
Hydroliza mocznika

CO(NH2)2 + 2H2O � (NH4)2CO3� 2NH3 + H2O + CO2

a.

W moczu duża ilość azotu znajduje się w postaci mocznika. Związek ten w 
wyniku hydrolizy, pod wpływem ureazy produkowanej przez mikroorganizmy, 
przekształcany jest w węglan amonu. Kolejnym etapem jest dysocjacja węglanu 
amonu, której produktami są jon amonowy i dwutlenek węgla. W warunkach 
odczynu moczu o pH > 7,0 (specyficzne działanie jonów amonowych) 
uwalnianie amoniaku do środowiska następuje w ciągu kilku godzin. 



Rozkład białek i aminokwasów

Rozkład białek i aminokwasów może zachodzić:

a. w warunkach tlenowych
2R-CH-NH2-COOH + O2� 2R-C=O-COOH + 2NH3

b. w procesie hydrolizy
R-CH-NH2-COOH + H2O � R-CHOH-COOH + 2NH3

c. w warunkach beztlenowych
R-CH-NH2-COOH + H2� R-CH2-COOH + 2NH3

b.

Głównym produktem rozkładu białek i aminokwasów jest amoniak. Związek 
ten może ulegać bezpowrotnym stratom gazowym lub ponownemu wiązaniu 
przez mikroorganizmy w pryzmie obornikowej lub w zbiorniku na gnojowicę. 
Zatem rozkład organicznych związków azotu podczas fermentacji nie 
powinien przebiegać zbyt intensywnie.



Rozkład lipidów

Przykładem jednego z etapów rozkładu lipidów jest reakcja rozkładu
glicerolu:

2C3H8O3 +7O2� 6CO2 + 8H2O

c.

Lipidy to związki chemiczne o bardzo złożonej budowie, wśród których 
najważniejsze to tłuszcze, woski i sterole.  Proces rozkładu lipidów przebiega w 
kilku, a czasem kilkunastu etapach. W odchodach zwierzęcych najczęściej 
występują już pośrednie produkty rozkładu lipidów. Najczęściej są to glicerol i 
kwasy tłuszczowe, których rozkład wiąże się z uwalnianiem dwutlenku węgla i 
wody. 



Mineralizacja węglowodanów

a. warunki tlenowe:

n(C6H10O5) + n6O2� n6CO2 + nH2O
celuloza

b.   warunki beztlenowe:

n(C6H10O5) + nH2O � n3CO2 + n3CH4
celuloza                                            metan

Reakcje rozkładu celulozy:

d.

Węgiel w świeżych odchodach zwierzęcych i ściółce znajdują się w różnych 
związkach, takich jak: celuloza, hemiceluloza, pentozy, ligniny. Związki te 
wykazują różną podatność na rozkład mikrobiologiczny w zależności od budowy 
chemicznej oraz warunków środowiska takich jak wilgotność, temperatura, 
zawartość tlenu. Produkty reakcji rozkładu związków węgla zależą od 
dostępności tlenu


