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Abstract 
AMMONIA EMISSIONS FROM FERTILIZERS APPLIED ON AGRICULTURAL LANDS 
AND POSSIBLE MEASURES TO THEIR REDUCTION IN THE SENSE OF 
GOTHENBURG PROTOCOL IN SLOVAKIA 

Decrease of ammonia emissions is important from the pint of view of 
acidification and eutrophisation of environment (Gothenburg protocol). Ammonia 
emissions culrivated soils are evaluated in the present work during years 1990 – 
2000 with estimates up to year 2002.  

Positive trends of ammonia emissions are given by decreasing nitrogen inputs 
into the soils. Total emissions (both from animal husbandry and cultivated soils) 
decreased in last decade from 59 800 in 1900 to 28600 t in 2000. 

The ratio of ammonia emissions from cultivated soil on total emissions 
decreased from 15% in 1990 to 10% in 2000. Presented values show higher effect 
on reducing ammonia emissions will be reached in sector animal husbandry. 

From the point of the goal of Gothenburgh protocol (reducing level of ammonia 
emissions by 20% as compare with base level in 1990) are ammonia emissions in 
Slovakia smaller nearly by 50 %. This fact is caused by crisis of agriculture in 
Slovakia connected with transforming of this sector of economy. 
Key words: Ammonia emissions, Slovakia, cultivated soils 

 

Súhrn 
Znižovanie emisií amoniaku je zvlášť dôležité pre stratégie potláčania acidifikácie a 

eutrofizácie. Emisie síry podľa dohovorov už boli drasticky znížené a tak do roku 2010 
v Európe bude amoniak pravdepodobne najväčším zdrojom prispievajúcim k acidifikácii 
a plynným emisiám dusíka (Gothenburgský protokol).  

 
V tejto práci sú spracované emisie amoniaku z hnojených pôd v časovom rade rokov 

1990-2000 s výhľadom do roku 2002. Vývoj emisií amoniaku z poľnohospodárskych pôd je 
ovplyvnený množstvom vstupujúcich dusíkatých látok. Keďže trendy v spotrebe dusíkatých 
hnojív boli v priebehu rokov 1990 – 2000 s pohľadu emisií amoniaku pozitívne, celkové 
emisie klesali.   

Celkové emisie amoniaku sú odrazom chodu emisií zo živočíšnej výroby 
a poľnohospodársky využívaných pôd. V priebehu poslednej dekády klesli emisie amoniaku 
z 59 800 v roku 1900 na 28600 t v roku 2000, to je asi na polovicu.  
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Zatiaľ čo emisie zo živočíšnej výroby klesali len v závislosti od počtu zvierat, pôdy 
boli ovplyvnené okrem poklesu vstupov dusíka z minerálnych hnojív aj poklesom vstupov 
dusíka zo živočíšnej výroby. To sa prejavilo na podiele emisií v rokoch 1990 až 2000. Zatiaľ 
čo podiel obhospodarovaných pôd na celkových emisiách NH3 bol v roku 1990 15%-ný, tak 
v roku 2000 predstavoval už len 10%. Z uvedeného vyplýva, že opatrenia na znižovanie 
emisií budú mať vyšší efekt v živočíšnej výrobe. 

 

Úvod 
 
Amoniak je emitovaný hlavne z poľnohospodárstva, z hospodárenia v živočíšnej 

výrobe a používania minerálnych hnojív na pôdach pokrytých porastami. Hoci časť 
uvoľneného amoniaku sa ukladá lokálne, amoniak môže byť transportovaný stovky, alebo 
dokonca tisícky kilometrov a tak prispievať k cezhraničnému znečisteniu ovzdušia. Keď sa 
dostane amoniak do pôdy alebo vody, môže spôsobiť acidifikáciu a eutrofizáciu, dva 
významné javy poškodzujúce prostredie. Plynný amoniak sa uvoľňuje rozkladom močoviny 
v hnoji dobytku (hnojovica a tuhý hnoj) alebo kyseliny močovej v truse hydiny. Okrem toho 
je emitovaný tiež z dusíkatých hnojív, hlavne ak obsahujú močovinu, z moču vylučovaného 
pasúcimi sa zvieratami a z porastov. Depozícia amónnych zlúčenín a následná reakcia 
s acidickými zlúčeninami v atmosfére je primárnou príčinou acidifikácie niektorých pôd. To 
ovplyvňuje dostupnosť tak esenciálnych, ako aj toxických prvkov pre rastliny. Okrem toho, 
amoniak ako zdroj dusíka (N), prispieva k eutrofizácii, alebo k obohateniu na živiny 
chudobných pôd dusíkom. Tento jav, ktorý sa tiež vyskytuje v povrchových vodách, narúša 
citlivé ekosystémy tým, že spôsobuje buď nadmerný rast, alebo vymiznutie niektorých 
rastlinných druhov. Vysoké emisie amoniaku môžu tiež priamo ovplyvniť stromy a vegetáciu 
poškodzovaním lístia a retardáciou rastu. 

Znižovanie emisií amoniaku je preto zvlášť dôležité pre stratégie potláčania 
acidifikácie a eutrofizácie. Emisie síry v dôsledku dohovorov už boli drasticky znížené a tak 
do roku 2010 v Európe bude amoniak pravdepodobne najväčším zdrojom prispievajúcim 
k acidifikácii a plynným emisiám dusíka (Gothenburgský protokol).  

V tejto práci sú spracované emisie amoniaku časovom rade rokov 1990-2000 
s výhľadom do roku 2002, pričom boli zohľadnené nasledovné materiály: 

 
 Bilancia emisií vybraných plynov v sektore poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 

1990-2000 
 Návrh rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva v SR do roku 2010, MP SR, 

Bratislava, September 1999 
 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1999, 2000, 20001 

(Zelená správa), MP SR, 2000 
 Štatistická ročenka 1990 – 2000 

Emisie amoniaku z poľnohospodárstva tvoria približne 80 – 90 % celkových emisií 
tohto plynu v Európe. Emisie amoniaku zo živočíšnej výroby tvoria viac ako 80 % celkových 
emisií a emisie z používania hnojív na poľnohospodárskych pôdach tvoria menej ako 20% 
(Asman, 1992). Štruktúra populácií domácich zvierat, ako aj používaných hnojív však môžu 
prispieť k veľkým odlišnostiam od týchto údajov. 
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Tab. 1. Emisie amoniaku v % podľa ich zdrojov z poľnohospodárstva 

Tab. 1.Ammonia emissions from agriculture according to sources in % 

 
 Priemerné 

príspevky pre 
Európe* 

(European mean) 

Rozpätie pre 
jednotlivé 
krajiny* 

(Range for 
individual 
countries) 

Holandsko** 
 

(Nederlands) 

Veľká Británia*** 
 

(UK) 

Výlučky zvierat 
(Anima excreta) 

83% 68-95% 95% 91% 

 Hovädzí dobytok 
     (Cattle) 

55% 21-83% 54% 55% 

 Ovce 
     (Sheep) 

5% 0-35% 2% 6% 

 Ošípané 
(Pigs) 

15% 0-41% 31% 11% 

 Hydina 
     (Poultry) 

6% 0-10% 8% 19% 

Hnojivá 
(Ferilizers) 

17% 5-32% 5% 9% 

 
*   Asman, 1992 – údaje pre rok 1989 
** Van der Hoek, 1994 údaje pre rok 1990 
***Pain et al., 1995 údaje pre rok 1996 

Metodické prístupy a vstupné údaje 
Najlepšie informácie o emisiách NH3 s hnojených porastov možno získať na základe 

množstva aplikovaných hnojív. Tieto závisia od typu použitého hnojiva, pôdneho typu 
(hlavne od pH pôdy), meteorologických podmienok a času aplikácie hnojiva vo vzťahu 
k vývinovému štádiu porastu.  
 
Tab. 2 Priemerná spotreba v kg/ha a celková spotreba N v t z minerálnych hnojív 

v poľnohospodárstve v rokoch 1990-2000 s výhľadom do roku 2002 
 
Tab. 2. Mean (kg/ha) and total consumption of N (t) from mineral fertilisers applied in 

agriculture during years 1990-2000 with estimation up to year 2002 

 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002** 

kg/ha 91,6 62,8 39,5 28,4 30,1 30,6 32,8 37,7 35,1 29,4 33,4 36,1 37,0 
Σ(t) 222255 146341 90186 64852 68669 69587 74464 88017 81843 65393 72 653 78 465 80000 
Mašt.hnoj 
(farmyard 
mabure)      5,6 5,3 3,3 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 
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Ďalšie spracovanie údajov vychádzalo z údajov publikovaných pre SR podľa 
materiálov FAO (cit. in Bielek, 1998). Pomerné zastúpenie jednotlivých druhov dusíkatých 
hnojív spotrebovaných na Slovensku podáva obr. 1.  

 
Obr. 1 Dusíkaté hnojivá spotrebované na Slovensku v % 
Fig. 1 N fertilizers used in Slovakia n % 

 

Emisie amoniaku z pôd boli počítané podľa vzťahu: 

 

NH3SOIL =Σ N(T) x EF2(T)    [t.rok-1] 

 

kde: NH3SOIL  = je celková emisia [t.rok-1] 
N(T)  =množstvo N podľa kategórie hnojiva T 
EF2(T) = koeficient emisie NH3 kg volatilizovaného na 1 kg aplikovaného 

hnojiva podľa druhu T [kg.rok-1] 

Výber emisných koeficientov bol navrhnutý podľa kategorizácie krajín (ECOTEC, 
1994), kde podmienky SR odpovedajú krajinám s mierne chladným podnebím (podobne ako 
Rakúsko, SRN, Švajčiarsko) a prevažne acidickými pôdami. Uvedené emisie sú nižšie 
(približne o 50%) v porovnaní s údajmi publikovanými inými autormi (Asman, 1992), resp. 
ako koeficienty doporučované pre krajiny bez rozlíšenia vplyvu klímy a prevládajúcich pôd 
(zjednodušená metodika výpočtu emisií NH3-N)  

 

Tab.3 Emisné koeficienty pre NH3 z volatilizácie, foliárnej emisie a dekompozície porastu. 
podľa typu hnojiva v kg NH3-N na 1 kg aplikovaného hnojiva (Emisssion Inventory 
Guidebook, 1998) 

Tab.3 NH3 emission default factors from cultures with fertilizers due to volatilisation, foliar 
emissions and decomposing vegetation. Values are in kg NH3-N volatilized per kg N-
fertilizer applied (Emission Inventory Guidebook, 1998) 
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Hnojivo 
Fertilizer type 

NH3-N 
emission     

[kg] 
(simpler 

methodology) 

Asman (1992) ECOTEC 
(1994) 

NH3-N 
emission     

[kg] 
(Central 
Europe    

Group III) 

Síran amónny 
(Ammonium sulphate) 

0,08 0,08 0,10 0,05 

Dusičnan amónny 
(Ammonium nitrate) 

0,02 0,02 0,02 0,01 

Liadok amónny 
(Calcium ammonium nitrate) 

0,02 0,02 0,02 0,01 

Močovina 
(Urea) 

0,15 0,15 0,15 0,15 

Fosforečnan amónny 
(di-ammonium phosphate) 

 0,04 0,05 0,05 

NPK 
 

0,01 0,01 0,02 0,01 

Dusíkaté roztoky 
(Nitrogen solution) 

0,08 0,08 0,08 0,08 

 

Výsledky a diskusia 
 

Množstvo amoniaku volatilizovaného s pôdy je závislé na presune  a disperzii NH3 do 
atmosféry a to zmenami koncentrácií NH4

+ a NH3 v roztoku. Volatilizácia amoniaku je 
riadená rozdielom jeho parciálneho tlaku medzi okolitou atmosférou a miestom jeho výskytu 
v pôde. Vývoj emisií amoniaku z poľnohospodárskych pôd je ovplyvnený množstvom 
vstupujúcich dusíkatých látok. Keďže trendy v spotrebe dusíkatých hnojív boli v priebehu 
rokov 1990 – 2000 s pohľadu emisií amoniaku pozitívne, celkové emisie klesali.   

 
Priame merania ukazujú, že hodnoty volatilizovaného NH3 môžu mať veľmi veľký 

rozptyl. Napr. pre porasty pšenice boli zistené straty N touto cestou v rozsahu od 2 do 20 kg 
kg.ha-1 (Bielek, 1998). Intenzita volatilizácia je veľmi rozdielna aj pre rôzne pôdy, kde napr. 
hnedozeme za tých istých podmienok uvoľňujú podstatne menej amoniaku (Bielek, 1998). 
Okrem toho je tento proces všeobecne závislí od teploty prostredia, pH, množstva a druhu 
hnojiva. Nedostatok presných údajov dovoľuje v tomto štádiu len odhad emisií amoniaku na 
základe literárnych údajov.  
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Obr. 2 Vývoj emisií NH3 v tis. t z poľnohospodárskych pôd v rokoch 1990-2000 s výhľadom 

do roku 2002na Slovensku 
Obr. 2 Trends of NH3 emissions v thousands t from cultures with fertilizers during years wuth 

estimates up to year 2002 in Slovakia 
 
 

Ak by sme vychádzali z literárnych údajov podľa Asmana (1992), emisie amoniaku by 
nemali presiahnuť 20% celkových emisií amoniaku. Podľa modernizovaných koeficientov 
emisie amoniaku z pôd, foliárnej emisie a dekompozície pre jednotlivé skupiny krajín však 
možno v porovnaní s Asmanovými údajmi pre najrozšírenejšie hnojivá počítať len s 
hodnotami polovičnými, čo vedie k záveru, že emisie z tohto zdroja sú len na úrovni 10 % 
celkových emisií amoniaku.  

 
Z obrázku 2 i tabuľky 4 vyplýva, že súčasné emisie sú na úrovni 3000 t NH3 ročne 

s miernou tendenciou rastu. 
 
Tab. 4 Emisie amoniaku zo živočíšnej výroby a porastov a celkových emisií amoniaku 

z poľnohospodárstva v rokoch 1990 – 2000 s výhľadom do roku 2002 na Slovensku 
Tab. 4 Ammonia emissions from animal husbandry and crop with fertilizers and total 

ammonia emissions from agriculture in Slovakia during years 1990 – 2000 with 
estimates up to year 2002 

 
Zdroj 
(Source) 

1990 
 

1991 
 

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Zvieratá 
(Animals) 50735 46326 41233 37761 35177 36177 34262 31698 27896 26637 25662 26067 25733 
Hnojivá 
(Fertilizers) 9109 5998 3696 2658 2814 2852 3052 3607 3354 2680 2978 3216 3279 
 
Σ 59844 52324 44930 40419 37992 39029 37314 35305 31250 29317 28640 29283 29012 
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Celkové emisie amoniaku sú odrazom chodu emisií zo živočíšnej výroby 
a poľnohospodársky využívaných pôd. Zatiaľ čo emisie zo živočíšnej výroby klesali len 
v závislosti od počtu zvierat, pôdy boli ovplyvnené okrem poklesu vstupov dusíka 
z minerálnych hnojív aj poklesom vstupov dusíka zo živočíšnej výroby. To sa prejavilo na 
podiele emisií v rokoch 1990 až 2000. Zatiaľ čo podiel obhospodarovaných pôd na celkových 
emisiách NH3 bol v roku 1990 15%-ný, tak v roku 2000 predstavoval už len 10% (Obr. 3). 
Z uvedeného vyplýva, že opatrenia na znižovanie emisií budú mať vyšší efekt v živočíšnej 
výrobe. Nesprávna aplikácia odpadov zo živočíšnej výroby však môže spôsobiť zvýšený 
obsah dusíkatých látok v porastoch, ktoré môžu byť krmivom. Následne vplyvom zvýšenej 
dávky dusičnanov v krmive tak môžu zvieratá produkovať vyššie emisie amoniaku z moču 
a výkalov. Z toho vyplýva, že opatrenia na znižovanie emisií treba ponímať komplexne. 

 
Obr. 3 Celkové emisií amoniaku z poľnohospodárstva SR v rokoch 1990–2000 s výhľadom do 

roku 2002(business as usual) 
 
Fig. 3 Total ammonia emissions from agriculture of SR during years 1990–2000 with 

estimation up to year 2002(business as usual) 

 
 
 
Obr. 4 Podiel emisií amoniaku podľa zdrojov v rokoch 1990 a 2000 na Slovensku 
 
Fig. 4 Ratio of ammonia emissions according to sources inyears 1990 and 2000 in Slovakia 

 
Očakávaný nárast po raste produktivity poľnohospodárstva do roku 2015 by mohol 

priniesť v extrémnych predpokladoch bez použitia nízko emisných techník nárast emisií 
amoniaku na úroveň 50000 t ročne. V roku 2000 sú však dosahované emisie NH3 najnižšie 
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v hodnotenom období – pod 30000 t, čo je odrazom krízy poľnohospodárstva i celkovej 
ekonomiky SR.  
 

Závery – kritické hodnotenie bilancií NH3 

 

• Dôležitým doplnkom metodiky IPCC (1996) v zmysle zásad Good practice in 
GHGs inventory in agriculture  sú priame merania emisií plynov. Takéto údaje 
z územia Slovenska zatiaľ absentujú v mnohých smeroch.  

• Veľkým zdrojom neistôt sú použité emisné koeficienty, kde sa pre 
poľnohospodársky využívané pôdy môže vypočítaná hodnota líšiť od 
skutočnosti  v rozpätí 20- 200 %. 

• Použitím nízko emisných techník je možné očakávať následné zníženie emisií 
NH3 (Emisssion Inventory Guidebook, 1998): 

- Injektáž pri aplikácii hnojív – 80 % 
- Zaoranie hnojív do 4-6 hodín po aplikácii – 80 % 
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