
b. metoda oparta o ilość wydalanego azotu (fizjologiczno-żywieniowa)

Założenia metody:
1. Obliczenia dokonuje się na podstawie ilości wydalanego azotu przez zwierzęta
2. Konieczność wykonania analizy zawartości składnika w odchodach lub posłużenia się 
danymi empirycznymi
3. Zakłada się, że stosunek masy wydalanego azotu do masy ciała jest stały 

Ilość odchodów wylicza się na podstawie następujących algorytmów:
Nod1 = (Mc · IN1) · 0,836
Nod2 = (Mc · IN2) · 0,164       krowy mleczne

Od = (Nod1 + Nod2) / Nc
Od = Mc · IN · Nc pozostałe zwierzęta

gdzie:
Nod – wydalanie azotu, kg N · rok-1

Mc – masa ciała zwierzęcia, kg
1,2 – okres użytkowania krów mlecznych; odpowiednio 1 – laktacja, 2 – okres suchy
IN – współczynnik produkcji azotu, jako % masy ciała w danym okresie (patrz tabela 1)
0,836; 0,164 – współczynnik dla długości okresów 1 i 2
Nc – koncentracja azotu w odchodach, kg N · kg-1 odchodów (patrz tabela 2)
Od – produkcja odchodów, kg · rok-1



Współczynniki wydalania azotu przez zwierzęta w stosunku do masy ciała 
(Koelsch i Shapiro 1998)
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17
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15Tuczniki27krowa mleczna / 40 kg·d-1

15Warchlaki22krowa mleczna / 33 kg·d-1

22Prosięta18krowa mleczna / 20 kg·d-1
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Dzienna produkcja azotu przez bydło i trzodę chlewną w odchodach
(wg Agricultural Waste Management Field Handbook, Part 651, 2000, po przeliczeniach) 
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