny, rybi
0,36
2
amoniakalny, rybi
0,016
–
rybi
0,4
4,0
dra¿ni¹cy, amoniakalny
0,084
6,0
ostry, dra¿ni¹cy, nieprzyjemny, zje³cza³y
0,0147
–
zje³cza³ego mas³a, potu
0,0212
0,002
0,156

–
–
–

nieprzyjemny, potu, waleriany
ostry, owocowy
fenolowy, szpitalny

ból gard³a, chrypkê, dusznośæ. Kontakt skóry
z gazem lub par¹, powoduje jej podra¿nienie
z mo¿liwym wyst¹pieniem owrzodzeñ.
Ska¿enie oczu gazem lub par¹ wywo³uje ból
ga³ki ocznej i ostry stan zapalny. Zwi¹zek ten
powoduje korozjê czêści maszyn i urz¹dzeñ
gospodarczych, niszczy tak¿e pomieszczenia
inwentarskie. NDS – 14 mg/m3.
Aldehyd octowy – substancja szkodliwa,
dra¿ni¹ca oraz rakotwórcza (kat. 3.). W postaci par powoduje ból i zaczerwienienie
spojówek oczu, uczucie pieczenia w gardle
i kaszel. Przy wiêkszych stê¿eniach mo¿e
wyst¹piæ dusznośæ lub obrzêk p³uc. Kontakt
par ze skór¹ wywo³uje jej zaczerwienienie.
Przy zatruciu przewlek³ym mog¹ wyst¹piæ
objawy zapalenia górnych dróg oddechowych i jamy ustnej. Nastêpstwem takiego
nara¿enia mo¿e byæ nowotwór oskrzeli.
NDS – 5 mg/m3.
Z tych informacji wynika, ¿e spektrum
oddzia³ywania substancji odorotwórczych
na organizm cz³owieka jest bardzo szerokie. Niektóre z wymienionych zwi¹zków
s¹ zaliczane do substancji rakotwórczych,
inne dzia³aj¹ ¿r¹co na skórê i dra¿ni¹co
na drogi oddechowe, spojówki, wywo³uj¹
kaszel, zawroty i ból g³owy, md³ości, wymioty, zaburzenia w oddychaniu, zaburzenia
orientacji w czasie i przestrzeni, uszkodzenia
narz¹dów wewnêtrznych oraz wiele innych
dolegliwości. Ich nasilenie zale¿y od stê¿eñ
i czasu ekspozycji na cz³owieka.

Usuwanie substancji z³owonnych
W zakresie dobrych praktyk rolniczych
znacz¹ce miejsce ma poprawa warunków
hodowli zwierz¹t. Jednym z kierunków
takiego dzia³ania jest obni¿enie lub wyeliminowanie emisji odorów, a tym samym
doprowadzenie do poprawy warunków
bytowania zwierz¹t i cz³owieka. Realizacja
tego zadania powinna przebiegaæ wielokierunkowo, np. przez:
• tworzenie stanowisk dla zwierz¹t
zapewniaj¹cych odpowiedni mikroklimat,
dobre przewietrzanie pomieszczeñ, utrzymywanie w³aściwej temperatury i wilgotności powietrza
• utrzymywanie na wysokim poziomie
warunków higienicznych w budynkach
inwentarskich
• utrzymywanie we w³aściwym stanie
wentylacji naturalnej i mechanicznej, urz¹dzeñ do dawkowania wody, soli, paszy, usuwania obornika, guana, gnojowicy i innych
nieczystości
• magazynowanie nawozów naturalnych
na specjalnych zbrojonych p³ytach betono-
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wych ze szczelnym systemem gromadzenia
odcieków, usytuowanych z dala od stref
wodonośnych;
• dokonywanie obróbki odchodów
zwierzêcych przed ich aplikacj¹ na pola,
w tym odzyskiwanie energii (biogazu)
z nawozu, redukcjê emisji odorów w czasie
magazynowania i/lub aplikacji, obni¿enie
zawartości azotu w nawozie w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód i powietrza
oraz organizowanie bezpiecznego przewozu
nawozów na pola lub do innych miejsc.
Kolejny sposób zapobiegania emisji
odorów z pryzm nawozowych i zbiorników
polega na ograniczaniu przestrzeni wystêpowania odorów przez przewietrzanie pryzm
nawozowych, hermetyzacjê zbiorników
magazynowych nawozów ciek³ych naturalnych, sorpcji gazów z³owonnych na filtrach
wêglowych i z³o¿ach nieorganicznych,
dezodoryzacji powietrza lub gazów w systemach wentylacyjnych przed ich odprowadzeniem do atmosfery.
Dezodoryzacja powietrza jest fizykochemicznie skomplikowanym procesem,
ograniczanym przez bardzo niskie progi wyczuwalności wêchowej gazów odorotwórczych i koniecznośæ pe³nego ich usuniêcia
w urz¹dzeniach lub instalacjach dezodoryzuj¹cych. Dezodoryzacjê powietrza prowadzi siê przez eliminacjê z³owonnych gazów
w miejscu ich powstawania na drodze
reakcji chemicznej substancji odwaniaj¹cych z gazami z³owonnymi (dezodoryzacja

Schemat usuwania z³owonnych gazów z powietrza
A diagram of removal of malodorous gases from the air
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chemiczna) lub przez stosowanie metod
fizycznych, biologicznych i mieszanych
– adsorpcji, absorpcji i biofiltracji wspomaganej dotlenieniem (dezodoryzacja
fizykochemiczna i biologiczna). W systemach dezodoryzacji chemicznej i mieszanej
usuwanie z³owonnych gazów z powietrza
mo¿na prowadziæ wed³ug przedstawionego
poni¿ej schematu [6].
Usuwanie z³owonnych gazów w procesie chemicznym polega na destrukcji cz¹stek
odorowych przez rozpylenie w powietrzu
pomieszczeñ, w uk³adach wentylacyjnych,
w magazynach, zbiornikach z nawozem
(gnojówk¹, gnojowic¹) chemikaliów, które
w wyniku ró¿nych typów reakcji (utlenianie,
redox, wytr¹canie, zmiana rozpuszczalności) przekszta³caj¹ bardzo szybko zwi¹zki
odorotwórcze w inne po³¹czenia o obni¿onym progu zapachowym lub w substancje
bezwonne. Dezodoranty s¹ na ogó³ zwi¹zkami wysoce reaktywnymi. W przypadku
siarkowodoru jego reakcja z nadtlenkiem
wodoru, prowadzi do wydzielenia siê siarki
elementarnej i wody. Czêsto w miejsce nadtlenku wodoru u¿ywa siê nadmanganianu
z dodatkiem azotanu (V) potasu b¹dź
nasyca siê powietrze tlenem lub ozonem.
Proces dotleniania nawozów zapobiega
fermentacji beztlenowej, podczas której
powstaj¹ zwi¹zki o wyj¹tkowo silnym
nieprzyjemnym zapachu. W dezodoryzacji
chemicznej stosuje siê równie¿ zwi¹zki
¿elaza oraz azotowe sole wapnia.

Bardzo aktywnymi dezodorantami
s¹ aldehydy. Reaguj¹ one z wieloma substancjami z³owonnym (np. aminami, tiolami),
tworz¹c zwi¹zki bezzapachowe lub o mniejszej intensywności zapachu. W reakcji amin
lub tioli z aldehydami tworz¹ siê po³¹czenia
mniej lotne, w których osmoforowe atomy
azotu lub siarki s¹ umieszczone wewn¹trz
cz¹steczki powsta³ej z ugrupowañ tworz¹cych tzw. „zawady przestrzenne”, a przez
to nie wykazuj¹cych ju¿ takiej aktywności
w stosunku do receptorów wêchowych, jak
ich prekursor. Reakcje chemiczne „dezodoryzacyjne” zachodz¹ z ró¿nymi prêdkościami
w zale¿ności od rodzaju z³owonnego gazu,
jego stê¿enia, pH środowiska, i na ogó³
przebiegaj¹ jednokierunkowo, s¹ reakcjami
nieodwracalnymi. Potwierdzono badaniami,
¿e najwiêksza szybkośæ reakcji dezodoryzacji
przebiega w przedziale wartości pH 5 – 8.
Kolejnym sposobem dezodoryzacji
jest dodawanie do materia³ów z³owonnych,
w tym nawozów naturalnych, środków
maskuj¹cych i neutralizuj¹cych. Ten rodzaj
dezodoryzacji praktykowany jest w gospodarstwach rolnych (chlewnie, kurniki),
w toaletach, szatniach, restauracjach, podczas transportu odpadów ¿ywnościowych,
na sk³adowiskach odpadów itd.
Z³owonne substancje w miejscu pracy
rolnika – hodowcy staj¹ siê problemem,
poniewa¿ oprócz ich szkodliwości stanowi¹
du¿¹ uci¹¿liwośæ, obni¿aj¹ komfort bytowania cz³owieka w środowisku wiejskim.
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Najwiêksza emisja odorów wystêpuje
w zak³adach przetwarzania odpadów
zwierzêcych w chwili obróbki cieplnej, rozdrabniania, suszenia i pakowania materia³u
biologicznego, a w przypadku gospodarstw
hodowlanych podczas rozprowadzania nawozów naturalnych na pola. W czasie tych
operacji nieprzyjemny zapach odczuwany
jest na znacznych odleg³ościach. Dlatego
te¿ rolnicy, a szczególnie producenci wielkoprzemys³owej hodowli zwierz¹t i ptactwa
oraz przetwórcy pad³ych zwierz¹t (padliny),
powinni uwzglêdniaæ ten aspekt i wszelkie czynności zwi¹zane z hodowl¹ oraz
przetwarzaniem prowadziæ w warunkach
zapobiegaj¹cych emisji odorów, a rozprowadzanie sta³ych nawozów zwierzêcych,
rozlewanie gnojowicy i fekaliów prowadziæ
w pochmurne i deszczowe dni, co zapobiega
w pewnym stopniu zanieczyszczaniu powietrza z³owonnymi gazami.
Nieprzyjemne zapachy wystêpuj¹ równie¿
w pomieszczeniach inwentarskich, szczególnie w chlewniach i kurnikach. Aby ograniczyæ
w nich emisjê, konieczne jest prowadzenie
codziennych zabiegów higienicznych oraz
utrzymywanie w sprawności systemów
przewietrzania pomieszczeñ. Zapewnia
to hodowcy lepsze samopoczucie, a zwierzêtom zdrowe warunki ¿ycia i rozrodu.

Prawo
a środowisko pracy hodowcy
Prawo polskie, w zakresie omawianego
tematu, w obecnej chwili ogranicza siê
do dwóch ustaw: z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu oraz z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a tak¿e odpowiednich rozporz¹dzeñ ministra
rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska, które wymuszaj¹ na hodowcach
– rolnikach stosowanie „dobrych praktyk
rolniczych” przez odpowiednie obchodzenie
siê z nawozami naturalnymi, w tym posiadanie szczelnych zbiorników na odchody
ciek³e oraz nieprzepuszczalnych sk³adowisk
na obornik. Miêdzy innymi, w perspektywie
kilku lat, brak sk³adowisk i zbiorników uniePublikacja przygotowana na podstawie
wyników uzyskanych w ramach programu
wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej” dofinansowywanego w latach
2005–2007 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut
Badawczy

mo¿liwi uzyskanie przez tych producentów
certyfikatów, np. na sprzeda¿ mleka, drobiu
i innych produktów pochodzenia zwierzêcego oraz ubieganie siê o dotacje z funduszy
unijnych.
Wymienione przepisy nie reguluj¹ problemów uci¹¿liwości zapachowej zwi¹zanej z dzia³alności¹ wytwórcz¹ w rolnictwie,
hodowl¹ zwierz¹t i innymi formami przedsiêbiorczości emituj¹cymi do otoczenia lotne
substancje o nieprzyjemnej woni. Nieustaj¹ce protesty ludności zamieszkuj¹cej tereny,
na których wystêpuj¹ cuchn¹ce gazy, a tak¿e
stosowane w krajach Unii Europejskiej przepisy i normy (np. w Wielkiej Brytanii i Holandii) doprowadzi³y (po wielu latach) do opracowania nowego prawa w postaci ustawy
o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwości zapachowej, która w formie projektu (z dnia
7 sierpnia 2007 r.) [7] zosta³a przekazana
do uzgodnieñ i byæ mo¿e w 2008 r. zostanie
uchwalona. Wraz z jej ukazaniem siê zostan¹
ustalone:
• podmioty generuj¹ce z³owonne gazy
• definicje i normy dotycz¹ce uci¹¿liwości
zapachowej
• uwarunkowania prawne dotycz¹ce
podmiotów prowadz¹cych „odorotwórcz¹”
dzia³alnośæ gospodarcz¹
• kompetencje organów nadzoru w³aściwego szczebla centralnego i terytorialnego,
w tym akredytowanych laboratoriów do pomiarów uci¹¿liwości zapachowej
• odpowiedzialnośæ i sankcje karno-prawne.

Podsumowanie
Eliminowanie zagro¿eñ substancjami
z³owonnymi musi polegaæ na wielokierunkowych dzia³aniach, w tym na dobrze
ustanowionym prawie ograniczaj¹cym
emisjê z³owonnych substancji do środowiska, ustalaj¹cym dopuszczalne wartości
stê¿eñ odorów w powietrzu środowiska
pracy oraz w innych przestrzeniach, prawie
skutecznie egzekwowanym przez odpowiednie s³u¿by.
W obni¿aniu emisji odorów wa¿n¹ rolê
mog¹ odgrywaæ sami rolnicy, szczególnie
hodowcy prowadz¹cy tuczarnie w skali przemys³owej i producenci materia³ów z surowców biologicznych, generuj¹cy g³ówne masy
z³owonnych gazów. Wa¿ne zadania w tym
zakresie spe³niæ mog¹ równie¿ odpowiednie
s³u¿by lokalne (w gminach i powiatach)
oraz atestowane laboratoria analityczne,
prowadz¹ce pomiary jakości środowiska,
w tym środowiska wiejskiego.

Najwa¿niejsze przepisy prawne zwi¹zane z bezpieczeñstwem pracy i ochron¹
środowiska wiejskiego przed zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi,
źród³em których jest rolnictwo i hodowla
zwierz¹t gospodarskich – byd³a, trzody
chlewnej i ptactwa:
• ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu (DzU nr 147, poz. 1033)
• ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst
jedn. DzU 2006 nr 129, poz. 902)
• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa
i rozwoju wsi z dnia 1 czerwca 2001 r.
w sprawie szczegó³owego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia
szkoleñ z zakresu ich stosowania (DzU
nr 60, poz. 616)
• rozporz¹dzenie ministra środowiska
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ, maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze źróde³
rolniczych (DzU 2003 r. nr 4, poz. 44)
• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa
i rozwoju wsi z dnia 28 września 2001 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy obs³udze zwierz¹t gospodarskich
(DzU nr 118, poz. 1268; zm. DzU 2005 r.
nr 256, poz. 2149)
• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa
i rozwoju wsi z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy stosowaniu i magazynowaniu środków
ochrony roślin oraz nawozów mineralnych
i organiczno-mineralnych (DzU nr 99,
poz. 896)
• rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (DzU nr 217, poz.
1833; zm.: DzU 2005 r. nr 212, poz. 1769;
DzU 2007 r. nr 161 poz. 1142).
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